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“Só  quem  deseja  fortemente  identifica  os 
elementos necessários à realização da sua 
vontade.” 

Gramsci



RESUMO

As eleições para governador em 2006, com a vitória do candidato Marcelo Déda do 
Partido dos Trabalhadores (PT), foram um marco histórico no Estado de Sergipe, 
pois,  pela  primeira  vez,  as  chamadas  “frentes  progressistas”  (aliança  formada 
principalmente por partidos de origem de esquerda) romperam com a hegemonia de 
dois grupos políticos: os Franco e os Alves, cuja direção vigorava há mais de 30 
anos.  Este  estudo  parte  da  hipótese  de  que  a  mídia  impressa  apresenta 
determinados  padrões  de  comportamento  na  cobertura  do  período  eleitoral. 
Portanto, busca-se nesta dissertação, quantificar, qualificar e comparar dados dos 
três jornais mais representativos do Estado de Sergipe (Cinform, Jornal da Cidade e 
Correio  de  Sergipe)  para  análise  do  comportamento  desses  periódicos,  como 
aparelhos privados de hegemonia, na cobertura das eleições de 2006. Recorre-se 
também ao conceito de hegemonia de Antonio Gramsci, assim como às teorias do 
jornalismo de  enquadramento  (Robert  Entman  e  Mauro  Porto)  e  agenda  setting 
(Maxwell McCombs e Donald Shaw) de forma a identificar esses padrões. 

Palavras-chave: Mídia impressa. Eleições 2006. Hegemonia.



ABSTRACT

The elections for governor in 2006 with its victory Marcelo Déda Workers Party (PT), 
were a landmark in the state of Sergipe, for the first time, called “progressive fronts” 
(an alliance of parties formed mostly by origin of the left) broke the hegemony of two 
political  groups,  Franco and the  Alves,  whose direction was  in  force  for  over  30 
years. This  study  proceeds  on  the  assumption  that  the  print  media  has  certain 
standards of conduct in covering the election period. Therefore, this study seeks to 
quantify, classify and compare data from three newspapers more representative of 
the State of Sergipe (Cinform, Cidade Journal and Correio de Sergipe) to analyze the 
behavior  of  these  journals,  such  as  private  apparatus  of  hegemony  in  election 
coverage 2006. It  also  uses  the  concept  of  hegemony  Gramsci  and  theories  of 
journalism framing (Entman and Porto) and agenda setting (McCombs and Shaw) to 
identify these patterns.

Keywords: Print media. Elections 2006. Hegemony.
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1 INTRODUÇÃO

Este estudo tem por objetivo analisar o comportamento da mídia impressa 

sergipana, como aparelho privado de hegemonia, na cobertura das eleições para 

governador de 2006. A partir da hipótese de que a mídia apresenta determinados 

padrões  de  comportamento,  principalmente  num  contexto  competitivo  como  na 

cobertura de um processo eleitoral, analisa-se os três principais jornais do Estado de 

Sergipe (Cinform,  Correio de Sergipe e  Jornal da Cidade) como parte da disputa 

pela hegemonia intelectual e moral da sociedade sergipana. 

A disputa eleitoral de 2006 para governador do Estado de Sergipe marcou a 

ruptura da hegemonia de dois grupos políticos: o grupo dos Franco, que liderava o 

Partido  da  Social  Democracia  Brasileira  (PSDB);  e  o  grupo do governador  João 

Alves Filho, liderança do Partido da Frente Liberal (PFL) 1. 

Em 2006, esses grupos formaram a frente “Sergipe no Rumo Certo”, a maior 

já composta no cenário político sergipano, que reuniu as siglas PSC, PP, PPS, PV, 

PT do B, PTN, PHS, PRTB, PTN, PRTB, PTS e o PAN, além do PFL e do PSDB, 

cujo objetivo era reeleger João Alves Filho pela quarta vez ao governo estadual. No 

entanto, o candidato Marcelo Déda, do Partido dos Trabalhadores (PT), com uma 

coligação mais modesta,  “Sergipe vai  Mudar”  (PSB, PC do B,  PL,  PTB, PMDB), 

venceu no primeiro turno com 52,46% dos votos. 

O PT vinha assumindo timidamente  o papel  de  partido representante da 

principal força oposicionista ao poder das tradicionais oligarquias do Estado, após a 

abertura política (1985).  Na virada do século XXI,  a eleição de Marcelo  Déda à 

prefeitura da capital, Aracaju, sinalizou um cenário de ascensão do PT em Sergipe. 

No  entanto,  no  ano  de  2006,  o  candidato  petista  ainda  enfrentou  séria 

resistência de uma sociedade marcada pelos favoritismos do serviço público e por 

uma elite rural tradicional, representada e reforçada pelos meios de comunicação 

locais. Durante a campanha, o candidato Marcelo Déda (PT) foi envolvido em ondas 

sucessivas  de  escândalos2,  intensamente  divulgados  pela  mídia  sergipana, 
1 Como as eleições para governador de Sergipe em 2006 foram decididas ainda no primeiro turno, 
vamos  nos  referir  ao  atual  partido  político  dos  Democratas  (DEM),  como  PFL,  sua  antiga 
denominação. A sigla DEM só passou a vigorar a partir de outubro de 2006, no segundo turno.
2 De acordo com a teoria social do escândalo de Thompson (2002, p. 42): “[...] o escândalo se refere 
a ações ou acontecimentos que implicam certos tipos de transgressões que se tornam conhecidos de 
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especialmente  os  jornais  impressos,  a  maioria  de  propriedade  dos  políticos 

representantes das classes tradicionais e empresariais do Estado.

Em Sergipe, até o Império, apesar da existência de uma classe dirigente que 

defendia os interesses dos senhores do açúcar, era comum o revezamento do poder 

político entre liberais e conservadores. O historiador Ibarê Dantas (2006, p. 1) revela 

que, ainda na primeira República, esses grupos “[...] divergentes periodicamente se 

sucederam no governo a partir de acordos de cúpulas circunstanciais.” De 1946 a 

1964, foi a vez dos pesedistas e dos udenistas se alternarem no poder, usando o 

discurso de que representavam a vontade popular.

 A partir da contrarrevolução de 1964, de acordo com Dantas (2006, p. 1), 

esta alternância de poder foi interrompida, mais precisamente em 1965:

[...] a dissolução do pluralismo partidário desequilibrou a competição 
eleitoral,  na medida em que grande parte das lideranças políticas 
acorreu  para  a  ARENA  em  face  das  dificuldades  de  atuar  na 
oposição. 

Dantas (2006) explica que em 1974 o eleitorado sergipano até apontou uma 

possível  mudança  nesse  quadro,  com  as  vitórias  de  senadores  do  Partido  do 

Movimento  Democrático  Brasileiro  (PMDB)  no  cenário  nacional.  No  entanto,  em 

1979,  Augusto  do  Prado  Franco  tomou  posse  como  governador  do  Estado, 

representante do Partido Democrático Social (PDS), que substituiu a antiga Arena. 

Era o sexto mandatário ainda do período ditatorial. Augusto Franco, que já dominava 

o setor açucareiro, estendeu seu poderio econômico à indústria têxtil e aos meios de 

comunicação do Estado3 (DANTAS, 2004).

Enquanto  o  grupo  liderado  por  Augusto  Franco  representava  a  classe 

empresarial  tradicional  rural,  o  político  João  Alves  Filho  entrava  em cena  como 

representante de um setor empresarial mais moderno, urbano, especialmente ligado 

à construção civil. Desde que assumiu a prefeitura de Aracaju (1975-1979), indicado 

por  Augusto  Franco,  tornou-se  um  dos  principais  representantes  das  classes 

dirigentes do Estado. Desde então, esses dois grupos vinham se alternado no poder.

outros e que são suficientemente sérios para provocar uma resposta pública.” No caso do escândalo 
político, está em jogo a reputação e a confiança do alvo.
3 Dentro do conglomerado de mídias da família Franco, pode-se descrever: TV Atalaia (Rede Record) 
e TV Sergipe (Rede Globo), as rádios AM e FM Atalaia, Rádio FM Sergipe, um diário impresso, o 
Jornal da Cidade, fora suas associações com rádios e jornais no interior do Estado.
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As eleições de 2006 marcaram também o fim de um jejum de mais de 20 

anos de existência  do PT em Sergipe,  sem eleger  um administrador  em âmbito 

estadual.  O  máximo  que  o  Partido  dos  Trabalhadores  chegou,  em  1992,  foi  à 

prefeitura  de  Propriá4·,  com  o  candidato  José  Renato  Vieira  Brandão,  mais 

conhecido por “Renatinho”.

O jovem político  Renato  Brandão  ousou  levantar  a  voz  contra  a  política 

dominante em seu município de origem, cuja liderança política se perpetuava com a 

família Alves5. Ele era a grande esperança do PT para enfrentar a classe política 

dominante  do  Estado.  Entretanto,  no  meio  do  mandato,  Renato  Brandão6 se 

transferiu para o Partido Popular Socialista (PPS), apoiado por Leonor Franco, ex-

mulher  de  Albano  Franco  (PSDB),  político  descendente  da  “elite  açucareira” 

(OLIVEIRA, 1981) da sociedade sergipana e que, em 2006, apoiava a candidatura 

do governador João Alves à reeleição.

Apesar da decepção, o PT começou a investir em um novo candidato ao 

cargo executivo em Sergipe. Em 2000, Marcelo Déda se elege prefeito de Aracaju 

em primeiro turno – foi o único candidato que o PT conseguiu eleger em primeiro 

turno em todo o país. Em 2004, Déda se reelegeu na administração municipal. A 

partir daí, o projeto petista para eleição de um governador em Sergipe já não era 

apenas um sonho, tornando-se algo concreto.

Partimos, portanto, do conceito de hegemonia (GRAMSCI, 2006), que é a 

capacidade de “direção” e de “dominação” de uma classe sobre outras classes, ou 

seja, o controle das sociedades civil (complexo de instituições ditas “privadas” que 

integram  a  superestrutura  ideológica,  tais  como  escolas,  partidos,  imprensa,  e 

outros) e política (o Estado e seus aparelhos de coerção), que se dá não só pela 
4 A cidade de Propriá fica a 81 km de Aracaju, na região do baixo São Francisco. Graças ao Rio São 
Francisco tornou-se grande polo de desenvolvimento e até o início da década de 1930, era a segunda 
maior economia de Sergipe. É limitada pelas cidades de Neópolis-AL e Japoatã-SE, ao sul,  São 
Francisco-SE, a sudoeste, e Cedro de São João-SE a oeste. 
5 Desde a sua atuação como ministro do interior, João Alves Filho e sua mulher, Maria do Carmo 
Alves do Nascimento, tornaram-se praticamente imbatíveis no eleitorado do interior do Estado. Seus 
projetos de irrigação e de defesa do rio São Francisco podem justificar a fidelidade do eleitorado. O 
município de Propriá, por exemplo, era administrado pela irmã da senadora Maria do Carmo, Maria 
das  Graças  Nascimento,  mais  conhecida  por  “Dona  Menininha”,  ou  por  seu  filho,  José  Luciano 
Nascimento Lima, o “Luciano de Menininha”, como é chamado pelos eleitores.
6 Em  2009,  Renato  Brandão  foi  acusado  pelo  Ministério  Público  Estadual  de  improbidade 
administrativa, sendo condenado a pagar multa de até 80 vezes o valor da sua remuneração mensal 
quando agente público, perda dos direitos políticos por 3 anos. Em 2008, Renato Brandão já tinha 
sido condenado pelo Tribunal de Contas da União a devolver  aos cofres públicos R$197.780,99, 
oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do tempo em que foi prefeito de 
Própria. Disponível em:<http://www.infonet.com.br>. Acesso em: 28 abr. 2009. 
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coerção, mas, sobretudo, pelo consenso que legitima a ordem social. Através desse 

conceito,  analisamos  como  a  mídia  sergipana  transformou-se  num  espaço  de 

disputa  pela  direção  intelectual  e  moral  da  sociedade  entre  os  grupos  mais 

tradicionais (Franco e Alves), e o grupo opositor, liderado por Marcelo Déda.

A mídia  tem exercido cada vez  mais seu papel  de “aparelho  privado de 

hegemonia”  7,  especialmente  nos  períodos  eleitorais.  Assim  como  em  todo  o 

território brasileiro, os veículos de comunicação em Sergipe são de propriedade de 

grupos familiares e/ou elites políticas. Na capital, Aracaju, os dois jornais diários de 

maior representatividade são o  Correio de Sergipe,  do ex-governador João Alves 

Filho (PFL) e o Jornal da Cidade, do grupo Franco (PSDB).

Além  desses  dois  periódicos  representantes  dos  interesses  das  elites 

políticas do Estado, há também o jornal Cinform, um semanário que nasceu com 

características mais comerciais, pois começou como um caderno de classificados. O 

Cinform está em circulação desde a década de 1980, e possui boa circulação tanto 

na capital como no interior8; ganhou o gosto popular pelo seu caráter denunciativo, e 

por vezes sensacionalista. 

Utilizamos a mídia escrita como fonte de investigação, por esta oferecer um 

rico material  para análise, além de possuir fácil  acessibilidade e armazenamento. 

Assim como Aldé (2003, p. 1), acreditamos que “[...] o comportamento da mídia em 

geral, e particularmente a impressa, é um dos fatores importantes no estudo das 

eleições  contemporâneas.”  A  interpretação  dos fatos  pela  mídia  impressa e  sua 

contribuição para criar cenários favoráveis ou não para determinados candidatos, 

durante o período eleitoral, tem sido base empírica para diversos estudos sobre os 

processos políticos.

É certo que a TV e a internet vêm ocupando espaços cada vez maiores nas 

análises das campanhas eleitorais, mas devido ao sistema falho de documentação 

7 Expressão gramsiciana para denominar as instituições, geralmente privadas, que dão suporte à 
superestrutura, que compõem a estrutura jurídico-política e a estrutura ideológica de uma sociedade. 
A classe dominante geralmente utiliza esses aparelhos (imprensa, escola, igreja, partidos e outros) 
para manter, defender e desenvolver sua ideologia. Gramsci (2006, p. 78) situa a imprensa como “[...] 
a parte mais dinâmica da superestrutura.”
8 De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Opinião Pública (IBOPE), em pesquisa realizada no 
período entre 27 de agosto e três de setembro de 2007, num universo de 209 mil pessoas que têm o 
hábito da leitura de jornal, somente o jornal Cinform abocanha 71,96% desses leitores, ou seja, 150,8 
mil pessoas dizem que leem o semanário. Esse público, ainda segundo dados do IBOPE (2007), 
estaria  concentrado  principalmente,  na  Grande  Aracaju  (capital  e  municípios  adjacentes:  Nossa 
Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros).
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das emissoras de TV e também dos portais e blogs sergipanos, os jornais impressos 

ainda representam os documentos históricos mais acessíveis no Estado. 

Além  disso,  estudos  recentes  (COLLING,  2007)  constataram  que  as 

pesquisas  sobre  a  relação  entre  mídia  e  eleições,  principalmente  na  área  de 

comunicação,  focaram  nas  últimas  três  décadas  nos  espaços  que  a  grande 

imprensa escrita dedica a cada candidato.  Porém, essas análises se concentram 

nos eixos sul e sudeste, especialmente nos jornais como a Folha de São Paulo e O 

Estado de São Paulo. A revista Veja e o Jornal Nacional da TV Globo também estão 

entre os veículos mais analisados, principalmente a partir das eleições de 1989.

Como  alerta  Colling  (2007),  essa  mesma  realidade  não  se  estende  aos 

veículos  impressos  regionais  ou  estaduais,  como  verificamos  aqui  em  Sergipe. 

Pesquisas sobre o comportamento dos jornais  impressos em períodos eleitorais, 

particularmente sobre as eleições de 2006, um marco na história política de Sergipe 

– pela ruptura da dobradinha Franco e Alves – ainda não se esgotaram. Portanto, 

acreditamos que este trabalho poderá ser base para futuros estudos, quiçá para 

futuras análises da emergência de um novo bloco político hegemônico no Estado de 

Sergipe que pode se configurar com as eleições de 2010.

A  análise  do  comportamento  da  mídia  impressa  nas  eleições  de  2006 

abrange o período entre 1º de julho, data do anúncio do fechamento das alianças, e 

2 de outubro, a mídia impressa anunciou quem era o novo governador de Sergipe. 

Como base para a compilação e análise de dados, utilizamos a metodologia 

desenvolvida pelo DOXA – Laboratório de Pesquisas em Comunicação Política e 

Opinião Pública, criado em 1996 pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de 

Janeiro (IUPERJ) e a Universidade Cândido Mendes (UCAM) – entidade que se 

tornou referência em pesquisas sobre processos eleitorais desde o ano de 2000. 

Essa metodologia “[...] consiste em quantificar, qualificar e comparar as notícias e 

imagens publicadas sobre cada candidato.” (LIMA, 2007, p. 69).

Foram adotados alguns dos critérios do DOXA para a planilha de coleta de 

dados aplicada ao conteúdo dos jornais  Correio  de Sergipe,  Jornal  da Cidade e 

Cinform, entre eles:

1) os  aspectos  morfológicos  dos  periódicos  classificados,  com  a 

identificação  de  cada  entrada  por  data  e  jornal,  e  classificação  das 
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matérias  de  acordo  com o  espaço  ocupado  na  página  (tamanho  da 

matéria  e  posicionamento  na  página).  Com  estes  elementos 

pretendemos avaliar o destaque recebido pelo assunto eleitoral ou por 

cada  candidato  e  serão  colocados  ao  longo  da  análise  quando 

necessários;

2) tema:  o  que  permite  “identificar  a  agenda  eleitoral  (agenda  setting9), 

contribuindo  para  a  compreensão  do  contexto  em que  aparecem os 

nomes dos candidatos.” (LIMA, 2007, p. 70). A teoria da agenda setting 

enfatiza a mídia como determinante dos assuntos que entram em pauta 

de  discussão  da  opinião  pública,  ao  destacar  determinados  temas  e 

preterir ou ignorar outros; 

3) analisamos  os  enquadramentos  adotados  pelos  jornais,  utilizando  a 

classificação de Mauro Porto (2001): corrida de cavalos (pesquisas de 

intenção de voto, análises de posicionamento, possibilidades e outros), 

personalista  (perfil,  personalidade,  trajetória  pessoal),  temático 

(tratamento  substantivo  dos  assuntos)  e  episódico  (dedicado  a 

acontecimento,  fato,  agenda,  entre  outros).  O  conceito  de 

enquadramento  (framing) refere-se  às  formas  como  os  jornalistas 

apresentam  os  conteúdos  ao  mundo  de  forma  a  orientar  sua 

interpretação em certas linhas predeterminadas;

4) visibilidade,  ou  seja,  “número  de  aparições  do  nome  de  todos  os 

candidatos em cada matéria” (LIMA, 2007, p. 70) de forma a verificar o 

volume de cobertura para cada candidato ao longo do período;

5) Valência  da  matéria:  “se  positiva,  negativa  ou  neutra  para  cada 

candidatura” (LIMA, 2007, p. 71).

Ao analisar a valência, ou seja, se a citação ao candidato teve conotação 

positiva negativa ou neutra, devido ao alto grau de subjetividade que esse tipo de 

análise  implica,  tentamos  diminuir  esses  efeitos,  adotando  alguns  critérios.  Por 

exemplo,  foram  computadas  somente  as  matérias  que  faziam  referência  direta 

apenas  aos  candidatos  ao  governo  do  Estado  de  Sergipe;  também  foram 

9 A  “Teoria  do Agendamento”  ou  “Agenda-setting theory”  foi  formulada  por  Maxwell  McCombs e 
Donald Shaw, na década de 1970 (PENA, 2008).

17

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Donald_Shaw&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maxwell_McCombs


computados os nomes alternativos dados aos candidatos pela imprensa, que eram 

identificados facilmente pelo leitor  comum, por exemplo:  o candidato ao governo 

João Alves era citado como “o governador”, o “Negão”, o “candidato pefelista”. Já o 

candidato  Marcelo  Déda  era  o  “candidato  petista”,  o  “compadre  de  Lula”,  o 

“mauricinho”, “o vermelhinho”, entre outros. 

Foram identificadas como valências negativas as notícias negativas sobre o 

governo (estadual ou municipal, com citação direta dos candidatos); sobre situações 

que afetam a credibilidade ou a honra do candidato perante o eleitor, envolvimento 

em escândalos, queda nas pesquisas, e outros. Para o candidato Marcelo Déda, por 

exemplo,  foram  consideradas  valências  negativas  matérias  que  abordavam 

problemas com obras da prefeitura de Aracaju, cujo início teve participação de sua 

administração,  críticas  de  adversários,  escândalos  nacionais  do  PT  que  eram 

associados à sua campanha e resultados de pesquisas desfavoráveis.

Já para o candidato João Alves, podemos dar como exemplos de valências 

negativas,  ações  do  governo  do  Estado  que  não  foram  bem  recebidas  pela 

população (visto que ele continuava no cargo de governador e disputava o pleito), 

críticas de adversários, deslizes de campanha, entre outros.

Para  a  valência  positiva,  serão  contadas  matérias  sobre  ou  com  os 

candidatos  que  as  reproduzem:  programa  de  governo,  promessas,  declarações 

favoráveis aos candidatos e resultados de pesquisas favoráveis.

Na primeira  página  analisamos  a  manchete  (matéria  mais  importante  de 

toda a edição) e as chamadas para as matérias. Na seção de política local, as notas, 

as notícias, as reportagens e as entrevistas, com seus respectivos título. 

Este estudo envolve também a análise das principais colunas especializadas 

em política, em âmbito local. Como a coluna jornalística trata-se de um gênero mais 

opinativo, esta acaba por expressar a opinião tanto de quem a escreve10 quanto da 

direção dos jornais que as editam e veiculam. E por falar em opinião, o editorial – o 

texto  que  publica  a  opinião  do  jornal  sobre  determinado  assunto  –  também  foi 

quantificado e analisado.

10 Coluna é um gênero opinativo, geralmente é assinada pelo seu autor, que se responsabiliza por 
tudo  o  que  escreve.  A  coluna  política  está  entre  as  colunas  especializadas,  em  que  o  autor 
geralmente é um especialista na área que escreve (NOVO MANUAL..., 1992).
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Entre as colunas escolhidas para este estudo estão: no  Jornal da Cidade, 

analisamos a coluna “Periscópio”, escrita pelos jornalistas Kátia Santana, Eugênio 

Bispo,  Ivan  Valença  e  Marcos  Cardoso;  também  nesse  jornal  analisamos  o 

“Colunão”, assinada somente por Ivan Valença e a “Coluna do Marcos Cardoso”, 

cujo  autor  também  era  diretor  de  jornalismo  daquele  periódico.  Do  Correio  de 

Sergipe foram analisadas as colunas “Plenário”, assinada pelo jornalista Diógenes 

Brayner e “Bastidores”, de Giovanni Allievi. E, finalmente, do jornal Cinform, a coluna 

“Cinformando”, assinada por Jozaílto Lima, que também é diretor de jornalismo do 

semanário.

Não  será  analisado  material  iconográfico  nem  as  páginas  de  política 

nacional,  pois  a  quantidade  de  material  descrito  acima já  é  o  suficiente  para  a 

análise da cobertura sergipana. Vale lembrar que nosso foco é a cobertura da mídia 

sergipana das eleições para governador, e não as eleições para presidente, apesar 

de ambas acontecerem simultaneamente.

O  trabalho  aqui  apresentado,  portanto,  utiliza-se  do  método  documental, 

historiográfico na  consulta  dos jornais  escolhidos,  a  fim de reconstruir  o  cenário 

social e político das eleições de 2006. 

A pesquisa se desenvolve em quatro etapas: 

− O capítulo 2 – Jornalismo: aparelho de hegemonia e espaço de conflitos – 

fala como as teorias do jornalismo junto com o conceito gramsciano de 

hegemonia  são  importantes  para  a  análise  da  mídia  como  um  dos 

principais aparelhos de construção da realidade. Por isso, no item  2.1 – 

Conceito de hegemonia – abordamos o conceito gramsciano, no sentido 

de entender como uma classe (ou classes) consegue dirigir e/ou dominar 

intelectualmente e moralmente uma sociedade. No item 2.2 – Jornalismo 

como aparelho privado de hegemonia – falamos da mídia, principalmente 

através  do  jornalismo,  como  construtor  e  disseminador  da  cultura 

dominante. O item 2.3 –  Jornalismo: espaço de articulação de forças e 

interesses – revela que, apesar de ser um aparelho de hegemonia, não há 

homogeneidade  nesse  aparelho  ideológico,  ou  seja,  nele  articulam-se 

forças  e  interesses  de  vários  grupos,  inclusive  daqueles  que  tem  um 
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pensamento  contra-hegemônico,  mas  o  objetivo  central  é  a  direção 

intelectual e moral da sociedade;

− No capítulo  3 –  Enquadramentos no jornalismo – explicamos o processo 

de seleção de certos aspectos da realidade feita pelos profissionais da 

área, com a intenção de formar uma opinião pública, seleção esta que 

nem sempre fica muito nítida no processo comunicacional, principalmente 

em períodos eleitorais. No item  3.1 –  Enquadramentos e parcialidade – 

falamos da influência das diversas variáveis pelas quais passa o processo 

de  construção  do  principal  produto  desses  aparelhos  privados  de 

hegemonia, a notícia, e como os enquadramentos são responsáveis pela 

cobertura cada vez mais parcial nos períodos eleitorais em Sergipe. No 

item  3.2 –  Institucionalização  política  da  imprensa  em  Sergipe  e  a  

tendência  dos  seus  enquadramentos  – através  de  um breve  histórico, 

relatamos como a política foi fator primordial para a chegada da imprensa 

no Estado de Sergipe e como esse passado tem influência até hoje nas 

linhas  editoriais  dos  periódicos  e  nos  enquadramentos  adotados  pelos 

veículos11.  No item  3.3 –  A imprensa e a agenda política  – falamos da 

teoria do agendamento de Maxwell McCombs e Donald Shaw, que explica 

a  forma  como  a  imprensa  consegue  colocar  em  pauta  determinados 

assuntos a serem discutidos em sociedade. No período eleitoral, alguns 

assuntos ganharam destaque na discussão pública, devido à insistência 

da imprensa em publicá-los; 

− No  capítulo  4  fazemos  uma  contextualização d’As  eleições  para 

governador  de  Sergipe  em 2006, com um histórico  de  cada candidato 

(4.1), as coligações formadas (4.2), a crise do bloco hegemônico (4.3), em 

que analisamos alguns fatores enfrentados pelos grupos Alves e Franco, 

que culminaram com o racha do ano de 2006 entre PSDB e o antigo PFL, 

apesar de aliados pela verticalização nessas eleições;  falamos sobre o 

pleito de 2006 (4.4), suas principais características, aliados e adversários; 

− No capítulo  5  –  Cobertura  da  mídia  impressa nas eleições de  2006 – 

analisamos o comportamento dos jornais escolhidos, utilizando as noções 
11 Linha Editorial  é a política do veículo  de comunicação, através da qual a empresa jornalística 
mostra  sua  opinião,  seus  valores.  Segundo  Pena  (2005),  essa  forma de  enxergar  o  mundo da 
empresa jornalística acaba influenciando na construção de sua mensagem.
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de enquadramento (ENTMAN, 1980; PORTO, 2001),  isto é, os princípios 

de  seleção,  de  ênfase  e  de  apresentação  das  notícias  políticas  pelos 

jornais  analisados;  assim como a  visibilidade,  número  de  vezes que o 

candidato  é  citado,  e  a  valência,  se  neutra,  positiva  ou  negativa 

(DOXA/IUPERJ). 

− Na última etapa, concluímos o trabalho retornando à questão de como se 

comportou a mídia impressa sergipana nas eleições de 2006, analisando 

seus padrões como aparelho privado de hegemonia na disputa política no 

Estado de Sergipe.
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2  JORNALISMO:  APARELHO  DE  HEGEMONIA  E  ESPAÇO  DE 
CONFLITOS

Os meios de comunicação de massa, especialmente aqueles que trabalham 

com  o  jornalismo,  que  produzem  notícias  do  dia-a-dia,  são  uma  das  principais 

instituições  que  contribuem  para  a  construção  da  hegemonia  nas  sociedades 

contemporâneas. A hegemonia, aqui, refere-se ao conceito gramsciano, pois este 

autor amplia o conceito de Estado marxista, que passa a ser uma articulação entre 

sociedade civil e sociedade política. 

 Segundo o filósofo Antonio Gramsci (2006), a mídia é um dos instrumentos 

utilizados por  determinados grupos sociais  para  disseminar  a  ideologia  que eles 

pretendem  como  a  dominante.  A  hegemonia  seria,  portanto,  para  Gramsci,  o 

momento em que determinado(s) grupo(s) consegue(m) a direção não só política, 

mas principalmente intelectual e moral de uma sociedade. Quando Gramsci abordou 

os intelectuais orgânicos, em sua obra  Cadernos do Cárcere12, disse que a mídia 

possui papel de destaque na formação de representações de condutas e valores da 

sociedade, ou melhor, daqueles que exercem a sua liderança.

Portanto,  o  conceito  gramsciano  de  hegemonia,  articulado  às  diferentes 

teorias do jornalismo, pode ajudar a entender melhor como a mídia, particularmente 

os jornais  impressos,  funcionam como aparelhos privados de hegemonia,  isto  é, 

como eles divulgam e disseminam “verdades” para a sociedade. 

Hoje, através do jornalismo e de suas notícias, o cidadão tem a sensação de 

que está por dentro do que acontece a sua volta. Quando se articula o conceito de 

hegemonia com algumas teorias do jornalismo, como a agenda setting, por exemplo, 

pode-se, inclusive, entender um pouco mais como são essas notícias veiculadas e a 

forte relação entre jornalismo e política. Para Negrão (2005, p. 1), a notícia: “[...] tem 

o condão de construir uma explicação plausível para a relação jornalismo – política, 

bem como para aprofundar a compreensão que leitores e jornalistas possam ter 

desta atividade.”

12 Os Cadernos do Cárcere foram escritos por Gramsci (2006; 2007) na prisão, entre 1927 e 1935. O 
volume 2 (GRAMSCI, 2006) dessa obra traz maiores informações sobre os intelectuais, o princípio 
educativo e o jornalismo. 
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É  preciso  entender  que  no  processo  de  produção  da  notícia  e  sua 

veiculação articulam-se forças,  nem sempre  muito  claras  para  os  leitores,  e  até 

mesmo para alguns jornalistas; forças heterogêneas, inclusive, dentro de um mesmo 

grupo hegemônico.

Entender  o  jornalismo  como  “aparelho  de  hegemonia”13 ajuda  a 

compreender  como  se  processa  a  disputa  pela  direção  intelectual  e  moral  da 

sociedade,  particularmente  num processo de disputa  eleitoral.  Segundo  Gramsci 

(2006, p. 32), os jornais, enquanto aparelhos político-ideológicos, têm como função 

“organizar e difundir determinados tipos de cultura”. Eles dão suporte ideológico para 

divulgar e defender as concepções de mundo do bloco social hegemônico. Daí que, 

num processo eleitoral, o controle do que é veiculado pela mídia torna-se um dos 

principais objetivos dos atores políticos.

2.1 O conceito de hegemonia

A  palavra  “hegemonia”  vem  do  grego egemonía,  usada  para  indicar  a 

direção  suprema,  o  poder  absoluto  conferido  aos  chefes  dos  exércitos,  os 

egémones,  conhecidos  como  condutores  e  guias  (BOBBIO,  2007).  No  conceito 

tradicional, a palavra hegemonia significa “poder ou domínio político, especialmente 

nas relações entre Estados” (WILLIAMS, 1979, p. 111). 

Para  Raymond  Williams  (1979),  o  marxismo  ampliou  a  definição  de 

hegemonia para as relações entre classes sociais, destacando a “classe dominante” 

como  responsável  e  autora  da  hegemonia  política,  econômica  das  “classes 

dominadas”, ou “subalternas”. A definição de hegemonia, então, se amplia para as 

relações entre classes sociais e não só entre Estados14.

De acordo com a Teoria do Estado de Karl Marx e de Friedrich Engels, a 

sociedade  é  dividida  em classes  antagônicas  e  as  instituições  políticas  têm por 

função primordial contribuir para que a classe dominante, que detém os meios de 

13 Expressão gramsiciana.
14 Nos referimos aqui ao Estado moderno,  como “uma forma de ordenamento político surgida na 
Europa a partir do século XIII até o fim do século XVIII ou início do XIX, cuja base em pressupostos 
como a progressiva centralização do poder, do princípio da territorialidade da obrigação política  e 
sobre a progressiva aquisição da impessoalidade do comando político.” (BOBBIO, 2007, p. 1). 
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produção do sistema capitalista, mantenha o seu domínio. Ainda conforme a teoria 

marxista,  este  objetivo  só  é  alcançado  na  estrutura  de  antagonismo de  classes 

(BOBBIO, 2007). 

Ao relacionar o esboço institucional do Estado com as relações capitalistas 

de  produção  e  sua  divisão  social,  a  teoria  marxista  estabelece  a  primeira 

aproximação do Estado com as classes sociais e a luta de classes.  A teoria do 

Estado marxista revela que as lutas de classes não intervêm apenas nas formações 

sociais  “[...]  como simples fator  de variação ou de concretização desse Estado.” 

(POULANTZAS, 1985, p. 145). A luta das classes sociais implica em importantes 

modificações no campo da dominação política.

Nicos Poulantzas (1985, p. 145) diz que o “Estado moderno tem um papel 

orgânico na luta e na dominação políticas.” No caso da burguesia, ele a organiza e a 

constitui como classe politicamente dominante: 

[...] representa e organiza o interesse político a longo prazo do bloco 
do poder, composto de várias facções burguesas (pois a burguesia é 
dividida  em  frações  de  classes),  do  qual  participam  em  certas 
circunstâncias as classes dominantes provenientes de outros modos 
de  produção,  presentes  na  formação  social  capitalista. 
(POULANTZAS, 1985, p. 145)

Gramsci (2006) amplia ainda mais a concepção de Estado marxista e tenta 

evitar  os perigos do “economicismo” e do “estatismo”,  defendendo que o Estado 

trata-se de uma relação dialética entre sociedade civil e sociedade política. 

Para  Gramsci  (2006),  a  sociedade  civil  e  a  sociedade  política  são  duas 

esferas distintas e relativamente autônomas, mas inseparáveis na prática. De fato, a 

primeira,  composta  de  organismos  privados  e  voluntários,  indica  a  “direção”, 

enquanto a segunda, estruturada sobre aparelhos públicos, se caracteriza mais pelo 

exercício do “domínio”. 

De acordo com este  pensador,  as  dimensões  do Estado  não  podem se 

limitar  aos  instrumentos  exteriores  de  governo,  mas  abarcam  também  a 

multiplicidade dos organismos da sociedade civil. Nela se manifesta a livre iniciativa 

dos cidadãos, seus interesses, suas organizações, sua cultura e valores, e onde, 

praticamente, se estabelecem as bases do consenso e da hegemonia.
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Composta por frações de classes, a burguesia, através de um grupo social 

dominante,  tenta  estabelecer  o  domínio/direção  sobre  os  outros  grupos  aliados, 

estabelecendo consensos de visão de mundo e  convívio  social.  De acordo com 

Antonio Gramsci (2006), a hegemonia seria exatamente o momento em que a classe 

dominante  consegue  ultrapassar  a  esfera  da  estrutura,  ou  seja,  do  poderio 

econômico e militar, e passa a ter o domínio também da esfera das superestruturas, 

mais sutil e complexa, criando um consenso, uma unidade intelectual e moral sobre 

outras classes.

Segundo Williams (1979), Gramsci distinguiu os conceitos de domínio e de 

hegemonia, para entender como esta última opera na sociedade: 

O ‘domínio’ é expresso em formas diretamente políticas e em tempos 
de crise, pela coação direta ou efetiva. Mas a situação mais normal é 
uma complexa combinação de forças políticas, sociais e culturais, e a 
‘hegemonia, de acordo com as diferentes interpretações, é isso, ou 
as  forças  sociais  e  culturais  ativas  que  são  os  seus  elementos 
necessários (WILLIAMS, 1979, p.111).

A hegemonia é a capacidade de direção de um determinado grupo ou classe 

social  sobre  o  conjunto  das  classes  e  frações  que  fazem  parte  de  um  bloco 

histórico15.  Para Gramsci (2006),  hegemonia é, sobretudo, direção; ela envolve a 

capacidade  desse  grupo  dominante  (grupo  fundamental)  de  fazer  consensos 

culturais, de valores e de uma visão de mundo. Williams (1979, p. 113) traduz o 

conceito gramsciano da seguinte forma:

A hegemonia  é  então  não  apenas  o  nível  articulado  superior  de 
‘ideologia’,  nem são as suas formas de controle apenas as vistas 
habitualmente  como  “manipulação”  ou  “dominação”.  É  todo  um 
conjunto  de  práticas  e  expectativas,  sobre  a  totalidade  da  vida: 
nossos sentidos e distribuição de energia, nossa percepção de nós 
mesmos  e  nosso  mundo.  É  um  sistema  vivido  de  significados  e 
valores – constitutivo e constituidor – que, ao serem experimentados 
como prática, parecem confirmar-se reciprocamente. Constitui assim 
um senso da realidade para a maioria das pessoas na sociedade, um 
senso de realidade absoluta, porque experimentada, e além da qual 
é muito difícil para a maioria dos membros da sociedade movimentar-
se, na maioria das áreas da sua vida. 

15 De acordo com Gramsci (2006, p. 250), o bloco histórico trata-se de “um conjunto complexo das 
relações sociais de produção” que se mantém historicamente. Em outras palavras, um conjunto de 
aliados que formam um bloco de forças sociais e que se mantém na direção durante todo o período 
historicamente analisado. A primazia econômica é uma das características do bloco histórico. Outra 
característica, segundo Gramsci (2006), é que há nesse conjunto uma classe fundamental que se 
destaca como classe dirigente de suas alianças.
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A classe dominante, portanto,  fundamenta-se num processo de consenso 

ideológico16 e  cultural  para  estabelecer  a  hegemonia  (GRUPPI,  2000).  Este 

consenso é construído a médio e longo prazos com o apoio tanto do Estado e seus 

aparelhos (o exército,  a polícia,  o judiciário,  ou seja,  seus aparelhos de coação) 

quanto  dos  aparelhos  privados  de  hegemonia,  escolas,  partidos,  sindicatos, 

imprensa,  entre  outros  organismos  coletivos  que  elaboram  e  reproduzem  as 

ideologias, formando a consciência social (GRAMSCI, 2006).

O exercício normal da hegemonia [...] se caracteriza por uma relação 
de força e consenso, que se equilibram de diferentes maneiras, sem 
que a força predomine demais sobre o consenso e buscando que a 
força  apoiada  na  aprovação  da  maioria,  expressa  por  meio  dos 
chamados órgãos de opinião pública. (GRAMSCI, 2006, p. 37).

Para Coutinho (1999), o espaço da hegemonia é a sociedade civil, em que 

os  chamados  “aparelhos  privados  de  hegemonia”  são  os  responsáveis  pela 

disseminação do pensamento dominante.

A  mídia,  mais  especificamente  a  imprensa  e  seu  respectivo  controle  se 

enquadram nessa categoria.

2.2 Jornalismo como aparelho privado de hegemonia

Nas sociedades contemporâneas,  em que a informação tornou-se comum, 

farta e, portanto, essencial para que as pessoas possam se localizar no mundo, a 

mídia ocupa papel de destaque. Atualmente, o poder de informar é considerado tão 

ou  mais importante  quanto  o da  propriedade (SERRANO, 2003).  Muitos autores 

defendem a centralidade da mídia na sociedade contemporânea, e Lima (2004) diz 

que este é um processo pelo qual as pessoas acabam por internalizar a cultura de 

seu grupo e assimilam normas sociais.

16 A  palavra  ideologia  incorporou  diversos  sentidos  ao  logo  dos  séculos.  Ao  falar  em consenso 
ideológico, nos referimos ao sentido no viés hegemônico, que segundo Sodré (2009, p. 10) seria um 
“[...]  sistema  de  ideias  ou  pensamentos  organizados,  por  parte  de  um  grupo  ou  um indivíduo, 
portanto,  um  instrumento  doutrinário  diferencial  de  uma  classe  em  ascensão  [...].”  Onde  há  o 
consenso ideológico, segundo Gramsci (2006), seria exatamente a hegemonia. O que não significa 
homogêneo. Há uma correlação de forças, sendo que uma delas acaba por prevalecer. 
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Através dos meios de comunicação, os jornalistas e suas fontes colaboram 

no sentido de articular  e  mesmo definir  os contornos da intitulada sociedade do 

conhecimento17. Como já foi dito no item anterior, podemos considerar que a mídia, 

através  do  jornalismo,  é  uma  das  principais  instituições  contemporâneas 

construtoras da hegemonia, na qual se reproduzem as estruturas de poder e do 

saber. 

O  advento  dos  meios  de  comunicação  eletrônicos,  sobretudo  da 
televisão,  transforma a mídia no “aparelho privado de hegemonia” 
mais eficaz na articulação hegemônica (e contra-hegemônica), vale 
dizer,  na capacidade de construir/definir  os limites do hegemônico 
(da realidade) dentro dos quais ocorre a disputa política. (CASTELLS, 
2003, p. 190-191).

Ao  analisar  a  imprensa  italiana  dentro  do  cenário  de  emergência  da 

sociedade civil  burguesa  do  século  XVII,  Gramsci  (2006)  destacou  o  caráter  de 

controle  do  jornalismo,  identificando  na  imprensa  um  dos  mecanismos  da 

superestrutura, no qual a burguesia difundiu suas ideias e procurou estabelecer sua 

hegemonia. 

A imprensa deixou de ser apenas o espaço que assegurava a circulação de 

informações oficiais, ou seja, permitidas pelo Estado ou pela igreja, logo no início do 

processo de consolidação do sistema capitalista, e passou a ser o lugar decisivo 

para a constituição da esfera pública, ou seja, o espaço comunicativo e relacional 

entre a sociedade civil privada e o Estado, nos regimes liberais de representação 

política.

Nas  lutas  das  classes  subalternas  pelo  reconhecimento  dos  seus 
direitos de cidadania  e pela conquista da democracia,  a imprensa 
contribuiu  como  meio  para  a  socialização  da  política  e  para  o 
aprofundamento  da  participação  voluntária  que  resultaram  na 
ampliação  do  Estado  moderno  (SPINELLI;  EVANGELISTA; 
SPINELLI, 2007, p. 4).

17 Segundo Castells (2003), a sociedade do conhecimento é aquela em que as condições de geração 
de  conhecimento  e  processamento  de  informação  foram  substancialmente  alteradas  por  uma 
revolução tecnológica, centrada na geração do conhecimento e nas tecnologias da informação.
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A partir do século XVIII, a burguesia europeia18, que já dispunha de poderio 

econômico, buscava também alcançar a hegemonia política. Para isso, lançou mão 

do seu discurso liberal, gerado no seio do iluminismo, contra o modelo de Estado 

aristocrático  predominante.  Os  burgueses  encontram  na  própria  sociedade  a 

categoria fundamental para sua nova forma de governo. 

Uma nova concepção de mundo ia sendo implantada pela burguesia. Nela, a 

decisão política só podia ser legitimada se refletisse a vontade da esfera civil, da 

opinião pública. A atuação da grande imprensa e da indústria cultural, que se impõe 

a  partir  do  século  XIX,  foi  fundamental  para  a  divulgação  desse  novo  modelo 

econômico,  social  e  político.  A  imprensa  passa  a  ser  o  lugar  do  discurso 

democrático, do debate público, da racionalidade e de autonomia do Estado.

Após a Segunda Guerra Mundial, a social-democracia europeia expandiu-se 

em suas conquistas, como por exemplo, disseminando a boa educação para todos. 

“As necessidades da sociedade vão além do puro e simples consumismo.” (SOUZA, 

2009, p. 61). Vários temas passam a ser discutidos, desde a expansão feminina até 

a forma de se perceber a autoridade e o poder político.

No entanto, à medida que o Estado burguês se consagra, a imprensa passa 

a  se  distanciar  da  esfera  civil.  As  decisões  políticas  são  realizadas  através  do 

parlamento, em que ao invés da participação pública nas discussões e decisões, são 

escolhidos por esse mesmo público, seus representantes. No âmbito da cidadania, a 

eleição passa a manifestação da opinião pública. A imprensa, por sua vez, também 

vai se modificando estruturalmente19.

No século XX, com o surgimento de novos meios de comunicação (rádio e 

TV), as novas tecnologias obrigam o jornalismo a uma nova configuração. Com o 

advento dos meios de comunicação eletrônicos, principalmente com a chegada da 

televisão (no Brasil, tal fato se deu na década de 1950), a mídia se transforma no 

“[...]  ‘parelho privado de hegemonia’ da capacidade hegemônica.” (LIMA, 2004, p. 

190-191). Isto é, a mídia passa a ter a capacidade de construir, de definir limites da 

realidade dentro dos quais ocorrem as disputas pelo poder, sobretudo o político.

18 De acordo com Portelli (2002), uma das características do pensamento gramsciano é que ele foi o 
primeiro a aplicar o conceito de hegemonia também à burguesia, isto é, nos mecanismos de exercício 
da  hegemonia  das  classes  dominantes.  Antes  esses  conceitos  eram utilizados  para  as  classes 
trabalhadoras ou subalternas, que deveriam adquirir a hegemonia para se tornarem líderes.
19 Ver mais sobre essas mudanças em Habermas (2003).
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Para  Harbermas  (2003),  um  dos  primeiros  estudiosos  a  reconhecer  o 

deslocamento do espaço público para a mídia e a imprensa20 como um avanço na 

discussão  pública  no  mundo  capitalista,  essa  mudança  estrutural  causada 

principalmente  pelos  meios  de  comunicação  de  massa,  pode  não  ser  das  mais 

benéficas. Segundo ele, a imprensa pode, inclusive, vir a simbolizar o declínio desse 

espaço  público,  à  medida  que  o  jornal  passa  a  ser  controlado  por  interesses 

mercadológicos (e políticos) em detrimento dos interesses públicos.

No século XXI, falar de hegemonia envolve um amplo debate sobre a luta de 

ideias  que  ocorrem  nas  sociedades  contemporâneas.  O  jornalismo,  ao  lado  de 

outros aparelhos privados de hegemonia, tais como a escola, a igreja, entre outros, 

contribui na construção de significados que dão sentido ao mundo. Para Tchuman 

(1978  apud SERRANO, 2003), ao noticiar um fato, os jornalistas não se limitam a 

refletir  a realidade, criam-na também, agindo de uma maneira dialética – não só 

apresentam determinadas concepções da realidade como contribuem para modificar 

a percepção dessa realidade.

Não  é  nosso  objetivo  aqui  enfatizar  que  o  jornalismo  é  apenas  um 

instrumento  de  manipulação,  como  ressaltavam  alguns  teóricos  da  visão 

hipodérmica, tais como Wolf (1987) e Matterlart e Mattelart (1999). Nem queremos 

destacar a centralidade dessa mídia dentro da sociedade (LIMA, 2004), mesmo que 

em muitos momentos pareça o contrário, ao se dar ênfase à mídia como aparelho 

privado de hegemonia. Mas não há como negar que o jornalismo hoje:  “[...]  é o 

espaço onde estão sendo veiculadas diversas concepções de mundo, que disputam 

não só pela  significação,  mas também pela definição do que é e do que não é 

notícia.” (NEGRÃO, 2008, p. 2).

Em  virtude  do  compromisso  histórico  do  jornalismo  com  a  ética  do 

liberalismo, o seu principal produto, a notícia, transforma-se na narrativa exclusiva 

dos  fatos  sociais,  a  narração  mesmo  que  fragmentária  da  atualidade  (SODRÉ, 

2009). Esta acepção visa confirmar a natureza da imprensa, ou seja, ao que lhe 

compete  dentro  da  sociedade,  que  é  informar  e  assegurar  ao  cidadão  a 

representatividade de sua palavra, garantindo o seu direito civil de se expressar. 

20 É preciso entender as diferenças dos conceitos de mídia e imprensa. Segundo Pena (2008), o 
primeiro diz respeito a todo tipo de manifestação cultural presente no espaço público. Já a imprensa 
estaria no interior da mídia, sendo uma de suas manifestações. “A mudança estrutural da esfera é, ao 
mesmo tempo, causa e consequência da evolução da imprensa.” (p. 31).
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Os  jornais  brasileiros,  em  sua  grande  maioria,  se  autointitulam  como 

apartidários e comprometidos com a verdade dos fatos, seguindo o modelo norte-

americano  da  década  de  1950.  No  entanto,  eles  costumam  aliar  teses  do 

neoliberalismo e reprodução de velhas estruturas de empresas familiares, ou ligadas 

a algum grupo político. 

Para  Sodré  (2009,  p.  12),  o  jornalista,  seja  no  jornalismo  escrito  ou 

eletrônico, geralmente noticia verdades reconhecidas pelo senso comum, “[...] desde 

que  o  enunciado  corresponda  a  um  fato,  segundo  as  regras  hierárquicas  de 

importância.” 

Os  meios  de  comunicação  sempre  foram  vistos  pelas  elites  políticas 

brasileiras,  principalmente  para  quem estava  no  governo21,  como um meio  para 

propagar suas ideias, de controle do eleitorado ou como “moeda política”, em troca 

de  apoio  para  sua  permanência  no  poder.  Portanto,  a  ideia  de  um  jornalismo 

independente,  imparcial  e  neutro,  que  até  os  dias  atuais  a  grande  imprensa 

brasileira ainda tenta vender aos consumidores, já está mais do que ultrapassada. 

Mas,  justamente  por  isso,  é  ainda  uma  peça  importante  na  engrenagem  de 

orientações ideológicas desses grupos, em busca de um consenso nas sociedades 

contemporâneas.

2.3 Jornalismo: espaço de articulação de forças e interesses

Jornalismo  não  é  algo  simples  de  se  conceituar.  Numa  sociedade 

bombardeada  por  informações  todos  os  dias,  através  dos  organismos  de 

comunicação,  todos  acabam  por  identificar  o  jornalismo,  seja  numa  notícia 

estampada na capa de um jornal  (impresso,  rádio,  TV,  internet,  e  outros)  ou na 

presença  de  um repórter  nas  ruas.  Enfim,  de  uma  forma  simplista,  as  pessoas 

sabem o que é jornalismo. Já para defini-lo, é preciso uma dose maior de esforço.

21 Lima (2004, p. 17) faz uma distinção de como o cidadão brasileiro comum distingue Estado de 
governo. Dentro dessa percepção, o Estado refere-se a “[...] uma instituição permanente gerenciada 
por uma burocracia estável que se materializa por centenas de autarquias ou repartições públicas 
espalhadas no território nacional.” Já o governo “[...] é percebido como algo transitório, composto por 
políticos que circunstancialmente desfrutam o poder por controlarem a máquina administrativa do 
Estado.”
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Devido a sua complexidade, para definir jornalismo é preciso colocá-lo em 

três dimensões, segundo Chaparro (2008): 1ª) jornalismo como linguagem, pois tem 

uma  vocação  muito  particular  de  levar  relatos  à  sociedade,  que  possam  ser 

creditados; 2ª) jornalismo como processo, porque na medida em que a notícia de 

hoje  projeta  o  que  será  noticiado  amanhã,  mostra  sua  dinâmica  dentro  dos 

processos sociais;  e  3ª)  o  jornalismo como espaço público,  pois  esta  instituição 

deveria ser “um espaço que é de todos” 22.

Ao falar do jornalismo como linguagem, Chaparro (1998) revela que há toda 

uma construção da realidade através do discurso jornalístico. O jornalismo além de 

apresentar a escolha dos fatos, feita pelos chamados “árbitros da informação” 23, ou 

seja, os diretores, os editores, os pauteiros e os repórteres de prestígio que decidem 

o que, quando e como publicar, também propõe os tipos de discurso e os modos 

como  devem  chegar  à  sociedade:  “claro”,  “objetivo”,  “conciso”,  entre  outras 

qualificações já incorporadas na cultura do jornalismo. 

Essas expressões, presentes em qualquer manual de redação, acabaram 

sendo incorporadas pela própria sociedade, que por sua vez cobra do jornalista tais 

“qualidades” ao receber algum tipo de informação jornalística, pois geralmente são 

associadas à credibilidade do veículo (CHAPARRO, 1998).  O colunista Diógenes 

Brayner, do  Correio de Sergipe, publicou em sua coluna “Plenário”, em agosto de 

2006, uma crítica de um leitor, que dizia que ele, como jornalista, deveria “[...] primar 

pela imparcialidade e não ser tão claramente a favor ou contra um dos candidatos 

que polarizavam as eleições daquele ano.” 

Obviamente, o leitor não sabia que a coluna é um gênero jornalístico que 

permite,  sim,  a opinião de seu produtor,  que inclusive assina o texto.  Mas,  este 

exemplo mostra bem como a cultura da objetividade e imparcialidade jornalísticas foi 

incorporada pelo cidadão comum. 

Apesar de desejar que o jornalismo seja o espaço da voz e vez de todos, 

Chaparro (1998, p.22) reconhece que este deve ser entendido como um processo. 

22 Aqui Chaparro (1998) faz uma referência, ainda que muito rasa, ao conceito de “esfera pública” do 
pensador alemão Habermas, também chamada de “Terceira Instituição”, típica do moderno mundo 
capitalista. Segundo Habermas (2003), a esfera pública vai além do mercado e do Estado, e nela vem 
se discutindo importantes temas públicos e mudanças na forma de se perceber a autoridade e o 
poder político. Esta é a visão ainda simplista, inicial, de esfera pública. O próprio Habermas (2003) 
reconhece, logo depois, que a “esfera pública” é algo bem mais complexo.
23“Árbitros” ou “porteiros” da informação, teoria de Gatekeepers. 
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Para ele, a ação jornalística, “[...] é um processo social de ações conscientes.” Ele 

diz que os jornalistas conseguem ter “um certo controle do que é noticiado”, mas 

seus fazeres são combinados de intenções de múltiplos sujeitos,  seja a fonte da 

informação, seja a direção da empresa, seja o Estado ou até mesmo suas visões de 

mundo. 

 A ação jornalística estaria limitada ao momento em que a mensagem é lida, 

pois é  difícil  definir  os comportamentos derivados da divulgação de uma notícia. 

Seus  efeitos  vão  depender  da  esfera  criativa  do  receptor,  que  geralmente  está 

inserido em suas próprias circunstâncias sociais e seus interesses (CHAPARRO, 

1998). Ou seja, não dá para definir exatamente qual será o efeito daquela notícia, 

pois um receptor nunca será igual ao outro e as formas de interpretação seguem 

essa mesma concepção.

Apesar de toda a complexidade que envolve o conceito de jornalismo, como 

já  foi  explicitado no início  desse capítulo,  há um consenso entre  alguns autores 

(THOMPSON,  1998;  RESENDE,  2006;  TRAQUINA,  2004)  de  que  a  mídia, 

particularmente através do jornalismo, é o espaço público da contemporaneidade. 

Traquina (2004), por exemplo, diz que as pessoas desejam ser informadas pelo que 

as rodeia. Isso lhes dá a sensação de segurança, de que se tem o controle do que 

está acontecendo no mundo. 

 O  direito  de  informar  e  de  ser  informado,  garantido  pela  Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e, no Brasil, reforçada pela própria Constituição do 

país, pelo menos teoricamente, seria o atestado da liberdade de expressão e do 

direito de partilhar do espaço público midiático. Afinal, este é o argumento essencial 

do  Estado  democrático  de  direito.  No  entanto,  na  prática,  a  situação  é  mais 

complexa. 

“O jornalismo articula forças e interesses do mundo contemporâneo e que, 

por  isso,  torna-se  um  espaço  de  conflitos”,  declarou  Kucinsck,  em  entrevista 

concedida  ao  jornalista  Paulo  Henrique  Amorim,  em 2008.  Ele  diz  ainda  que  o 

jornalismo  se  articula  no  mundo  contemporâneo  entre  os  polos  econômico  e 

ideológico:

O jornalismo vive uma contradição porque ele é um direito inerente 
às  pessoas,  à  democracia,  mas,  é  também  uma  indústria.  E  os 
grandes empresas que querem lucro, e têm interesses políticos. O 
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espaço público é um espaço de disputa permanente de grupos de 
interesse e também um campo de divergências ideológicas naturais, 
legitimas. (KUCINSCKI, 2008, s/pág.24).

Gramsci  (2006,  p.  197)  diz  que  os  componentes  socioeconômicos  e 

ideológicos estão na base do que ele denominou de “jornalismo integral”, ou seja, o 

jornalismo que visa não só satisfazer as necessidades do público: “[...] mas também 

pretende criar e desenvolver estas necessidades e, consequentemente, em certo 

sentido, gerar seu público e ampliar progressivamente sua área.” 

A imprensa como “o suporte ideológico do bloco hegemônico” (GRAMSCI, 

2006,  p.  32),  é  uma  organização  material  voltada  para  manter,  defender  e 

desenvolver a frente teórica e ideológica desse bloco. Gramsci (2006) alertou que o 

“jornal burguês”, mantido por capitais privados, acaba por privilegiar as verdades dos 

partidos políticos e classes dominantes.

O que deve ser ressaltado é que entre essas próprias classes dominantes 

há disputa pela hegemonia. Isso porque, como garante Williams (1979, p. 115) a 

hegemonia “é sempre um processo”, não é conseguida de uma única vez. “Ela é um 

processo permanente, sujeita a fissuras,  tentativas de reposicionamento entre os 

grupos sociais e mesmo conjunturais ou orgânicas – ruptura entre a estrutura e a 

superestrutura.” (NEGRÃO, 2005, p. 42).

Ao  falar  em  hegemonia  é  preciso  lembrar  que  como  ela  está  situada 

principalmente no campo político e cultural mais ampliado – haverá sempre quem 

tenha posições diferentes àquelas que estão sendo instituídas. É o que Williams 

(1979) chama de contra-hegemonia ou hegemonia alternativa. Portanto, a conquista 

da  hegemonia  –  a  direção  moral  e  intelectual  de  uma  sociedade  –  deve  ser 

construída, segundo Gramsci (2006), pela conquista do consenso das ideologias.

De acordo com Coutinho (1999, p.32), quando as ideologias se descolam 

para o campo do privado abre-se a perspectiva de que diversas ideologias, inclusive 

“das classes subalternas, encontrem espaço dentro dos aparelhos hegemônicos”. 

Daí a importância de se destacar o papel da imprensa neste estudo. 

No  Estado  de  Sergipe,  nas  eleições  de  2006,  o  que  se  percebeu,  pela 

própria constituição dos aparelhos privados de hegemonia – a mídia impressa, o 

24 Sempre que citarmos um documento disponível na internet, indicaremos que não consta página 
porque geralmente esse tipo de fonte não traz paginação.
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objeto desse estudo –, é que a ideologia das classes dominantes é inserida no fluxo 

da  informação,  que chega ao leitor  com o  objetivo  de  influenciá-lo  sobre  o que 

pensar ou falar. No entanto, há uma tímida resistência à ideologia dominante nos 

mesmos  aparelhos  privados  de  hegemonia.  Ainda  que  em  raras  exceções, 

percebemos isso em notas publicadas por alguns colunistas dos jornais analisados, 

ou em declarações de algumas fontes.

 Na contemporaneidade, a imprensa é o lugar no qual aquilo que se quer 

que se torne público deve circular para obter assentimento da sociedade. Gomes 

(1998) afirma que a imprensa é moldada ideologicamente pelos proprietários, que 

agem  sobre  as  pessoas  privadas,  enquanto  público,  para  influenciá-las.  “Nela 

emergem  opiniões  estabelecidas  às  quais  se  espera  uma  adesão,  o  mais 

amplamente possível, de um público reduzido a uma massa chamada de tempos em 

tempos a agir plebiscitariamente.” (GOMES, 1998, p. 160).

O  Brasil,  segundo  Souza  (2009,  p.  62),  é  um  país  “[...]  marcado 

historicamente pela ‘colonização’ quase absoluta dos interesses do mercado e do 

dinheiro sobre quase todas as esferas sociais.” O autor diz acreditar que isso não 

permitiu  o  desenvolvimento  de  uma esfera  pública  crítica  no  país.  Quando  isso 

ocorre, episodicamente, “[...] não permite desenvolver consensos morais e políticos 

que sejam capazes de se opor ao uso indiscriminado de tudo e de todos com o 

único objetivo: o lucro.” 

Para Luis Felipe Miguel (2001) há uma relação de forças que age sobre a 

produção do produto jornalístico. Incluem-se aí os fatores externos, cujo objetivo é a 

manipulação intencional da informação, e os fatores internos, que são as próprias 

rotinas de produção da notícia, inerentes da disposição intencional de manipular a 

informação, adotados na prática profissional (WOLF, 1987).

Diante das inúmeras facetas que caracterizam a mídia contemporânea, é 

fato que esta não é um espaço harmonioso e homogêneo. É preciso entendê-la 

como espaço em que incidem diversos fatores.

Em primeiro lugar, está o fator econômico: o jornal impresso é uma empresa 

capitalista que visa o lucro, portanto, precisa de anunciantes. Por vezes, de acordo 

com o grau de dependência do anunciante, este chega até mesmo a interferir no 
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processo de produção e comunicação da notícia, ou seja, define o que pode ou não 

ser noticiado (NEGRÃO 2008). 

O segundo fator é o político. Em Sergipe, este fator pode ser considerado o 

mais importante, pois está intrinsecamente ligado ao fator econômico. A maior parte 

das empresas de  comunicação pertence direta  ou indiretamente  a políticos,  que 

estão ligados à classe que detém os bens de produção. A relação entre política e 

mídia no Estado é estreita, quase indissociável.

A política faz parte do meio que nos rodeia e haverá pessoas que 
querem  saber  mais  sobre  essa  realidade.  Se  os  meios  de 
comunicação social não falam do ator político, esse ator não existe 
no mundo de que as pessoas se utilizam para informar-se. Portanto, 
os políticos sabem cada vez mais que é preciso aparecer e estar nos 
meios  de  comunicação  social.  Muitas  vezes,  eles  criam 
acontecimentos para conseguir um espaço nesse mundo inventado 
pelos  meios.  Certamente  essa  é  uma  razão  pela  qual  há  mais 
investimentos  em  toda  essa  indústria  de  relações  públicas, 
intimamente ligada à política hoje em dia. (TRAQUINA, 2008, s/pág.). 

Os  meios  de  comunicação  de  maior  representatividade  do  Estado  de 

Sergipe estão sob o domínio da família Franco, que representa os interesses de 

uma  classe  oligárquica,  tradicional,  composta  essencialmente  de  fazendeiros, 

usineiros e pecuaristas; outra parte está ligada à família do político João Alves Filho, 

representando uma classe de grandes empresários, sobretudo da construção civil. 

Seus discursos dificilmente contrariam os interesses dessas classes. 

Já  o  terceiro  fator,  e  não  menos  importante  que  os  dois  primeiros,  é  a 

influência do público leitor na produção da notícia. Afinal, se o jornal não é lido, por 

que colocá-lo nas bancas? O público tem encontrado vários meios de fazer valer sua 

opinião nos meios de comunicação, principalmente, a partir do momento em que se 

medem as audiências25. 

25 Nos  jornais  impressos  sergipanos  que  foram  objeto  deste  estudo,  o  leitor  ainda  tem  pouca 
participação. Alguns deles, como o Correio de Sergipe, sequer tem uma seção de “carta do leitor”. 
Nos demais, o processo de “garimpagem” das mensagens que são enviadas à redação é notório, na 
medida em que para se obter o mesmo espaço a fim de responder a uma determinada acusação ou 
Quando uma informação publicada com erros, o leitor geralmente recorre ao direito de resposta na 
Justiça (em 2006, ainda vigorava a Lei de Imprensa). No caso dos candidatos ao governo de Sergipe, 
por exemplo, Marcelo Déda (PT) precisou recorrer à antiga Lei de Imprensa para obter o direito de 
resposta sobre matéria publicada no Cinform a respeito de suposta irregularidade na obra da Avenida 
São Paulo. Já o candidato João Fontes (PT) teve que entrar na Justiça para ter o direito de ser 
entrevistado pela TV Sergipe (filiada da Rede Globo) como os candidatos que polarizavam a eleição 
de 2006 (João Alves e Déda). 

35



E, finalmente, a influência do próprio profissional da imprensa, que com suas 

técnicas  de  produção  jornalística,  escolhe,  organiza  e  comunica  o  que  “eles” 

classificam como de interesse público (LOPES, 2006).

 Para Gomes (2004), apesar da complexidade que envolve o processo de 

produção  de  informação  nos  media,  sua  capacidade  de  influenciar  a  sociedade 

ainda  é  limitada.  Segundo  ele,  o  poder  da  mídia  estaria  mais  associado  à 

capacidade  de  fazer  a  sociedade  discutir  certas  questões  por  um  determinado 

tempo, ou seja, de agendamento (agenda setting),  do que propriamente de fazer 

com que as pessoas pensem de uma determinada maneira e não de outra, através 

de seus enquadramentos.

Salma  Ghanem  (1997) considera  que  quando  comunicadores  enfocam 

determinados aspectos de uma temática e passam a destacá-los no noticiário, eles 

ajudam, sim, a construir a forma como o público passa a interpretá-la. Um exemplo 

disso foram as eleições de 1989, no Brasil: a famosa edição do debate entre os 

candidatos à presidência da República, Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva, 

pela  TV  Globo,  cujo  verdadeiro  conteúdo  foi  completamente  manipulado  pela 

emissora. O que realmente aconteceu só foi descoberto algum tempo depois. Collor, 

no entanto, já era presidente. 
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3 ENQUADRAMENTOS NO JORNALISMO

Sob  a  alegação  de  que  exerce  uma  função  social  –  a  de  informar  à 

coletividade fatos da realidade – a mídia vem cada vez mais divulgando e unificando 

concepções de mundo. A opinião pública tem acesso a uma parcela da realidade, 

divulgada através de uma articulação entre mídia e um agrupamento social mais ou 

menos homogêneo, que contribui com orientações gerais na tentativa de exercer 

alguma influência na compreensão dos fatos.

Estudos  sobre  a  teoria  do  framing  (enquadramento)  são  ainda  recentes, 

datam  do  início  da  década  de  1980,  mas  há  cada  vez  mais  pesquisadores 

interessados  nesse  assunto.  Robert  Entman  (1993)  é  um  dos  autores  mais 

expoentes da teoria do enquadramento. Ele é o precursor e o primeiro a aplicar essa 

teoria em fatos recorrentes da cobertura jornalística mundial, e a define como:

[...] enquadrar é selecionar alguns aspectos de percepção da realidade e 
torná-los  mais  salientes  em  um  texto  de  comunicação,  de  maneira  a 
promover  uma  definição  particular  de  um  problema,  uma  interpretação 
causal, uma avaliação moral, e/ou uma recomendação de tratamento para o 
item descrito. (ENTMAN, 1993, p. 52 – tradução nossa26).

Apesar do sociólogo norte-americano Erving Goffman, em sua obra Frame 

analisys: an essay on the organization of experience (1974), ter desenvolvido uma 

das primeiras articulações teóricas sobre o conceito de enquadramento, aplicando-o 

à análise das interações sociais, para efeito do enquadramento jornalístico, acredita-

se que Todd Gitlin (1980) o aperfeiçoou e sintetizou. 

De acordo com Gitlin (1980), o enquadramento nos media são referenciais 

na  maior  parte  das  vezes  implícitos,  que  organizam  o  mundo  tanto  para  os 

jornalistas que o descrevem como também para quem confia em suas descrições. 

Para  Gitlin  (1980,  p.  23),  os  enquadramentos  têm  por  princípios  fundamentais 

padrões persistentes “[...] de seleção, de exclusão, ênfase e valoração” (Tradução 

26 Texto original:  “Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some  
aspects of perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to  
promote  particular  problem  definition,  causal  interpretation,  moral  evaluation,  and/or  treatment 
recommendation for the item described.”
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nossa27) que os meios de comunicação utilizam como forma de manipular símbolos, 

que organizam habitualmente o discurso, seja ele visual ou verbal.

O conceito de enquadramento tem sido aplicado cada vez mais no Brasil, 

principalmente a partir  da década de 1990. Porto (2002) explica que a noção de 

enquadramento  vem  sendo  utilizada  desde  1994,  mas  se  expandiu  no  país 

particularmente a partir das eleições de 1998. Para ele, “[...] os enquadramentos são 

elementos constitutivos importantes das narrativas e do processo pelo qual fazemos 

sentido do mundo da política.” (PORTO, 2002, p. 14).

Entre as pesquisas brasileiras sobre enquadramento, há duas correntes que 

se destacam: 1) sobre a relação entre mídia e política, principalmente em períodos 

eleitorais  (ALBUQUERQUE,  1994;  MIGUEL,  1999;  PORTO,  2002);  e  2)  sobre  a 

relação entre movimentos sociais e mídia (ALDÉ; LATTMAN-WELTMAN, 2006). 

Na relação mídia  e  política,  nos  processos eleitorais,  o  poder  de  pautar 

temas que serão discutidos pelo eleitorado é chamado de agenda-setting, segundo 

McCombs e Shaw (1997). Para se definir a agenda, o meio de comunicação leva em 

conta diversos interesses, como o da linha editorial do jornal, o público a que se 

destina e o fato político em si.

O enquadramento (framing) é um elemento que acompanha a definição de 

agenda-setting. Para instituir uma agenda, cada linha editorial atribui interpretações 

ou seleciona alguns assuntos. Isto significa que este conceito relaciona-se com a 

forma como a mídia interpreta e organiza a notícia para ser veiculada. 

Mauro Porto vem utilizando o conceito de “enquadramento interpretativo”, 

desde as eleições de 2002, para as ações da mídia em relação aos temas políticos, 

como ele mesmo esclarece em entrevista à professora Heloíza Herscovitz (2006, p. 

131): 

O que  chamo de  enquadramento  interpretativo  diz  respeito  a  um 
nível mais concreto: a interpretação de temas e eventos específicos. 
O ponto de partida é o de que qualquer tema ou evento importante é 
controverso, ou seja, é enquadrado de forma diferente por diversos 
autores [...]. O modelo teórico que proponho busca desenvolver um 
enfoque que permita identificar  os enquadramentos dominantes no 
conteúdo  da  mídia  ao  analisar  os  efeitos  destes  padrões  de 
enquadramentos no momento da recepção.

27 Texto original: “[...]  the nature the frames- the core principles of selection, exclusion, enphasis, and  
valuation – with major media used to cover […].
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Robert  Entman,  em sua obra  Projections of  power:  framing news,  public  

opinion, na U.S. Foreign, propõe algo semelhante. Ele diz que os enquadramentos 

podem  ser  “substantivos”  ou  “de  procedimentos”  (ENTMAN  2005  apud 

HERSCOVITZ, 2006). Os primeiros referem-se à interpretação de temas e eventos 

concretos,  incluindo,  por  exemplo,  a  identificação  das  causas,  apresentação  de 

julgamentos morais e até a apresentação de soluções. Já os de “procedimentos,” 

referem-se ao processo político em geral, ou sobre os processos eleitorais.

Ao “selecionar determinados aspectos de uma realidade percebida e fazê-

los  mais  salientes  em um texto  comunicativo”  (ENTMAN, 1993,  p.  52),  ou  seja, 

dando-lhes uma interpretação particular do problema, acredita-se que este conceito 

se  aproxima  do  pensamento  de  Antonio  Gramsci  quanto  à  sua  concepção  de 

imprensa  como  aparelho  privado  de  hegemonia,  o  que  pode  auxiliar  na 

compreensão do comportamento da mídia sergipana na cobertura política de 2006.

De acordo com a concepção gramsciana, a cultura hegemônica é uma forma 

de interpretação da realidade. Esta concepção de mundo, através de um conjunto de 

práticas  (aparelhos  privados  e  aparelhos  do  Estado),  acaba  por  construir 

significados  e  valores,  ou  seja,  cria  concepções  ideológicas.  O  processo  da 

hegemonia é algo dinâmico, continuamente remodelado.

Ainda na concepção hegemônica, a imprensa surge como uma instituição, 

como  “aparelho  privado  de  hegemonia”,  um  mecanismo  pelo  qual  a  classe 

dominante  exerce  seu  poder  sobre  outras  classes.  Através  dos  seus 

enquadramentos (framing) e da agenda setting, a imprensa define o que considera 

relevante ser discutido, noticiado, está exercendo seu papel (GRAMSCI, 2006) de 

construtor do consenso e da legitimação das idéias das classes dominantes. Isto 

significa a divulgação e interpretação de mundo de acordo com os interesses dessa 

classe.

Para a análise da cobertura da mídia impressa sergipana nas eleições de 

2006, foi utilizada a análise dos enquadramentos, de acordo com a classificação de 

Porto  (2001),  que define  quatro  tipos  principais  de  enquadramento  em períodos 

eleitorais:

1) Enquadramento temático:  termo que designa padrões interpretativos 

que enfatizam as posições e propostas dos candidatos sobre aspectos 
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substantivos da campanha. A ênfase das notícias que adotam este ponto 

de  vista  está  nas  plataformas  e  programas  apresentados  pelos 

diferentes candidatos.

2) Enquadramento  corrida  de  cavalo:  este  concebe  a  evolução  da 

campanha como uma corrida de candidatos. A ênfase está em quem 

está  avançando  ou  quem  está  ficando  para  trás  e,  portanto,  nos 

resultados  das  pesquisas  e  nas  estratégias  de  campanha  dos 

candidatos;

3) Enquadramento centrado na personalidade: quando a mídia prefere 

dar ênfase a atores individuais, focalizando eventos a partir de dramas 

humanos,  relegando  considerações  políticas  e  institucionais.  São 

notícias  que  enfatizam  as  características  e  a  vida  pessoal  dos 

candidatos e outros autores, incluindo descrições das suas habilidades e 

qualidades e a reação dos eleitores a eles, ou elas, enquanto pessoas;

4) Enquadramento  episódico:  nesse  tipo  de  cobertura,  os  jornalistas 

basicamente  se  restringem  a  relatar  os  últimos  acontecimentos,  a 

descrever  eventos  de  campanha.  Para  Porto  (2001),  este  tipo  de 

enquadramento refere-se às notícias centradas em eventos que relatam 

fatos  ou declarações de atores,  adotando um tipo  mais  descritivo  de 

cobertura.

Na seleção do material a ser divulgado pela imprensa, os enquadramentos 

podem ser  delimitados em dois  tipos principais:  aqueles  que vão fazer  parte  do 

conteúdo noticioso (reportagens, notícias, entrevistas) e os que vão fazer parte do 

conteúdo opinativo (crônicas e artigos assinados). Nos primeiros, há uma intenção 

jornalística de passar uma suposta objetividade, relatando fatos e acontecimentos. 

Já  no  enquadramento  interpretativo,  com  conteúdo  essencialmente  opinativo, 

permite-se  uma  avaliação  particular  de  temas  e  ou  eventos  políticos,  incluindo 

definições  de  problemas,  avaliações  sobre  causas  e  responsabilidades, 

recomendações de tratamento (PORTO, 2001).

Ao comparar a teoria do enquadramento interpretativo de Porto (2001) com 

a de Entman (1993) percebemos muitas semelhanças. No processo eleitoral,  por 

exemplo, quando os jornalistas interpretam a política como um “jogo”, com muitas 
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estratégias  e  disputa  de  vários  interesses,  Entman  (1993)  chamaria  de 

“enquadramentos  de  procedimentos”,  enquanto  Porto  (2006  apud HERSCOVITZ, 

2006) chamaria de “enquadramento noticioso”.

Neste estudo, damos ênfase aos “enquadramentos noticiosos”, através da 

análise  das matérias  que  tenham citação  direta  de  cada  um dos  candidatos  ao 

governo de Sergipe. No entanto, também foram incluídos alguns enquadramentos 

interpretativos, como os editoriais e as notas dos colunistas políticos locais. A ideia é 

mostrar  como,  através  dos  seus  enquadramentos,  os  gêneros  interpretativos 

explicitam a forma de ver o mundo dos proprietários desses jornais e até mesmo dos 

jornalistas que os produzem. Como no enquadramento noticioso, também só foram 

analisadas notas e editoriais que citavam diretamente o candidato ao governo do 

Estado, a fim de delimitar mais o campo estudado.

3.1 Enquadramentos e parcialidade

Ao  analisar  os  enquadramentos  jornalísticos,  Todd  Gitlin  (1980) diz  que 

estes  permitem  que  os  jornalistas  processem  de  modo  eficiente  uma  grande 

quantidade de informação,  portanto,  a  sua existência  é  por  si  só,  inevitável.  No 

entanto, o que se questiona cada vez mais nos estudos sobre o assunto é a seleção 

desse  enquadramento,  e  por  que  o  jornalismo  costuma  privilegiar  um 

enquadramento e não outro? De acordo com Gitlin (1980), a explicação para o modo 

como  os  jornalistas  descrevem  a  realidade  no  noticiário  deve  ser  buscada  no 

processo de socialização e nas suas rotinas produtivas. 

Para  Gamson  e  Modigliani  (1989  apud PORTO,  2001),  ao  produzir  o 

noticiário, os jornalistas se baseiam em discursos que estão na esfera pública, mas 

também  contribuem  com  seus  próprios  enquadramentos,  o  que  os  autores 

denominam de “pacotes interpretativos”. Essa interpretação coloca mais uma vez a 

importância da função, no campo das ideias, do jornalismo e seus enquadramentos. 

Eles são compartilhados por uma camada de receptores, de maneira a sugerir e 

tentar,  de  alguma  forma,  influenciá-los  por  certas  visões  dos  fatos  e  processos 

políticos, e não outras.
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Ao  analisar  a  parcialidade  da  cobertura  jornalística,  Gitlin  (1980),  assim 

como Hall  (2003),  não  tenta  justificá-la  como produto  da  intervenção  de  fatores 

extrajornalísticos,  como a  manipulação  intencional  da  informação.  Esses autores 

identificam nas próprias rotinas de produção da notícia, os elementos que permitem 

entender  a  parcialidade  da  cobertura.  Não  se  trata  de  negar  a  importância  do 

problema da manipulação das notícias, mas sim de defender a ideia de que este 

fenômeno  só  poderá  ser  analisado  consistentemente  na  medida  em  que  se 

considere previamente o problema da produção rotineira das notícias,  do campo 

jornalístico28.

Na  corrida  desenfreada  pela  produção  da  notícia  diária,  os  jornalistas, 

mesmo em se tratando da mídia impressa (pois só divulga os acontecimentos de 

hoje, amanhã), não se detêm em questionamentos muito longos sobre o porquê de 

estarem divulgando certas notícias. O que acaba se estabelecendo é o exercício de 

uma hegemonia de enunciação, cujo objetivo é torná-la crível para a sociedade. Ou 

seja, se eles (os concorrentes) dão tal notícia eu também tenho que divulgar, caso 

contrário, meu jornal vai ser “furado”, como se diz na gíria jornalística. 

Como explica Sodré (2009), essa hegemonia de enunciação é gerada por 

um processo de seleção que envolve  tanto  as  técnicas  que identificam o “valor 

notícia”  (atualidade,  proximidade,  relevância  de  interesse  público,  exclusão  e 

imprevisibilidade), quanto pela relevância, segundo os interesses do grupo ao qual o 

jornal pertence ou apoia.

Um exemplo de como essa seleção é feita está na cobertura do Escândalo 

dos Sanguessugas, que foi unânime tanto nacionalmente quanto na imprensa local. 

Isto porque se tratava de um fato atual (com diria a linguagem popular, o assunto 

estava “bombando”), assim como a descoberta do envolvimento de dois deputados 

federais sergipanos davam o caráter de proximidade e de maior interesse para o 

público. 

28 Neste  estudo não há intenção de nos aprofundarmos na noção de campo,  segundo Bourdieu 
(1989), para explicar a produção rotineira de notícias, mas se faz necessário entender que o campo 
do jornalismo é dotado de regras e princípios característicos, que lhe conferem legitimidade frente às 
demais instituições sociais. No campo do jornalismo, as técnicas e procedimentos são gerados de 
uma lógica específica,  propriamente cultural,  que se impõe aos jornalistas seja  por restrições de 
condutas éticas, que são cobradas entre eles próprios, ou pelas exigências do suposto critério lógico 
de interesse tanto para o leitor como para o jornalista, o chamado “valor notícia”,  que no mundo 
contemporâneo  exige  cada  vez  mais  rapidez,  atualidade,  proximidade  e  impacto  do  conteúdo 
jornalístico. 
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Todos os três jornais sergipanos, objetos desta pesquisa, deram relevância 

ao fato também porque os deputados sergipanos envolvidos eram líderes políticos 

importantes para seus partidos: o pastor Heleno Silva (PL) e o deputado Venâncio 

Fonseca (PP). O mais interessante, no caso de Sergipe, é que cada uma dessas 

siglas apoiava,  respectivamente,  os candidatos Marcelo  Déda (PT)  e  João Alves 

(PFL).  Os  interesses  políticos  desses  jornais  ficavam  cada  vez  mais  claros  na 

medida em que davam maior visibilidade, de caráter negativo, a um dos candidatos 

(o pastor Heleno) que apoiava o candidato ao governo da coligação “Sergipe vai 

mudar”, Marcelo Déda (PT). 

Portanto,  o  conceito  de  enquadramento  não  se  trata  de  uma  técnica 

jornalística:

Enquadramento  é  antes  um  processo  de  cognição  implícito  à 
transformação de algo em notícia. Não há, entretanto, a rigor, uma 
premeditação,  escapando,  na maioria  das vezes à consciência  do 
jornalista.  É  uma  forma  de  dar  concreticidade  ao  fenômeno  da 
ideologia. Frente à ocorrência de um fato, a persistência dos padrões 
cognitivos  encaminha  de  determinada  maneira  a  organização  dos 
discursos  na  rotina  das  redações.  A  organização  orienta  a 
formulação da notícia  que chega ao público  com toda uma carga 
valorativa  e  conotativa  de conceitos  que  atores  sociais,  além dos 
jornalistas, procuram validar perante a sociedade. (BARRETO, 2004, 
p. 125).

O conceito de enquadramento vem de uma vez por todas colocar abaixo a 

ideia de que os gêneros informativos (a notícia, a reportagem e a entrevista) são 

objetivos e isentos de opinião. Esta visão tradicionalista do jornalismo, ou seja, a de 

um jornalismo imparcial e objetivo, entra em conflito com a permanente produção 

valorativa do produto informativo, que está exposto diariamente a um processo de 

negociação entre fontes e jornalistas e as influências ideológicas entre jornalistas e 

proprietários dos jornais em que trabalham.
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3.2  Institucionalização  política  da  imprensa  em  Sergipe  e  a 
tendência dos seus enquadramentos

A história da imprensa de Sergipe se confunde com a sua história política. 

Podemos afirmar que sem o interesse político, a imprensa não teria sequer iniciado 

no Estado. De acordo com Torres (1993), o primeiro periódico de que se tem registro 

em  Sergipe  foi  o  Recompilador  Sergipano29 fundado  por  monsenhor  Antônio 

Fernandes da Silveira,  em 3  de  setembro  de  1832,  na  cidade de Estância.  Tal 

publicação  surge  num  período  político  conturbado,  marcado  pelas  disputas  da 

regência  histórica  do  país.  Além  da  função  religiosa,  Monsenhor  Silveira 

representava  Sergipe  no  parlamento  nacional.  Cognominado  “pai  da  imprensa 

sergipana”,  ele foi  responsável  pela implantação da tipografia Silveira e Cia,  que 

editava o jornal. 

O Recompilador  Sergipano era  utilizado  pelo  Monsenhor  Silveira  como 

espaço para divulgar suas opiniões políticas, principalmente, criticando a volta de D. 

Pedro  I,  e  acusando  aqueles  que o  defendiam,  os  chamados  restauradores,  de 

“loucos e insensatos” (TORRES, 1993, p. 13). Como o próprio nome já insinuava, o 

Recompilador era, a princípio, um jornal editado em cima de notícias copiadas e 

transcritas  de  outros  periódicos,  que  vinham  principalmente  do  Rio  de  Janeiro 

(TORRES,  1993).  Além  disso,  fazia  a  divulgação  de  atos  oficiais  dos  poderes 

Executivo. Legislativo e Judiciário, visto que não havia ainda imprensa oficial. Entre 

os seus colaboradores, podem ser citados intelectuais como Tobias Barreto e Sílvio 

Romero.

Sergipe  foi  frutífero  em  termos  de  atividade  intelectual,  quase  sempre 

atrelada à atividade política. Para se ter uma ideia, conforme registros do Instituto 

Histórico,  só  no  período  em  que  funcionou  o  pioneiro  Recompilador  Sergipano 

(1832-1910),  existiram cerca  de  250  jornais.  Uma imprensa  geralmente  de  vida 

curta,  mas  extremamente  crítica.  Nela  estavam  representados  os  partidos 

situacionistas e de oposição ao governo constituído.

29 Torres (1993) fala que ainda há controvérsias sobre este pioneirismo. O historiador Luiz Antônio 
Barreto teria alertado ao autor sobre a possível existência de uma gazeta em 1715, impressa pelo 
Padre Euzébio Dias Laços. Sua paróquia era ligada à freguesia de Nossa Senhora da Piedade do 
Lagarto e era considerado “um pregador infame”. No entanto, por falta de prova documental (não há 
nenhuma edição do referido jornal), oficialmente, o Recompilador Sergipano seria o precursor.
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As  lutas  acirradas  eram  levadas  para  as  páginas  dos  jornais, 

invariavelmente com conteúdo opinativo, marcado por ofensas aos adversários. Este 

período (séc. XIX) também marca a fase do jornalismo partidário na maior parte do 

país. O jornal impresso era utilizado como instrumento necessário à prática política:

[...] atuando contra o Estado ou a favor dele, movimentando-se entre 
diversos  grupos  e  facções,  partidos  formações  e  manifestações 
dentro  do  espaço  de  discursividade  política  nacional.  (RIBEIRO, 
2004, p. 106). 

Conforme  explica  Ribeiro  (2004),  o  que  permitiu  o  reconhecimento  da 

imprensa no país foi justamente esta relação com a política. Em Sergipe, além de 

serem criados pelos políticos, os jornais, em sua grande maioria, principalmente até 

a República, dependiam economicamente do governo. Na verdade, essa situação 

pouco mudou nos dias atuais, pois as maiores contas publicitárias, que chegam às 

empresas de comunicação, ainda pertencem aos governos estaduais e municipais. 

Os  jornais  eram  impressos  em  pequenas  tipografias,  que  proliferaram 

inicialmente no interior do Estado, nas cidades de Estância, São Cristóvão (antiga 

capital),  Propriá,  Simão  Dias,  Maruim  e  Rosário  do  Catete.  Não  por  mera 

coincidência, eram estes os municípios que se destacavam pela forte influência nas 

decisões políticas do Estado, que são considerados berços das principais lideranças 

políticas em Sergipe, a exemplo do senador Antonio Carlos Valadares (PSB) e do 

atual governador, Marcelo Déda (PT), naturais de Simão Dias, entre outros. 

A imprensa oficial só chegou a Sergipe em 1894, com a lei nº 104, assinada 

pelo coronel Manoel Presciliano de Oliveira Valadão. De acordo com os registros da 

Associação Brasileira de Imprensas Oficiais, uma das razões que levou a província a 

possuir  seu  próprio  jornal  foi  a  dependência  de  publicar  suas  matérias  no 

Recompilador Sergipano. Ou seja, o único jornal que circulava na província era de 

propriedade particular. Apesar disso, o primeiro Diário Oficial só veio a circular em 1º 

de setembro 1895. Com a chegada do Diário Oficial, divulgando atos oficiais dos 

poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário  e  outros  atos  exigidos  por  lei,  o 

Recompilador teve uma brusca queda na receita, o que dificultou sua existência.

Se na província o  Recompilador Sergipano reinou como único jornal,  em 

outras cidades do interior, o movimento em prol da causa republicana fez aparecer 

diversos periódicos. Entre os que se destacaram nas campanhas abolicionistas e 
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republicanas estava  o  Horizoneto  (1885),  da cidade de Laranjeiras (a  23 km da 

capital). Este é considerado pela maioria dos historiadores o grande impulsionador 

do movimento republicano em Sergipe. Laranjeiras foi um dos centros urbanos mais 

importantes do Estado, pois ali havia uma economia sólida derivada dos engenhos30 

e produtores rurais. Felisberto Freire, principal redator do Horizoneto, foi indicado à 

presidente do Estado de Sergipe (o que equivaleria hoje ao cargo de governador do 

Estado)  e governou por um ano (1889 a 1890).  O jornal  também contou com a 

colaboração  de  intelectuais  como João  Ribeiro  e  Sílvio  Romero,  que  ganharam 

destaque em nível nacional.

Também  na  cidade  de  Laranjeiras  o  jornal  O  Republicano  foi  outra 

publicação  importante.  Além  de  políticos,  destacava-se  no  periódico  uma  elite 

intelectual que trazia novidades diretas do Rio de Janeiro, como o jornalista Evandro 

de  Morais.  O movimento  republicano  combatia  os  grandes proprietários  rurais  e 

usineiros daquela cidade, que eram a favor da escravidão. Essa elite oligárquica 

defendia suas ideias através de um jornal que se intitulava, ironicamente, A Voz do 

Povo (TORRES, 1997).

Nos anos que antecedem a revolução de 1930, a política em Sergipe se 

caracteriza pela dominação de frações do patronato rural, composto pelos grandes 

produtores  de  açúcar  e  proprietários  rurais  oriundos  da  criação  de  gado  e  de 

exportação de algodão (DANTAS, 1983).

 A primeira fase da República em Sergipe teve a liderança de Monsenhor 

Olympio  Campos  (1899  a  1902),  político  remanescente  da  monarquia.  Olympio 

Campos  também  era  colaborador  da  Gazeta  de  Aracaju,  jornal  conservador, 

marcado por uma linguagem violenta e ofensiva contra as autoridades provinciais 

constituídas.  O  governo  olyimpista  recebeu  duras  críticas  de  seus  ex-

correligionários,  Coelho  e  Campos  e  Leandro  Ribeiro  de  Siqueira  Maciel.  Eles 

estavam insatisfeitos com a indicação de ex-secretário geral, Josino Menezes, como 

sucessor de Monsenhor Olympio Campos, o que ficava claro nos diversos artigos 

publicados no jornal  O Momento. Apesar das críticas, Josino Menezes assumiu e 

governou ate 1905.

Olympio Campos foi assassinado em 1906, no Rio de Janeiro, por parentes 

do  parlamentar  Fausto  Cardoso,  precursor  do  Partido  Progressista  em  Sergipe 
30 Na época, contavam-se 38 engenhos somente no município de Laranjeiras (TORRES, 1993).
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(PPS).  Este  último  por  sua  vez  foi  morto  ao  tentar  instalar  um  novo  governo, 

antioligárquico, através da intervenção federal. Fausto Cardoso colaborava com o 

Jornal  de  Sergipe,  folha  que  também  trabalhava  contra  o  governo  olympista 

(DANTAS, 2004).  Este periódico ficou famoso por suas campanhas apaixonadas 

contra  o  domínio  político  oligáquico,  representado  por  Olympio  Campos  e  seus 

sucessores. 

Após a revolução de 1930, o tenente Augusto Maynard Gomes assumiu o 

poder no Estado de Sergipe. Maynard era considerado revolucionário, pois compôs 

uma  junta  governativa  com  participantes  do  movimento  tenentista,  no  início  da 

década de 1920, de Sergipe. Sua interventoria favoreceu aos setores da economia 

sergipana,  no  entanto,  não  agradou  aos  usineiros.  Seguiu  à  risca  as  regras 

estabelecidas por Getúlio Vargas, ou seja, a de promover um governo que apoiava a 

organização dos trabalhadores “dentro da ordem”, o que significava uma proteção 

controlada.  Esse controle  se  estende aos  órgãos de imprensa,  no  seu segundo 

mandato, em pleno Estado Novo, com a implantação do Departamento de Imprensa 

e Propaganda (DIP), em 1939, onde em cada Estado tinha um representante.

 Maynard  junto  com  Leandro  Maciel,  oriundo  das  classes  dominantes, 

formaram até 1933 uma chapa vitoriosa que dividiu o poder de Sergipe em dois 

grupos: a dos interventores e a dos usineiros. Logo depois, no entanto, numa união 

entre o Partido Social Democrático de Sergipe (criado em 1935 por Leandro Maciel) 

e a União Republicana de Sergipe, foram lançados os nomes do médico Eronildes 

Ferreira de Carvalho, para governo, e do próprio Maciel como candidato do Senado 

Federal.  Apesar  de  tentar  resistir,  criando  também  uma  chapa,  Maynard  não 

conseguiu impedir que Eronildes de Carvalho assumisse o governo.

 A  vitória  de  Eronildes  de  Carvalho  traz  de  volta  à  cena  as  oligarquias 

ligadas ao setor açucareiro. O governo altamente repressivo coincide com período 

do  levante  comunista  ocorrido  em  1935,  conhecido  como  Intentona  Comunista, 

originando sérios conflitos. Com o apoio da Lei de Segurança Nacional, Eronildes de 

Carvalho  reprime  toda  e  qualquer  organização  de  trabalhadores,  manda  fechar 

jornais, prende estudantes, jornalistas, e entidades representativas, além de reforçar 

o apoio do governo as facções dominantes. Não por acaso, entre 1930 e 1950, o 

número  de  periódicos  que  circulavam  em  Sergipe  reduziu  sensivelmente, 

principalmente no interior do Estado (DANTAS, 2004). 
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 Eronildes  de  Carvalho  utilizava  o  Diário  Oficial  e  os  jornais Estado  de 

Sergipe e A Cruzada para divulgar sua propaganda de cunho ideológico. No entanto, 

era seriamente criticado pelo Jornal da Tarde e pelo Correio de Aracaju – este último 

originado do partido republicano conservador. Sua exoneração por abuso de poder e 

corrupção, em junho de 1941, ganhou destaque nas primeiras páginas do  Correio 

de Aracaju, um dos seus principais oposicionistas e que fez propaganda velada ao 

golpe estadonovista (DANTAS, 2004).

 No  entanto,  “o  feitiço  virou  contra  o  feiticeiro”.  Logo  após  a  saída  de 

Eronildes de Carvalho, o governo Vargas recuperou o Departamento de Imprensa e 

Propaganda  (DIP)  com  muito  mais  vigor.  O  que  significou  o  fim  das  críticas  e 

divulgação dos problemas de administração do governo.

 No  final  da  Segunda  Guerra  Mundial,  Sergipe  já  contava  com  várias 

entidades que se opunham ao autoritarismo, como a Liga de Defesa Nacional e a 

União dos Estudantes. A onda de protestos contra o Estado autoritário gerou uma 

aceleração no reordenamento partidário em Sergipe. 

Assim, surgiram três novas forças políticas no Estado: o grupo liderado por 

Leandro  Maciel,  do  qual  faziam parte  famílias  expressivas  como  os  Franco,  os 

Rollemberg e fazendeiros de quase todos os municípios, que juntos criaram a União 

Democrática  Nacional  (UDN);  o  grupo  formado  pelo  quadro  situacionista  da 

interventoria,  que também tiveram aderência  das famílias  Leite,  Sobral  e  muitos 

coronéis;  e  um  terceiro  grupo  formado  por  um  setor  representativo  da  classe 

dominante, sob o comando de Júlio César Leite, que aglutinando remanescentes da 

ex-União Republicana de Sergipe, fundou o Partido Social Democrático (PSD). Não 

demoraram muito, esses três grupos se organizaram em apenas dois, sendo que a 

maioria dos coronéis aderiu à UDN (DANTAS, 2004).

 Já na capital, Aracaju, o jornalista Orlando Dantas, um dos fundadores do 

Partido  Social  Democrático  (PSD),  junto  com Leandro  Maciel  criaram a  Gazeta 

Socialista  de  Sergipe,  em  1948,  cujo  principal  objetivo  era  combater  seus 

adversários políticos udenistas – detalhe: Orlando Dantas era filho de usineiro, mas 

ficou conhecido como defensor da social democracia e é considerado até os dias 

atuais um político expressivo na ala de esquerda do Estado.

48



Leandro Maciel, como diria Orlando Dantas, “o vira casaca”, passou a apoiar 

as  elites  tradicionais  e  o  Correio  de  Aracaju, jornal  do  partido  republicano 

conservador,  dirigido por  Luiz  Garcia  (que também foi  governador  do Estado de 

Sergipe),  passou a ser  seu mais fervoroso defensor  como integrante do senado 

federal. 

A  Gazeta Socialista  de  Sergipe passa  a  ser  chamada  simplesmente  de 

Gazeta de Sergipe, a partir de 1956, com o fim da sociedade entre Orlando Dantas e 

Leandro Maciel. Este jornal foi um dos mais combativos do regime após Golpe de 

1964. 

 Entre  1946  e  1964  os  grupos  divergentes,  pessedistas  e  udenistas,  se 

sucederam periodicamente no governo. Após o golpe, essa realidade muda. 

A  contra-revolução  de  1964  interrompeu  essa  tendência, 
especialmente a partir de 1965, quando a dissolução do pluralismo 
partidário  desequilibrou a competição eleitoral,  na medida em que 
grande parte das lideranças políticas acorreu para ARENA em face 
das dificuldades de atuar na oposição. (DANTAS, 2006, p. 1).

O jornalismo sergipano também passou por profundas transformações. José 

Carlos Teixeira,  fundador  do Movimento Democrático Brasileiro  (MDB),  que mais 

tarde se transformaria no Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), e o 

empresário Nazário Pimentel inauguram em dezembro de 1970, o Jornal da Cidade 

– primeiro periódico de Sergipe a utilizar o sistema off-set, ou seja, impressão por 

máquina rotativa. 

A princípio, influenciado pela escola positivista, o  Jornal da Cidade tentou 

passar a imagem de um jornalismo “isento e voltado para a comunidade”. A ideia era 

mostrar que o jornalismo sergipano amadurecera, se profissionalizara e estava mais 

independente do governo. Mas, sustentar essa “independência” não foi tarefa fácil e, 

em fevereiro de 1972, o usineiro Augusto Franco comprou o jornal, transformando-o 

em aparelho de difusão de suas ideias políticas.

Com  a  vitória  dos  senadores  do  PMDB,  em  1974,  acreditava-se  numa 

possível manifestação do eleitorado em apontar para uma nova fase na política de 

Sergipe. No entanto, Augusto Franco, representante da elite oligárquica, volta ser 

indicado  ao  governo  do  Estado,  em  1979,  mostrando  que  seus  esforços  em 

monopolizar  os  meios  de  comunicação  (TV  Sergipe,  filiada  à  rede  Globo  e  TV 
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Atalaia, filiada ao SBT, além de varias rádios AMs e FMs) e trazer para junto de si 

uma gama de intelectuais, burocratas, sindicalistas e empresários, enfraqueceu o 

movimento oposicionista (DANTAS, 2006).

Vale  ressaltar  que  em  1974,  João  Alves  Filho  foi  indicado  prefeito  de 

Aracaju, com o apoio de Augusto Franco; também com esse mesmo apoio político, 

em 1982,  foi  o primeiro  governador  eleito  em Sergipe,  após Golpe de 1964.  No 

entanto, ele cresceu politicamente e começou a discordar do controle exercido pelo 

grupo Franco em sua administração. Em março de 1985, João Alves anunciou que 

iria deixar  o PDS, partido que o elegeu,  e passou a organizar o PFL (DANTAS, 

2004).

Assim que terminou seu mandato em 1986, João Alves inaugura o Jornal da 

Manhã, que se transformou num dos principais aparelhos de difusão de suas ideias. 

O jornal, com administração essencialmente familiar, é marcado por altos e baixos 

na questão financeira.   Profissionais da comunicação de Sergipe costumam ironizar 

a situação financeira do jornal, dizendo que a “tempo de vacas gordas”, quando o 

político  João Alves  está  à  frente  de  alguma administração pública;  e  “tempo de 

vacas magras”, quando o contrário, o que significa o enxugamento do quadro de 

pessoal e o acúmulo de funções.

João  Alves  também  conseguiu  uma  concessão  de  TV  (1987),  que 

retransmitia a programação da Rede Manchete, além de emissoras de rádio AM na 

capital e no interior do Estado. Tudo isso no governo de José Sarney, que a partir de 

1985, distribuiu canais de TV e rádio como parte das negociações políticas, assim 

como  cargos  em  sua  administração.  João  Alves  Filho  foi  nomeado  Ministro  do 

Interior, indicado por Antônio Carlos Valadares, único governador eleito pelo PFL no 

pleito de 1986 (FIGUEIREDO, 2000).

Em  2001,  assume  o  comando  do  Jornal  da  Manhã,  que  passou  a  ser 

chamado  Correio  de  Sergipe,  o  filho  do  ex-governador,  João  Alves  Neto.  A 

esperança era de que o recém-formado em administração pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) tirasse o periódico da crise financeira e de credibilidade que já se 

arrastava há alguns anos. A reforma no parque gráfico e a modernização no layout 

do jornal, entretanto, não foram suficientes para devolver (se é que esta existiu de 

fato) a credibilidade dos leitores no periódico. 
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O Correio de Sergipe é conhecido como “o jornal de João Alves”. Ninguém 

espera isenção desse periódico no que diz respeito ao seu proprietário. O fato é que 

João Alves foi eleito pela terceira vez em 2003, com uma campanha marcada entre 

conchavos, crises partidárias, e chamadas diárias de primeira página no Correio de 

Sergipe sobre os seus feitos.

Com dois jornais circulando a favor da política de situação do Estado, em 

1982, o empresário Antônio Bomfim entrou no mercado com o semanário Cinform. A 

ideia, a princípio, era criar um jornal de serviços (classificados), que circularia toda 

segunda-feira – dia em que os outros jornais não circulavam31. Um ano depois, o 

semanário  também  publicava  algumas  matérias,  seja  de  colaboradores  ou  de 

jornalistas  contratados como  free-lance.  Hoje,  além de ter  um número  maior  de 

páginas  em relação  aos  demais  periódicos  do  Estado  e  um  quadro  próprio  de 

jornalistas, é conhecido pelo seu tom denuncista, principalmente no que se refere 

aos governantes do momento. 

O  fato  de  ter  características  eminentemente  empresariais  não  significa 

necessariamente  que  o  Cinform não  tenha  suas  tendências  político-ideológicas. 

Manter o alto custo do jornal exige um mercado publicitário forte, o que ainda não se 

configura uma realidade no Estado. Por isso, apesar de anunciar uma circulação de 

18 mil  exemplares,  o  jornal  Cinform depende de grandes anunciantes,  como as 

construtoras,  empresas  de  administração  mistas  e  dos  governos  municipal  e 

estadual para sobreviver. 

O  Cinform também  criou  o  Dataform,  um  departamento  de  pesquisas 

próprio, que vem atuando desde 1992, sobretudo na informação sobre as posições 

de  candidatos  nos  processos  eleitorais.  O  Dataform passa  a  ser  mais  um 

instrumento  de  barganha  comercial  do  semanário,  pois  como  os  candidatos 

invariavelmente  são  patrocinados  por  grandes  empresas,  a  divulgação  das 

pesquisas de opinião do Dataform adquire um valor de mercado acima de algumas 

seções desse semanário, sendo disputada pelos patrocinadores. 

Os resultados das pesquisas realizadas pelo Dataform, em muitas ocasiões 

das eleições de 2006, entraram em confronto com aqueles divulgados por outros 

31 Os jornais sergipanos ainda permanecem com essa característica: não circulam às segundas-feiras 
e feriados também. Os diretores desses jornais alegam que os custos não compensam. Fato que 
fortaleceu  o  semanário  Cinform, que  continua  chegando  às  bancas  estrategicamente  apenas às 
segundas-feiras.
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institutos.  Além  do Dataform,  também  foram  autorizados  pelo  Tribunal  Regional 

Eleitoral (TRE) para divulgar pesquisas eleitorais o IBOPE, o Instituto Padrão e a 

empresa Contém.  Os resultados do  Dataform foram questionados,  inclusive,  por 

alguns colunistas políticos, a exemplo de Cláudio Nunes, que possui um blog com 

um número de acessos bastante significativo no portal sergipano Infonet. Aqui foi 

transcrito um trecho de sua coluna, publicado no dia 28 de setembro de 2006, que 

apesar de um tanto extensa, se faz necessária para entender os questionamentos 

acerca da veracidade de suas pesquisas:

Um dado curioso em todo esse enredo das pesquisas em Sergipe: 
há  dias  atrás  a  coligação  Sergipe  no  Rumo  Certo  impediu  que 
pesquisas  do Brasmarket  e do IBOPE (que conseguiu  derrubar  a 
liminar na Justiça) fossem divulgadas porque apontava o candidato 
da  Coligação  Sergipe  Vai  Mudar,  Marcelo  Déda,  percentualmente 
bem à frente do candidato João Alves. Isso ocorreu talvez porque os 
partidários  do  pefelista  acreditassem  que  as  pesquisas  podiam 
influenciar na decisão do voto, na pior das hipóteses atrai os eleitores 
indecisos. Diante disso, surgiu um fato estranho do dia 24/09 para 
cá.  O  Dataform,  departamento  de  pesquisa  do  Jornal  Cinform, 
propagou em sua última veiculação uma pesquisa que dava como 
revertida  às  intenções de voto  de João sobre  Déda.  Isto  é,  João 
supera  Déda.  Inclusive  estampou  como  manchete  principal  esta 
“notícia” no jornal e nos cartazes de propaganda do mesmo. E onde 
está a estranheza? Ora, já que a coligação de João Alves acredita 
que  as  pesquisas  influenciam  o  eleitor,  por  que  não  divulgaram 
ostensivamente  a  do  Dataform?  Será  que  o  Dataform não  tem 
credibilidade?  Será  enganosa,  tendenciosa  ou  mesmo  ilegal  tal 
pesquisa? (NUNES, 2006, s/pág.).

O mesmo colunista ainda insinuou que os pefelistas estavam comemorando 

os  resultados  da  pesquisa  do  Dataform antes  mesmo da sua  divulgação,  numa 

possível demonstração de negociação ou manipulação dos dados: 

E uma última pergunta: não é estranho os partidários do candidato 
pefelista estarem comemorando resultados de pesquisas  antes de 
serem divulgados? Chegam a dizer que estas são as verdadeiras e 
que a do IBOPE é manipulada e não deve ser divulgada na sexta-
feira, por conta de uma nova liminar. Este fato reforça ainda mais o 
que  esta  coluna  vem  pregando  sobre  pesquisas  desde  antes  do 
início  da  campanha  eleitoral.  Resta  apenas  esperar  o  resultado 
domingo e quem tiver cometendo algum abuso que se prepare para 
o  pior:  explicar  para  a  sociedade  a  manipulação  dos  números 
(NUNES, 2006, s/pág.).
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O  empresário  Antônio  Bomfim,  proprietário  do  Cinform, respondeu  às 

acusações num editorial postado na versão on-line do semanário, em 9 de outubro 

de 2006, com o seguinte título, acompanhado de subtítulo:

Dataform confirmou as Tendências

O  Dataform  e  o  Cinform respeitam  os  sentimentos  dos  leitores, 
eleitores e de alguns candidatos diante dos resultados. Mas rejeitam 
o argumento vil  e tendencioso que insinua manipulação de dados 
(CINFORM ON-LINE32, 2006, s/pág.).

O fato incontestável na realidade da imprensa sergipana é que há uma forte 

ligação entre os jornais e a política, principalmente em relação ao governo, seja para 

ampará-lo,  seja  para  refutá-lo.  Os  governos,  principalmente  no  período  eleitoral, 

fazem da produção de eventos um dos principais instrumentos de ação política. É o 

que Boorstin (1961 apud SERRANO, 2003) chamou de “pseudo-eventos”, que se 

caracterizam principalmente por não serem espontâneos; na verdade, são criados 

para serem cobertos, mesmo que a sua relação com a realidade seja ambígua. 

Nas eleições de 2006, esses eventos movimentaram a cobertura política dos 

periódicos sergipanos. O governo, que já produz uma quantidade considerável de 

informações para alimentar a máquina dos media, foi ainda mais pródigo no período 

eleitoral de 2006. Alguns casos, como a suposta refinaria que o governador João 

Alves estaria trazendo para o Estado de Sergipe, anunciado duas semanas antes 

das eleições, e que ninguém mais ouviu falar, foi um desses pseudoeventos. Assim 

como chegou à imprensa, de forma rápida e surpreendente, ela sumiu, sem muitos 

questionamentos, sem maiores investigações, por se tratar de informação ligada às 

elites políticas.

3.3 A imprensa e a agenda política

Os  pesquisadores  Maxwell  McCombs e  Donald  Shaw apresentaram  em 

1971,  no  artigo  o  The  agenda  setting  function  of  mass  media (A  função  de 

agendamento  da  comunicação  de  massa),  publicado  na  revista Public  Opinion 

32 Jornal disponível no site: <http://cinform.com.br/>.
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Quarterly, uma das teorias mais discutidas nos estudos sobre mídia (PENA 2008). 

De acordo com a teoria desses pesquisadores, os assuntos que são veiculados na 

imprensa,  acabam  por  agendar  as  conversas  das  pessoas  na  sociedade 

contemporanea.

Ao falar da teoria do agendamento, Pena (2008) lembra que apesar de ter 

ganhado maior impulso nos Estados Unidos na década de 1970, essa hipótese foi 

sugerida na década de 1920 por  Walter Lippmann. Em seu livro  Public Opinion, 

Lippmann  (1922)  já  dizia  que  a  mídia  tornou-se  a  principal  ligação  entre  os 

acontecimentos  do  mundo  e  as  imagens  desses  acontecimentos  na  mente  das 

pessoas. O que não significa que isso seja bom. Para Lippmann (1922), a análise da 

natureza  da  notícia  e  da  base  econômica  do  jornalismo  mostra  que  os  jornais 

acabam refletindo e até intensificando uma deficiente opinião pública.

Através de McCombs e Shaw os estudos sobre os efeitos da mídia sobre o 

público tomam novos rumos. A partir da década de 1970, esses estudos, segundo 

Pena  (2008,  p.  144),  voltam-se  para:  “[...]  a  influência  da  mídia  na  formação  e 

mudança  de  cognições,  ou  seja,  na  forma  como  as  pessoas  apreendem  (e 

aprendem) as informações e formam seu conhecimento sobre o mundo.”

A  hipótese  do  agendamento  sustenta  que  a  influência  da  mídia  nas 

conversas das pessoas tem por base toda a dinâmica organizacional das empresas 

de comunicação, seja através de sua cultura e dos seus critérios de noticiabilidade 

(PENA, 2008), já citados anteriormente. A agenda acaba por ser uma seleção de 

temas que a imprensa julga importantes para a sociedade, ou que julga necessário a 

sua discussão pela sociedade.

Em  relação  ao  período  eleitoral,  a  imprensa  costuma  transformar  um 

assunto  em tema para  ser  debatido  em sociedade.  Da proposta  de  governo do 

candidato (ou a falta dela) às novas leis eleitorais; o desempenho pessoal de cada 

candidato no debate na TV, tudo acaba se transformando em algo interessante para 

ser  discutido  nas  rodas  de  amigos,  no  trabalho  ou  até  mesmo nas  sessões da 

Câmara e da Assembleia.

Entre  os  assuntos  que  foram pautados  pela  imprensa  local  e  fizeram a 

agenda setting do período eleitoral de 2006, estão:
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• O superfaturamento de shows – ao deixar a prefeitura de Aracaju (31.03.2006) 

para se candidatar a governador do Estado, Marcelo Déda havia contratado um 

conjunto  de  shows com  participação  de  cantores  famosos  do  sudeste.  A 

imprensa local divulgou que a prefeitura teria pagado cerca de R$1,5 milhão (um 

milhão e quinhentos mil reais) por esses  shows. O caso foi parar na imprensa 

nacional,  quando  a  revista  Veja (2006)  publicou  matéria  de  página  dupla 

intitulada  “Micareta  Picareta”,  assinada  pelo  jornalista  Fábio  Portela,  que 

chamava atenção para o possível abuso do dinheiro público por parte do então 

prefeito  Marcelo  Déda,  no  superfaturamento  de  shows.  Apesar  de  o  fato  ter 

ocorrido em março, durante a campanha oficial, a imprensa recorreu à lembrança 

do eleitor sobre essa situação por diversas vezes.

• O mensalão – pode ser considerado o fato que gerou uma das maiores crises do 

governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2005 e 2006. O caso veio 

à tona depois que o deputado federal Roberto Jeferson denunciou à imprensa 

nacional  uma  espécie  de  mensalidade  que  o  poder  executivo  pagava  a 

parlamentares a fim de que aprovassem projetos de seu interesse. O escândalo 

envolveu a alta cúpula do PT, entre eles, os líderes José Genuíno e José Dirceu. 

O  dinheiro  seria  entregue  aos  parlamentares  através  da  DNA  Propaganda, 

empresa  de  Marcos  Valério.  Investigações  posteriores  revelariam  que  esse 

dinheiro teria como fonte principal o Banco  Opportunity, de Daniel Dantas, que 

também era gestor da Brasil Telecom, controladora da Telemig e da Amazonia 

Telecom. Este escândalo estourou no início de julho de 2006. O jornal Folha de 

São  Paulo  (2006)  foi  um  dos  primeiros  a  noticiar  e  a  usar  o  neologismo 

“mensalão”.

• As novas alianças  – as eleições de 2006 renderam novas alianças, algumas 

consideradas  até  inimagináveis.  Por  exemplo,  o  apoio  de  Maria  Vieira  de 

Mendonça  (ex-PSDB),  prefeita  do  município  de  Itabaiana  (o  segundo  maior 

eleitorado  do  Estado)  à  Déda.  Filha  do  influente  político  Francisco  Teles  de 

Mendonça,  chamado pelos seus eleitores de coronel “Chico de Miguel”.  Maria 

Mendonça foi eleita deputada estadual duas vezes e prefeita de Itabaiana em 

2004,  graças  ao  seu  pai,  como  ela  mesma  afirma  em  suas  entrevistas  à 

imprensa.  Para  se  ter  ideia  da  força  política  do  patriarca,  preso  no  final  da 

década de 1960,  acusado de assassinar  uma liderança  política  de Itabaiana, 

Chico de Miguel  orientava a política da cadeia,  mandando bilhetes para seus 

filhos, ao todo três, todos ligados à política. Foi solto e não se candidatou mais à 

prefeitura de Itabaiana, delegando esse cargo aos seus filhos. Seu maior opositor 

55



é Luciano Bispo,  que derrotou o candidato indicado por Chico de Miguel  nas 

eleições de 1987. Luciano Bispo apoiou João Alves em 2006 e Chico de Miguel 

pressionou  sua família  a  apoiar  Déda,  para  não  estar  ao  lado  do seu  maior 

opositor em Itabaiana.

•  Até as últimas horas do dia 30/06, os candidatos majoritários negociavam as 

alianças.  A aliança mais polêmica,  por incrível  que pareça,  foi  a dos partidos 

quase  sempre  aliados  nas  eleições:  o  PSDB  e  o  PFL.  Por  causa  da 

verticalização,  muitos  tucanos  não  puderam  apoiar  oficialmente  o  candidato 

Marcelo Déda (PT). No âmbito nacional, a aliança entre PT e PL também gerou 

muita discussão, a principal delas era o choque das linhas de pensamento de 

cada um. 

• A crise do tucanato sergipano – a aliança entre o Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB) e Partido da Frente Liberal (PFL) em Sergipe foi marcada por 

sérias  divergências  desde  o  seu  anúncio,  no  final  do  dia  31  de  julho,  na 

convenção  pefelista.  O  presidente  do  partido  em  Sergipe,  Bosco  Costa, 

renunciou ao cargo,  sendo seguido por  mais  quatro  indicados posteriormente 

(Maria  Mendonça,  Carivaldo  e  Ulices  Andrade).  Albano  Franco  seguiu 

praticamente sozinho para a convenção do PFL, no ginásio Constâncio Vieira. 

Alguns aliados do PSDB foram inclusive ameaçados pela executiva nacional de 

desligamento do partido, caso insistissem em não apoiar a candidatura de João 

Alves Filho. Os rebeldes, deputados Ulices Andrade, Luiz Mitidieri, Jorge Araújo, 

foram impedidos de participar do programa eleitoral,  pois se recusavam a ser 

filmados ao lado de João e Maria. O deputado Luis Mitidieri ainda cedeu no final, 

mas  Ulices  Andrade  e  Jorge  Araújo  continuaram  dizendo  que  votavam  em 

Alckmin, mas não votavam no candidato a governador do PFL33.

• O  escândalo  sanguessuga  – este,  sem  dúvida,  ocupou  a  maior  parte  da 

cobertura  jornalística  local.  Também  ficou  conhecido  como  a  “máfia  das 

ambulâncias”. A Polícia Federal descobriu uma quadrilha que desviava dinheiro 

para a compra de ambulâncias. A ação da quadrilha consistia em negociar com 

assessores de parlamentares a liberação de emendas individuais ao Orçamento 

da União para que fossem destinadas a determinados municípios. Em Sergipe, 

os  principais  envolvidos  foram  os  deputados  federais  Heleno  Silva  (PL)  e 

Cleonâncio Fonseca (PP) – um apoiava a candidatura do Marcelo Déda (PT) e o 

outro apoiava a de João Alves (PFL). A forma como os jornais deram visibilidade 

a cada um desses nomes foi uma forma interessante de se avaliar a cobertura 

33 Mais detalhes ver no capítulo 4, item 4.3: A crise do bloco hegemônico.
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jornalística  desse  período.  Sem  citar  diretamente  os  candidatos  ao  governo, 

havia uma intenção, mesmo que não muito explícita, de atingir a coligação dos 

candidatos que polarizavam a eleição de 2006. É perceptível a ênfase que se 

deu ao deputado Heleno Silva (PL), que apoiava o candidato Marcelo Déda (PT). 

O candidato, também pastor da Assembleia de Deus, tinha uma expressiva força 

junto  ao  eleitorado  do  agreste  sergipano,  tanto  que,  em  contrapartida,  foi 

escolhido  para  suplente  de  Maria  do  Carmo Alves,  mulher  do  governador,  o 

pastor Virgílio, da Igreja Universal do reino de Deus, para competir os votos dos 

evangélicos.  Em  julho  surgiu  a  “CPI  dos  Sanguessugas”,  para  investigar  a 

participação dos parlamentares e propor cassação, e em agosto veio à tona mais 

um escândalo, originado do primeiro: “o escândalo do dossiê”, o qual divulgava 

que a direção do PT teria um dossiê sobre prováveis falcatruas do PSDB. 

• O caso Fox  – operação realizada pelo Ministério  Público Federal  e a Polícia 

Federal em Sergipe, que teve como saldo a detenção de 35 pessoas, entre elas, 

oito prefeitos, sendo seis de municípios sergipanos. A operação Fox (fox é uma 

palavra  inglesa  que  significa  “raposa”)  foi  gerada  de  denúncias  sobre  uma 

suposta quadrilha que estaria agindo nesses municípios, envolvendo prefeitos e 

funcionários. Eles estariam desviando verbas federais da saúde e da educação. 

No dia 18 de julho de 2006, numa verdadeira operação de guerra, envolvendo 

cerca de 300 policiais federais (entre eles, 70 delegados), foram presos prefeitos 

e funcionários, levados algemados e expostos publicamente. A operação gerou 

várias críticas de políticos, dentre eles, do próprio governador do Estado, João 

Alves Filho que, inclusive, teve discussão séria com a Procuradoria da República 

de Sergipe.  Foram emitidas três notas públicas (ANEXO E) sobre esse caso. 

Após o caso Fox, o senador Valadares tirou do “baú” seu projeto sobre uso de 

algemas em casos de apreensão da Polícia Federal.

• A licitação da obra da Avenida São Paulo – segundo denúncias da imprensa 

local, Marcelo Déda, ainda prefeito de Aracaju, teria permitido tocar a obra da 

Avenida São Paulo, sem licitação e contratação regulares. O caso teria “vazado” 

do Tribunal de Contas de Aracaju e ganhou grande repercussão na imprensa 

sergipana. A prefeitura de Aracaju exigiu direito de resposta em diversos jornais 

da capital para explicar a situação. 

• O viaduto do DIA – polêmico antes mesmo de iniciar suas obras, o viaduto que 

tinha por objetivo desafogar o trânsito no Distrito Industrial de Aracaju (DIA), foi 

denunciado por erros técnicos grotescos. De acordo com o Tribunal de Contas de 

Aracaju,  além de não especificar  a origem dos recursos da obra, a prefeitura 
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municipal  de  Aracaju  não  pediu  autorização  às  empresas  que  utilizavam  o 

subsolo  local,  tais  como  a  Energipe,  a  Telemar,  a  Sergás,  a  Petrobrás  e  a 

Companhia de Saneamento de Sergipe (Diz), com seus dutos, para perfurar o 

local. A prefeitura, segundo o Tribunal de Contas, também não entrou em contato 

com a administração do supermercado Extra, o Teatro Tobias Barreto, a Codise 

e  a  Igreja  Universal  para  encaminhar  a  desapropriação  de  parte  de  seus 

terrenos,  que seriam tomados pela  nova malha viária.  A obra  causou muitos 

transtornos aos moradores daquela área, gerando diversas críticas desfavoráveis 

ao candidato e ex-prefeito Marcelo Déda (PT).

• Lula  e  a  transposição  do  rio  São  Francisco  – pouco  antes  da  eleição,  o 

presidente Lula foi a Aracaju e causou frisson com declaração de que não era a 

favor da transposição. Ao contrário do que havia dito algumas horas antes em 

comício na cidade de Natal-RN, segundo noticiou a maioria dos jornais locais, 

Lula  disse  que  não  haveria  transposição  sem  o  revigoramento  do  rio  São 

Francisco, e o candidato Marcelo Déda (PT) discursou em alto e bom som, com 

Lula no palco, que era contra o projeto do Governo Federal. Mas não convenceu, 

principalmente quando a imprensa local expôs a declaração de Lula em Natal. 

Termos como “hipocrisia”  ou “mentiroso”,  entre tantos outros,  foram utilizados 

pela imprensa local para qualificar a atitude do presidente.

• A ponte Aracaju-Barra – considerada o maior trunfo eleitoral do candidato João 

Alves Filho, que conseguiu inaugurá-la uma semana antes das eleições com a 

autorização do juiz federal Edmilson Pimenta. O Ministério Público Federal tentou 

suspender  a  solenidade,  entrando  com uma representação  junto  ao  Tribunal 

Regional Eleitoral (TRE), alegando que o evento estava sendo utilizado para fins 

eleitorais.  Mas,  o  juiz  Edmilson  Pimenta  entendeu  que  a  ponte  estava 

tecnicamente segura e que não tinha mais por que adiar  sua inauguração.  A 

única restrição do juiz foi que o candidato João Alves não estivesse presente à 

solenidade. 

• Os bastidores de campanha – intrigas, “disse-me-disse” e muita especulação. 

Estes elementos foram explorados em demasia pelas páginas de opinião dos 

jornais estudados, principalmente pelos colunistas especializados em política. 
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4 AS ELEIÇÕES PARA GOVERNADOR DE SERGIPE EM 2006

As eleições de 2006 caracterizaram-se por uma disputa acirrada, polarizada 

entre o governador João Alves Filho (PFL), que pretendia o seu quarto mandato, e o 

Marcelo  Déda  (PT),  ex-prefeito  da  capital  (Aracaju),  tentando  o  seu  primeiro 

mandato na administração estadual. Até o início de setembro, as pesquisas (IBOPE, 

Dataform e Única) apontavam pouca vantagem entre um e outro candidato, o que 

aumentava a tensão e pressão dos partidos aliados34.

Tal  disputa era de se esperar.  Afinal,  os grupos políticos liderados pelas 

famílias Alves e Franco, mesmo com um histórico em que se alternavam ora aliados 

e ora adversários,  tentavam juntos nas eleições de 2006 manter  a todo custo à 

direção do Estado. O candidato Marcelo Déda venceu com uma margem de pouco 

mais de 7% dos votos válidos.

Tabela 1 – Eleições para governador 2006 /  Resultado das eleições de 2006 em 
Sergipe
Candidatos Coligação Votação %Válidos

13 - Marcelo Déda Sergipe vai Mudar 524.826 52,46%

25 - João Alves Sergipe no Rumo 
Certo

450.405 45,02%

12 - João Fontes Não tem 21.183 2,12%

21 - Edmilson 
Celestino

Não tem 2.562 0,26%

27 - Adelson Alves Não tem 1.393 0,14%

16 - Stoessel 
Chagas

Frente de Esquerda 
de Sergipe

Zero 0%

Eleitorado Abstenção

1, 299.785 (100%) 188.227 (14,48%)

Brancos Nulos Válidos

28.685 (2,58%) 82.504 (7,42%) 1.000.369 (90%)

Fonte: Site do TSE35.

34 Segundo dados do instituto de pesquisas do jornal Cinform, o Dataform, até final de agosto só havia 
uma diferença de 8 pontos percentuais, com vantagem para Déda. 
35 Dados  do  TSE,  consultados  em:  <http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes/resultado_2006.htm>. 
Acesso em: 25 abr. 2008.
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Fazendo uma análise preliminar das eleições de 2006 para governador de 

Sergipe,  percebe-se que além do resultado se configurar logo no primeiro turno, 

houve uma participação grande do eleitorado, cerca de 90% de votos válidos, e a 

taxa  de  abstenção  não  foi  excepcionalmente  alta,  de  quase  15%.  O  que  pode 

demonstrar uma necessidade do eleitor sergipano em realmente dar um rumo novo 

à situação política do Estado.

4.1 Os candidatos

Marcelo Déda 

 Marcelo Déda Chagas é natural do município de Simão Dias (106 km da 

capital), hoje considerado berço de grandes nomes da política e da intelectualidade 

sergipana,  como o  ex-governador  e  atualmente  deputado federal  Antonio  Carlos 

Valadares (PSB) e o jurista Carlos Ayres de Brito, entre outros. O número 13 parece 

que  marcou  a  vida  de  Marcelo  Déda  desde  cedo,  pois,  segundo  sua  biografia, 

divulgada por sua assessoria,  ele chegou à capital,  Aracaju,  aos 13 anos.  Déda 

começou a carreira  política nos centros acadêmicos da Universidade Federal  de 

Sergipe,  onde  estudava  Direito.  Sua  primeira  eleição  pelo  PT  foi  aos  22  anos 

concorrendo à vaga de deputado estadual em 1982, mas obteve apenas 300 votos. 

Em  1985,  candidatou-se  à  prefeitura  de  Aracaju,  mas  ficou  em  segundo  lugar. 

Apesar  disso,  sua votação foi  considerada uma vitória,  já  que mostrava  alguma 

mudança de comportamento do eleitorado sergipano em relação ao PT. 

Aproveitando a boa votação na candidatura da prefeitura, em 1986, Marcelo 

Déda candidatou-se a deputado estadual e foi o mais bem votado para a Assembleia 

Legislativa. Em 1990, tentou se reeleger, mas não conseguiu nem 10% dos votos da 

votação anterior.  Os movimentos  populares  acusavam-no de ter  esquecido  suas 

bases (CINFORM, 2006, nº 1214 – Caderno Ovoto) 36. Déda só repetiu a façanha de 

ser o mais bem eleito pelos sergipanos em 1994, para a Câmara Federal,  onde 

ganhou notoriedade nacional. Em 1998, foi reeleito deputado federal,  com 83 mil 

36 Neste trabalho, não serão citadas todas as edições dos jornais pesquisados. Quando um jornal for 
citado, será identificado através do número da edição, entre parênteses.
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votos,  a  maior  votação  proporcional  do  Brasil,  mas  renunciou  ao  mandato  para 

concorrer mais uma vez à prefeitura de Aracaju, em 2000, desta vez saindo vitorioso 

do pleito. Na época, Déda era também o presidente do PT em Sergipe e concorreu 

com Antonio Carlos Valadares (PSB), ironicamente um dos seus principais apoios 

nas eleições para governador de 2006 (DANTAS, 2002).

Marcelo  Déda  se  reelegeu  em 2004  à  prefeitura  de  Aracaju,  tendo  sido 

consagrado o mais bem votado do país, no primeiro turno. Em 2006, renunciou e 

deixou em seu lugar o vice-prefeito, Edvaldo Nogueira (PC do B).

João Alves

João Alves Filho nasceu na própria capital de Sergipe. Em 2006, concorria 

ao seu quarto mandato ao governo do Estado. Formado em engenharia civil, iniciou 

a carreira política ainda na fase estudantil, na Bahia. Retornando ao seu Estado, em 

1974, assumiu a administração da capital, Aracaju, no governo de Rollemberg Leite. 

Como havia sido colocado na prefeitura sem eleição, por indicação de Rollemberg 

Leite e de Augusto Franco, ambos da política oligárquica de Sergipe, foi chamado de 

“prefeito biônico” por várias vezes pela imprensa local da época37. Sua administração 

seguiu até 1977 e foi considerada moderna, visto que foram realizadas várias obras 

de infraestrutura na capital. 

João Alves, ainda na prefeitura de Aracaju, começou a “afrontar” o poder 

dos antigos políticos da terra. Logo após a abertura política, fundou o Partido da 

Frente Liberal (PFL) em Sergipe, contrariando a vontade do líder político Augusto 

Franco, do antigo Partido Democrático Social (PDS), que dava respaldo ao regime 

militar (DANTAS, 2002).

Em  1982,  João  Alves  elegeu-se  governador  do  Estado.  Em  1987,  o 

presidente José Sarney (1985) nomeou João Alves Filho, por pressão dos partidos 

aliados, a ministro do Interior. Em 1990, João Alves assumiu seu segundo mandato 

no  governo  do  Estado38.  Em  1998,  concorreu  ao  governo  do  Estado,  mas  foi 

37 Ver Jornal Gazeta de Sergipe, abril de 1975.
38 Nas eleições de 1986, tanto abancada do PFL quanto do PMDB elegeram o mesmo número de 
candidatos, mas o PFL conseguiu levar à assembleia mais nomes que o PMDB. Diante disso, Antonio 
Carlos Valadares, que teve o apoio de João o Alves para sua eleição, pressionou o governo Sarney 
para que o chamasse a ocupar a cadeira de ministro do interior (DANTAS, 2002).
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derrotado por Albano Franco. Já em 2002, venceu o candidato José Eduardo Dutra 

(PT) na disputa pelo governo do Estado e assumiu seu terceiro mandato. Em 2006, 

foi derrotado por Marcelo Déda.

João Fontes

João Fontes de Faria Fernandes, em 2006, era deputado federal pelo PDT, 

mas já passou por muitos partidos. Advogado, nascido em Aracaju, João Fontes 

sempre esteve ligado aos movimentos religiosos. Em 1982, no governo de Albano 

Franco,  foi  diretor  da  Energipe  (até  então  empresa  de  eletricidade  do  Estado), 

ficando no cargo até 1987, quando passou a presidir a empresa. Na presidência da 

Energipe, João Fontes seguiu até o final do mandato de Antonio Carlos Valadares 

(PFL), em 1989.

De 1987 a 1988, João Fontes presidiu o PL de Sergipe. Entre 1996 e 1998, 

pertenceu  ao  PSB,  presidido  então  por  Valadares  (este  saiu  do  PFL,  por  não 

concordar  com a  fusão  do  partido  ao  PPR,  de  Paulo  Maluf).  Em 1997,  Fontes 

assumiu a administração da Funcaju, órgão municipal fomentador da cultura, desta 

vez, com João Augusto Gama (PMDB) à frente da prefeitura. Ele saiu da Funcaju 

em 1998 e em 1999, filiou-se ao PT. 

Em 2002, foi eleito deputado federal pelo PT, mas a relação com o partido 

teve vida curta, pois assumiu várias vezes posturas contrárias aos rumos da política 

adotada pelo governo Lula; em 2003 foi expulso do partido, junto com os deputados 

Luciana  Genro,  Babá  e  a  senadora  Heloísa  Helena,  apelidados,  à  época,  de 

"radicais do PT", e tornou-se o mais ferrenho crítico da administração do presidente 

Lula (FOLHA ON LINE, 2006). 

João  Fontes  é  acolhido  pelo  PDT e,  em 2004,  assumiu  o  comando  do 

partido em Sergipe. Nas eleições de 2006, por conta da verticalização, que impediu 

o partido a fechar acordos políticos com outros partidos, João Fontes percebeu que 

dificilmente  conseguiria  se  reeleger  como  deputado  federal.  Para  tentar  que  a 

legenda  conseguisse  emplacar  pelo  menos  um  deputado  estadual,  decidiu  se 

candidatar ao governo de Sergipe, mas não foi muito bem recebido pela maior parte 

dos correligionários, pois apesar de comandar a sigla do presidenciável Cristóvão 
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Buarque, Fontes deixou clara a sua preferência pela amiga e candidata pelo PSOL, 

Heloísa  Helena.  Ele  alegava  que  Cristóvão  Buarque  teria  encaminhado  sua 

expulsão do PT ao Senado (JORNAL DA CIDADE, 2006, nº 10.203).

Stoessel Chagas

Stoessel Chagas, também conhecido como Toeta, é natural do município de 

Itabaiana, um dos maiores e mais importantes municípios do agreste sergipano. Em 

sua  juventude,  fazia  oposição  ao  Diretório  Central  dos  Estudantes  (DCE)  da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS). Em 1987, entrou na Petrobrás. Em 1989, 

participava das eleições do sindicato da categoria e lá participou do sindicato dos 

trabalhadores, chegando a ser delegado de área. Foi diretor da Central Única dos 

trabalhadores (CUT), se desligando em 2004, pois, como ele diz, a “CUT passou a 

adotar uma política contrária à classe trabalhadora” (CORREIO DE SERGIPE, 10 e 

11  de  setembro  de  2006,  p.  A-5,  nº  1686).  Desde  2004  vinha  batalhando  para 

aprovar  o movimento político “Com Lutas”,  formalizado em maio de 2006.  Toeta 

também fazia parte da Frente Nacional dos Petroleiros (FNP) que romperam com a 

Federação Única dos Petroleiros (FUP), entidade que apoia o governo Lula.

Adelson Alves

Adelson Alves de Almeida nasceu no município de Itabaiana e vem de uma 

família de políticos. Seu pai, José Ismael de Almeida, teve que deixar o agreste por 

questões políticas. Apesar disso, é o único de nove irmãos que se envolveu com 

política.  Em  Aracaju,  Adelson  iniciou  a  vida  pública  cantando  em  bares  e 

restaurantes. Formou-se em economia; foi também professor da rede pública; atuou 

como militante do PMDB por 27 anos e há 3 estava no Partido Social Democrata 

Cristão (PSDC), do qual foi um dos seus fundadores. Era presidente estadual da 

sigla até deixar o cargo para se candidatar ao governo do Estado.
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Professor Celestino

Antonio Edmílson Celestino de Barros nasceu em Aracaju,  no dia  17 de 

março, coincidentemente dia do aniversário da capital. É filiado e atua no Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) há 20 anos. Curiosamente, mesmo sendo do PCB, é 

padre  da  Igreja  Católica.  Iniciou  seu  engajamento  político  nos  movimentos 

estudantis. Graduou-se em pedagogia e Ciências Sociais e fez pós-graduação em 

Direito Educacional pela Universidade Jaboticabal de São Paulo. Foi presidente do 

diretório acadêmico da Universidade Estadual  do Vale do Acaraú (CORREIO DE 

SERGIPE, 20 e 21 ago. 2006, p. A-5, nº 1670) e até ser indicado pelo partido a 

candidato ao governo do Estado, prestava assessoria ao prefeito de São Cristóvão, 

Zezinho da Everest (PTB), que na época apoiava Marcelo Déda (PT). 

4.2 As coligações

Todo período que antecede as convenções dos partidos políticos, que vão 

dos dias 10 a 30 de junho, costuma ser fase de muita negociação, com registros de 

apoios e rompimentos, que se configura uma verdadeira trama de bastidores cujo 

objetivo é definir as candidaturas para a eleição que se aproxima. Em Sergipe, não 

foi diferente. 

No entanto, a indefinição sobre o apoio das siglas PSDB e PMDB levou até 

as últimas horas o embate entre as chapas dos principais atores dessa eleição: João 

Alves  (PFL)  e  Marcelo  Déda  (PT).  O  resultado  criou  diversos  desconfortos, 

surpresas e até  mesmo uma divisão,  principalmente entre  os correligionários do 

PSDB: alguns apoiavam a candidatura à reeleição do governador por obrigação, ou 

seja, imposta pela verticalização do partido; outros, apesar de apoiar o partido nas 

eleições para presidente, anunciaram votar no candidato da oposição Marcelo Déda 

em âmbito estadual.

Os 26 partidos que disputavam as eleições de 2006 foram divididos em 

diversas  coligações  na  majoritária  (governo  do  Estado  e  senado)  e  nas 

proporcionais (câmara e assembleia). 
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Quadro 1 – Coligações das eleições de 2006 em Sergipe
DENOMINAÇÕES COLIGAÇÕES

Sergipe continua avançando PFL, PSDB, PSC, PP

Sergipe sempre na frente PTN, PPS, PAN, PHS,PV, PT do B

Sergipe quer mudança PT, PTB, PL, PSB, PC do B

Frente de esquerda de Sergipe PSTU e PSOL

Sergipe com ética e progresso PSL, PRTB, PTC, PRP, PRONA

Fonte: Site do TRE/SE39

A relatoria dos processos de registro de candidaturas do Tribunal Regional 

Eleitoral  de  Sergipe  encaminhou ofício,  no início  de  julho  de 2006,  aos  partidos 

políticos,  orientando no sentido  de  que mantivessem o respeito  ao  processo  de 

verticalização das alianças, o que os obrigou a formar uma só coligação fazendo 

uso, inclusive, de um único nome para os candidatos majoritários e proporcionais. 

Disso  resultou  que  todos  os  membros  de  uma  coligação  majoritária  formaram 

“chapões” para a disputa proporcional. 

Seguindo  a  indicação  da  Justiça  Eleitoral,  a  chapa  de  João  Alves  Filho 

deixou de ter várias alianças na proporcional, e passou a ter apenas uma, ampla, de 

deputado federal a deputado estadual. 

Até a decisão da justiça eleitoral, havia as coligações: PFL, PSDB, PP, PSC 

(“Sergipe continua Avançando”) e PPS, PT do B, PV, PTN, PHS e PAN (Sergipe 

sempre  na  frente).  Em  uma  coligação,  apenas  para  a  eleição  proporcional, 

aparecem o  PRP,  PSL,  PRONA,  PTC e  PRTB,  intitulada  “Sergipe  com ética  e 

Progresso”. Todos esses partidos passaram a trabalhar em função de eleger João 

Alves Filho num único “chapão”.

O candidato João Alves Filho entrou na disputa pela reeleição ao governo do 

Estado ao lado de Fabiano Oliveira (PSDB), como candidato a vice, Maria do Carmo 

Alves  (PFL),  disputando  a  reeleição  no  Senado,  Albano  Franco  (PFL),  para 

deputado federal, e para primeiro suplente de Maria do Carmo o pastor e líder da 

Assembleia de Deus em Sergipe, Virgínio Neto.

O grupo que apoiou a candidatura de Marcelo Déda (PT) se reuniu em uma 

coligação menor, denominada “Sergipe vai mudar” (PT, PMDB, PSB, PC do B, PL e 

o PTB), sendo cinco da proporcional (PC do B, PTB, PL, PSB, PT), acrescentando o 
39 Dados do TRE/SE. Disponível em: <http://www.tre-se.gov.br>. Acesso em: 7 jan. 2009.
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PMDB, partido de base situacionista, que acabou migrando na última hora para a 

oposição. Marcelo Déda (PT) foi para a disputa ao governo estadual com Belivaldo 

Chagas (PSB) concorrendo à vice,  o  ex-presidente da Petrobrás,  Eduardo Dutra 

(PT), para senador, que teve como primeiro suplente Benedito Figueiredo (PMDB), 

na época era também o presidente do partido em Sergipe.

O PDT, PCB e PSDC apresentaram candidatos majoritários e não fizeram 

coligação  com  nenhum  partido.  O  PDT  lançou  o  deputado  federal  João  Farias 

Fontes na disputa para o governo estadual. Acompanharam João Fontes na disputa, 

o  candidato  a vice,  Paulo  Viliati  (PDT),  e  o  advogado Nilton  Vieira  Lima (PDT), 

concorrendo  à  vaga  no  Senado.  Quanto  ao  PSDC,  foram  registradas  as 

candidaturas  do  economista  Adelson  Alves,  para  governador,  e  os  funcionários 

públicos Genivaldo Monteiro Santos (PSDC) e Evandro Dantas de Almeida (PSDC), 

candidatos a vice e a senador respectivamente. 

No PCB, a disputa para o governo começou com o candidato Milton Neto, 

que alegou problemas de saúde e desistiu  na  primeira  quinzena de julho.  Mas, 

segundo informações divulgadas pela imprensa local, seu registro estava para ser 

cancelado  pela  Justiça  Eleitoral  por  falta  da  documentação  necessária  para  a 

candidatura. Ele foi substituído antes que a justiça cancelasse sua candidatura, pelo 

professor  Edmilson Celestino de Barros,  que foi  para a disputa com o Fábio da 

Conceição Santos como candidato a vice, e o professor João Bosco como candidato 

ao Senado.

Já o PSTU e o PSOL formaram a “Frente de Esquerda de Sergipe”, mas 

foram obrigados a  desistirem da  candidatura  ao  governo,  pois  seu candidato,  o 

petroleiro e também dirigente sindical Stoessel Nunes (PSTU), mais conhecido por 

“Toeta”, foi impugnado em agosto de 2006, por não ter pedido licença ao Sindicato 

dos Petroleiros em tempo previsto pela legislação eleitoral. Até da impugnação da 

Justiça Eleitoral, Stoessel Nunes ia para o páreo com Heitor Pereira (PSOL), que já 

foi candidato à prefeitura de Laranjeiras, e tentou vaga na Assembleia Legislativa, e 

desta vez saía como candidato a vice, além de Vera Lúcia (PSTU) para o Senado. 

Em  agosto  de  2006,  foram registrados  oficialmente  cinco  candidatos  ao 

governo do Estado de Sergipe, pelo TRE-SE. O candidato Stoessel Nunes chegou a 
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em relação ao seu partido, gerando algumas divergências com a liderança do PDS, 

o político Augusto Franco40.

 As relações entre franquistas e alvistas pioraram em 1984. Augusto Franco, 

agora  presidente  nacional  do  PDS,  indicou  um  novo  nome  para  a  pasta  da 

Educação do governo de Sergipe, e o governador João Alves adiou ao máximo a 

indicação  e  não  a  atendeu,  causando  séria  crise  com  o  correligionário.  Os 

peemedebistas,  por  sua vez,  apesar  da  sede de participar  do  governo  de João 

Alves, não conseguiram aproveitar a crise para levar o chefe do executivo para o 

partido. Em março de 1985, na véspera da morte de Tancredo Neves, João Alves 

Filho formou o Partido da Frente Liberal (PFL) em Sergipe41.

 Em  1986,  o  Estado  de  Sergipe  ao  invés  de  seguir  a  tendência 

peemedebista em todo o país,  elegeu para o executivo estadual,  Antônio Carlos 

Valadares  (PFL),  contrariando  mais  uma  vez  a  vontade  do  patriarca  do  grupo 

Franco,  que apoiava  José Carlos  Teixeira  (PMDB).  João Alves  renunciou  à  sua 

candidatura ao Senado, mas, ganhou o cargo de Ministro do Interior, onde atuou até 

1989, com evidente projeto de candidatar-se ao governo em 1990.

 Os grupos Franco e Alves voltaram a formar uma aliança em 1988, que 

ficou conhecida como o “Acordão”.  A coligação “Aliança Democrática”,  composta 

pelas  siglas  PFL,  PMDB,  PL e  PJ que visava  à  eleição municipal  daquele  ano, 

lançando os candidatos Lauro Maia para prefeito e Acival Gomes para vice-prefeito. 

O desgaste político que o patriarca Augusto do Prado Franco vinha sofrendo desde 

o fim do regime autoritário fez com que este repensasse a aproximação com João 

Alves. Afinal, até mesmo parte de seus membros, que ingressaram na vida política, 

já  começava a procurar  siglas menos desgastadas que o PDS. Seu filho Walter 

Franco,  proprietário  da  TV  Atalaia,  emissora  afiliada  do  Sistema  Brasileiro  de 

Telecomunicações (SBT),  apoiou  comícios  pelas  eleições diretas.  Albano Franco 

migrou  para  vários  partidos,  todos  representantes  do  governo  da  situação42;  já 

40 Mais detalhes sobre os processos eleitorais sergipanos ver Dantas (2002). 
41 Dos 73 prefeitos municipais, 53 aderiram à nova agremiação, causando uma forte evasão nas 
bases do domínio franquista (DANTAS, 2002).
42 Albano  Franco  iniciou  carreira  como  deputado,  eleito  pelo  PDS,  dirigido  por  seu  pai,  apoiou 
Tancredo Neves e acabou filiando-se ao PMDB em 1986; mas também transitou pelo PFL e, logo 
depois, pelo Partido da Reconstrução Nacional (PRN), assim que Fernando Collor de Melo começou 
a despontar nas pesquisas de intenção de voto.  Quando Fernando Henrique Cardoso assumiu a 
presidência, migrou para o PSDB.

68



Antonio  Carlos  Franco  conseguiu  a  maior  votação  para  deputado  estadual  pelo 

PMDB.

 Em 1990, os dois grupos políticos dominantes voltaram a se enfrentar. Na 

disputa pelo cargo de executivo estadual, o ex-ministro do interior João Alves (PFL) 

e Albano Franco (PRN). Quando parecia inviável  um acordo, o presidente Collor 

entrou em cena e pediu que Albano Franco renunciasse e permanecesse na direção 

da Confederação Nacional da Indústria (CNI), e lhe garantiu apoio ao Senado. Para 

Collor, não era interessante que Albano renunciasse à CNI e deixasse o cargo para 

o vice, Mário Amato, deixando São Paulo controlando este cobiçado órgão. Com o 

caminho livre e o apoio do que seria o seu maior adversário, João Alves se elegeu 

pela segunda vez para governador do Estado.

 Franquistas  e  alvistas,  unidos  em  1992,  tentaram  evitar  que  Jackson 

Barreto (PDT), vencesse as eleições municipais, porém, não conseguiram. Já em 

1994, Albano Franco, já filiado ao PSDB, partido do presidente Fernando Henrique 

Cardoso,  foi  à  forra:  venceu,  mesmo  com  dificuldades,  no  segundo  turno,  o 

adversário Jackson Barreto nas eleições para governador do Estado. 

 Já em 1996, João Alves tentou convencer o bloco político dominante de que 

Maria  do  Carmo  Alves  do  Nascimento,  sua  mulher,  seria  a  melhor  opção  para 

representá-los nas eleições municipais. Apesar de Albano Franco confirmar o apoio, 

assim como os demais correligionários, na prática, isso não se configurou. Tanto 

que, em entrevista dada a uma emissora de TV local, Maria do Carmo Alves disse 

que não precisava do apoio da família Franco, gerando uma séria crise na aliança43 

Jackson  Barreto,  principal  liderança  oposicionista  do  Estado,  derrotou  Maria  do 

Carmo Alves nas eleições municipais, pois o seu apoio levou o empresário João 

Augusto Gama à prefeitura de Aracaju.

 Em 1998, Albano Franco deu um golpe certeiro na oposição. Para surpresa 

de muitos, em março daquele ano, depois de muitas discussões e ataques ofensivos 

na imprensa, Albano Franco e Jackson Barreto anunciaram uma aliança. Tal união, 

antes  considerada  impossível,  foi  anunciada em clima  festivo  pelos  Franquistas, 

causando indignação popular. De acordo com a jornalista Kátia Santana (2001), a 

aliança rendeu a Jackson Barreto uma avultosa quantia, originada da privatização da 
43 Uma crise que se perpetuou até as eleições de 2006, pois mesmo dividindo o mesmo palanque, 
Albano Franco e Maria do Carmo Alves nunca foram flagrados lado a lado, fato que era explorado 
com muita ironia pelos comentaristas políticos da imprensa local.
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Empresa de Energia Elétrica de Sergipe (Energipe), em dezembro de 199744, mais o 

apoio à sua candidatura para o Senado e a indicação para vice-governador do seu 

amigo e correligionário Benedito Figueiredo. 

 João  Alves  Filho  aproveitou  a  indignação  dos  partidos  e  da  própria 

população com a surpreendente aliança e anunciou sua candidatura ao governo do 

Estado, lançando sua mulher, Maria do Carmo Alves, para senadora. A campanha 

das eleições de 1998 ficou marcada pela polarização das candidaturas de Albano 

Franco e João Alves. Franco criticava as obras faraônicas de Alves. Este, por sua 

vez,  revidava,  chamando o governo de Albano Franco de “inoperante”  e “fraco”. 

Durante quase toda a campanha o nível de discussões era agressivo, descambando 

para o baixo nível (DANTAS, 2006).

 Mas o dinheiro da venda da Energipe, segundo a jornalista Kátia Santana 

(2001) falou mais alto e Albano Franco (PSDB) venceu não só na capital como na 

maior parte do interior,  elegendo a maioria dos deputados.  Esta eleição também 

consagrou  uma terceira  geração  dos  Franco  na  política,  dois  netos  de  Augusto 

Franco também foram eleitos:  um para a Câmara de Deputados e outro  para a 

Assembleia Legislativa de Sergipe.

 A crescente popularidade dos representantes de Sergipe na Câmara e no 

Senado, do Partido dos Trabalhadores (PT), e a decepção com a principal liderança 

oposicionista,  Jackson  Barreto,  aos  poucos,  foi  configurando  um  novo  quadro 

político  para  concorrer  às  eleições  municipais  de  2000.  De  acordo  com Dantas 

(2002),  Marcelo Déda estava receoso em se candidatar,  apesar da popularidade 

adquirida como deputado, pois tendo concorrido duas vezes à prefeitura de Aracaju 

(1986 e 1992) temia uma nova derrota. 

O historiador sergipano conta ainda que Déda foi “convencido” pelo apoio do 

presidente nacional do PT, José Dirceu45. O candidato mais forte, o ex-prefeito João 

Augusto Gama (PMDB) renunciou à candidatura, alegando que seus correligionários 

estavam fazendo exigências absurdas para reelegê-lo.  Enquanto isso,  os grupos 

44 A Energipe foi vendida à Cataguazes-Leopoldina por R$ 577.101.775,00, com ágio de 96,05%. “Até 
então,  nenhum governador  de  Sergipe  havia  desfrutado  de  tantos  recursos  para  investimentos.” 
(DANTAS, 2002, p. 252). 
45 Em 2001, José Dirceu exercia o seu terceiro mandato na presidência nacional do PT e gozava de 
bastante prestígio, visto que naquele ano em particular, teria sido eleito diretamente, pelos próprios 
filiados do partido, e não apenas indicado. 
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Alves e Franco tentavam mostrar suas forças políticas (PFL e PSDB) elegendo o 

maior número possível de prefeitos nos municípios, visando à campanha de 2002.

 Ao que tudo indica, o bloco político constituído pelas oligarquias sergipanas 

subestimou a candidatura do Marcelo Déda (PT). Em parte, porque sua ascensão 

nas pesquisas de intenção de voto só começou em setembro de 2000, às vésperas 

da  eleição.  O apoio  de  Augusto  Gama,  segundo alguns historiadores,  teria  sido 

fundamental para Marcelo Déda alavancar a campanha. Aracaju foi a única capital 

em que o PT ganhou em primeiro turno.

 Em  2002,  João  Alves  (PFL)  e  Albano  Franco  (PSDB)  enfrentam-se 

novamente na disputa pelo governo do Estado. João Alves venceu com certa folga 

e, durante seu governo, dedicou-se a fazer críticas ao governo anterior, taxando-o 

de  “inoperante”.  João  Alves  também foi  um dos  mais  críticos  ao  governo  Lula, 

principalmente quando teve o repasse de recursos do governo federal cortados por 

ter  ultrapassado  o  teto  das  despesas  com  pessoal  estabelecido  pela  Lei  de 

Responsabilidade  Fiscal.  Também foi  ardoroso  defensor  da  campanha  contra  a 

transposição do Rio São Francisco, criticando o projeto que o governo Lula estava 

tentando levar adiante (DANTAS, 2006).

 Albano Franco, diante da derrota de 2002, tentou se aproximar de Marcelo 

Déda na eleição de 2006. Afinal,  este era o “pupilo” do presidente Lula,  e como 

estava acostumado a transitar pelos governos da situação, sendo esta a vez do PT, 

viu a possibilidade de apoiá-lo. Além disso, uma aliança com João Alves havia sido 

descartada pelos correligionários do PSDB, pois ainda guardavam mágoa da derrota 

de  2002  e  as  declarações  negativas  do  governador  João  Alves  sobre  a 

administração de Albano Franco logo que assumiu o executivo estadual.  

Já pleiteando a reeleição em 2006, e atento ao movimento do grupo Franco 

para um possível apoio a Marcelo Déda, João Alves Filho reivindicou o apoio do 

PSDB,  inclusive  apelando  para  a  direção  nacional.  A  decisão  do  STF  pela 

verticalização  impossibilitou  uma  aliança  formal  entre  o  PSDB  e  o  PT.  Albano 

Franco, sem alternativa, voltou a apoiar João Alves Filho. Daí “o racha” com o líder 

do  PSDB,  Bosco  Costa,  pelo  menos,  aparentemente.  Dizemos  aparentemente 

porque ao longo da campanha os franquistas, segundo alguns colunistas, sempre 

ficaram divididos sobre o apoio à candidatura da mulher do governador, Maria do 

71



Carmo Alves, ao Senado. Aqueles que não queriam afrontar diretamente João Alves 

teriam  feito  “corpo  mole”  durante  a  campanha.  O  candidato  pefelista  precisou 

chamar o líder do PSDB, Albano Franco, para uma conversa séria, exigindo maior 

participação dos correligionários (LIMA, 2006).

4.4 O pleito de 2006

O processo eleitoral de 2006 em Sergipe foi, sem dúvida, polarizado pelos 

candidatos João Alves (PFL) e Marcelo Déda (PT). A disputa entre os candidatos 

com as maiores coligações e, consequentemente, maior poderio econômico, causou 

certo  “desprezo”,  por  parte  da  imprensa  local,  pelos  candidatos  dos  partidos 

menores. Para se ter uma ideia, enquanto o candidato João Alves Filho (PFL) foi 

citado 212 vezes pelo semanário  Cinform no mês de julho de 2006, o candidato 

Milton Neto (PCB) tinha 18 citações,  sendo que a maioria  no final  do mês com 

notícias sobre sua provável substituição.

As  pesquisas  mostravam  desde  o  início  da  campanha  eleitoral  que  o 

professor Edmilson Celestino (PCB) e o economista Adelson Barreto (PSDC) não 

conseguiriam emplacar nem mesmo 1% das intenções de voto. Já o candidato João 

Fontes (PDT) chegou a 13% das intenções46 de voto em algumas pesquisas iniciais. 

Analistas diziam acreditar que os votos de João Fontes seriam de quem não queria 

nenhuma das duas opções majoritárias e também da simpatia dos mais radicais, 

visto que seu discurso sempre foi marcado por críticas severas aos seus maiores 

adversários.

A campanha eleitoral de 2006 começou, de fato, após as convenções do dia 

30 de junho e a oficialização das alianças junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 

no dia 5 de julho. Ainda no dia da convenção, foi fechada a aliança entre o PMDB e 

a coligação da oposição, liderada por Marcelo Déda (PT). O PFL havia prometido ao 

PMDB o cargo de vice-governador para o deputado estadual Marcos Franco, o mais 

bem votado de 2002. Porém, o acordo com o PSDB inviabilizou a proposta, pois o 

partido tucano teria que ter uma representação maior no governo, portanto, a vaga 

46 Pesquisa Dataform, de junho de 2006.
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foi para o deputado estadual Fabiano Oliveira (PSDB) 47, devido a sua força política 

entre os jovens. 

O  deputado  Jorge  Alberto  Prado  (PMDB)  não  aceitou  a  mudança  e 

convenceu o partido de aceitar a proposta de Marcelo Déda (PT) – a indicação do 

Benedito  Figueiredo,  presidente  estadual  do  PMDB,  para  suplente  do  Senado. 

Marcos Franco48 não foi indicado a nada e desistiu das eleições.

O candidato do PT, Marcelo Déda, conseguiu boas alianças, principalmente 

com importantes líderes do interior do Estado, onde João Alves Filho sempre obteve 

boa votação  nas eleições,  a  exemplo  de  Antonio  Carlos  Valadares  (PSB),  força 

política no município de Simão Dias (a 106 km da capital). Valadares deu ampla 

sustentação à frente “Sergipe vai mudar”, incluindo entre seus parceiros algumas 

lideranças do agreste sergipano. 

O  Partido  Socialista  Brasileiro  em  Sergipe  conseguiu  impor  à  coligação 

“Sergipe  vai  mudar”  mais  candidatos  a  deputado.  Entre  os  nove  candidatos  à 

Assembleia Legislativa de Sergipe, três eram ex-deputados, com grandes chances à 

reeleição: Ilzo Oliveira (liderança no centro-sul do Estado), o médico Carlos Magno 

(liderança do município de Estância-SE, já foi deputado federal), e o radialista Gilmar 

Carvalho, de popularidade incontestável na capital e no interior49. 

 Apesar das novas alianças do PT, o bloco político governista, isto é, que 

apoiava a reeleição de João Alves Filho (PFL) para governador em 2006, conseguiu 

formar a maior coligação já vista no Estado. Era composta por mais de 100 nomes 

de candidatos. Vale lembrar que, a maioria detinha algum meio de comunicação, 

seja rádio, TV ou jornal impresso50.

Em  âmbito  federal,  o  quadro  do  processo  eleitoral  na  disputa  para  a 

Presidência  da  República  em  Sergipe  não  refletia  as  mesmas  divergências  de 

opções  quanto  no  estadual.  Por  exemplo,  no  caso  do  PSDB,  em  que  muitos 

47 Fabiano Oliveira apresentador de TV de um programa voltado para o público jovem, empresário, foi 
dono de uma das maiores casas de shows do nordeste, o Augustu’s e um dos idealizadores do Pré-
Caju, considerada a maior prévia-carnavalesca também do Nordeste.
48 Sobrinho do político Albano Franco, Marcos Franco, não poupou o tio de críticas severas sobre 
atuação tanto como político quanto como parente. Magoado com a falta de espaço naquela eleição, 
disse que a aliança não era para beneficiar o partido, mas sim aos interesses do próprio Albano.
49 Gilmar Carvalho tinha um programa radiofônico diário, das 6h às 9h. Faz o gênero “salvador da 
pátria”, o “justiceiro”, e com o seu jargão “ doa em quem doer”, costumava atacar vários políticos. 
Mesmo fora do ar, devido à lei eleitoral, Gilmar Carvalho manteve boa popularidade.
50 O próprio João Alves Filho tinha em seu patrimônio o jornal Correio de Sergipe.
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correligionários ficaram insatisfeitos com o acordo com o PFL, mesmo sem apoiar 

João  Alves,  votavam  em  Geraldo  Alckmin;  os  partidos  que  fizeram  parte  da 

coligação “Sergipe vai Mudar”, fechavam com Lula.

 A maior concorrência nessas eleições era pelas 24 vagas da Assembleia 

Legislativa.  Inscreveram-se  195  candidatos,  uma  concorrência  8,125  para  cada 

vaga. A maioria dos parlamentares também estava concorrendo à reeleição. Dos 24 

deputados estaduais, apenas quatro não foram à campanha em 2006. Desses, dois 

ficaram completamente fora da disputa pelas vagas na assembleia: os deputados 

Fabiano Oliveira (PSDB) e Belivaldo Chagas (PSB), indicados a vice dos candidatos 

João Alves (PFL) e Marcelo Déda (PT) respectivamente (CINFORM, 10-16 de julho 

2006, nº 1213).

Na  disputa  pelas  vagas  da  Câmara  Federal  apenas  dois  dos  oito 

parlamentares não estavam na campanha: João Fontes (PDT), que era candidato a 

governador, e Bosco Costa, sem partido, porque desistiu. No total, concorriam às 

oito vagas na Câmara dos Deputados 53 candidatos, uma concorrência de 6,62. 

Já para o Senado, Maria do Carmo Alves era candidata à reeleição pelo 

PFL. José Eduardo Dutra (PT), ex-presidente da Petrobrás e ex-deputado federal, 

também disputava o Senado. No páreo ainda estavam os candidatos Evandro de 

Almeida (PSDC), João Bosco (PCB), Nilton Viera (PDT) e Vera Lúcia (PSTU/PSOL). 
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5 COBERTURA DA MÍDIA IMPRESSA NAS ELEIÇÕES DE 2006

Neste  capítulo,  desenvolvemos  a  análise  da  cobertura  jornalística  da 

campanha eleitoral  do Estado de Sergipe em 2006. Foram analisados os jornais 

mais representativos, todos com sede na capital do Estado, são eles:  Correio de 

Sergipe,  Jornal  da  Cidade e  Cinform.  O  período  analisado  foi  entre  1º  de  julho 

(quando  anunciaram o  resultado  das  convenções  dos  partidos),  e  2  de  outubro 

(quando foi anunciado o candidato vencedor daquele pleito), num total de 93 dias.

Apesar  de se autointitularem diários,  o  Jornal  da Cidade e o  Correio  de 

Sergipe não circulam as segundas-feiras e nos dias após os feriados. Isto é, não há 

equipes de jornalismo trabalhando aos domingos e feriados. Já o jornal  Cinform é 

semanal e cobre as segundas-feiras em que os outros não circulam.

Os  dados  dos  três  jornais  escolhidos  como  objeto  deste  estudo  foram 

computados por  cada edição e,  em seguida,  reunidos em gráficos  mensalmente 

para efeito de análise. Foram analisadas a cobertura noticiosa (notícias, reportagens 

e  entrevistas)  e  a  cobertura  opinativa,  como  editoriais  e  colunas  de  jornalistas 

políticos. Não foram incluídas charges, que também faz parte do material opinativo, 

nem análise de fotos. A única exceção, em relação às fotos, é a fotolegenda, tipo de 

notícia breve, composta de foto e um breve texto explicativo. Nos jornais estudados, 

geralmente, são colocadas na primeira página. Este recurso foi muito utilizado pela 

imprensa sergipana na primeira página e em páginas de política, durante o processo 

eleitoral,  sobretudo  para  mostrar  os  eventos  políticos  tais  como  carreatas  e 

comícios.

Quase todas as notícias analisadas, com seus respectivos títulos, foram da 

primeira página e da página de política local. Quanto ao material opinativo, foram 

analisados os editoriais e as seguintes colunas políticas: “Cinformando”, escrita pelo 

jornalista  Jozaílto  Lima  do  Cinform;  “Periscópio”,  escrita  pelos  jornalistas  Kátia 

Santana, Eugênio Bispo, Ivan Valença e Marcos Cardoso do Jornal da Cidade; e as 

colunas  “Plenário”,  assinada  pelo  jornalista  Diógenes  Brayner  e  “Bastidores”,  de 

Giovanni Allievi, do Correio de Sergipe.

Também foi incluído como objeto de análise o caderno “Ovoto”,  do jornal 

Cinform. Este caderno circulou nas edições de números 1214, 1220, 1222 e 1224. 

75



Neste  caderno  eram  divulgados  os  resultados  das  pesquisas  do  instituto  de 

pesquisas  daquele  semanário,  o  Dataform.  As  pesquisas  do  Dataform  tinham 

registro no TRE. 

Foram analisadas apenas notícias que faziam referências diretas aos nomes 

dos  candidatos  ao  governo  de  Sergipe  nas  eleições  de  2006.  Cada  notícia  foi 

codificada de acordo com o tema (assunto tratado), seu enquadramento, que mostra 

a preferência dos jornais por enfocar determinados assuntos; a visibilidade, ou seja, 

o  número  de  citações  para  cada  candidato;  e  a  valência  dessa  exposição,  se 

positiva, negativa ou neutra.

Em  relação  ao  tema,  o  material  noticioso  e  o  material  opinativo  foram 

classificados em: 

a) Governo  estadual  –  obras,  ações  do  governo  estadual,  cuja 

administração na época era de João Alves Filho, candidato à reeleição;

b) Governo municipal  –  acredita-se que,  como Marcelo Déda (PT)  tinha 

acabado de renunciar à prefeitura para se candidatar ao governo, muitas 

obras e ações da administração municipal eram de sua época, portanto, 

notícias  sobre  problemas  ou  benefícios  vindos  dessa  recente 

administração, influenciavam sua campanha;

c) Agenda  –  quando  só  cita  o  que  o  candidato  fez  ou  deixa  de  fazer 

naquele dia;

d) Apoios e lideranças – alianças, desligamentos, declarações de apoio;

e) Debate – sobre debate no próprio jornal ou em outras instituições;

f) Debate  temático  –  discussão  de  temas  políticos  mais  abrangentes 

(políticas públicas, entre outros) e abstratos, colocados em algum tipo de 

contexto que envolva os candidatos;

g) Eleição – sobre  o dia  do pleito,  dados estatísticos  sobre  as eleições 

daquele ano, o dia “D”;

h) Candidato – declarações do candidato sobre suas propostas, referências 

de ordem moral ao candidato;

i) Solenidade – homenagens, participação de eventos cívicos, e outros;
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j) Campanha – sobre as  ações dos “marketeiros”,  carreatas,  passeatas 

enfim, ações dos políticos em campanha;

k) Pesquisa – análise de dados das pesquisas de intenção de votos;

l)  TRE  –  quando  há  informações  sobre  regras,  quando  entram  com 

representações, sobre impugnações;

m) Litígio – quando há algumas ações contra os candidatos em curso;

n) Programa eleitoral – quando se refere ao programa eleitoral gratuito. 

5.1 Os jornais e suas tendências

Os  jornais  sergipanos,  objetos  deste  estudo,  têm  características  bem 

específicas. Para começar, os dois mais antigos e de tiragem diária pertencem aos 

grupos  políticos  que  se  alternavam  no  poder  nos  últimos  30  anos,  ou  seja,  os 

franquistas e os alvistas. O Jornal da Cidade, do grupo Franco, foi criado para ser 

um jornal  com características  comerciais,  pelo  empresário  Nazário  Pimentel  e  o 

jornalista Ivan Valença. Pressões financeiras e políticas acabaram levando o jornal 

para  as  mãos  do  grupo  Franco,  na  década  de  1990.  O jornalista  Ivan  Valença 

mantém até os dias de hoje uma coluna política neste jornal.

O  Jornal  da  Cidade refletiu  o  que  a  aliança  do  grupo  Franco  com  o 

governador se propôs: dar destaque ao candidato da situação. Pode-se afirmar que 

a única restrição é o número de citações negativas no mês que antecede as eleições 

de 2 de outubro. João Alves e Déda são citados negativamente de forma igual (32 

citações cada) e o número de citações neutras, ou seja, sem juízo de valor, também 

se equiparam (15 para João Alves e 12 para Déda). Isso pode demonstrar certa 

cautela do jornal por causa das pesquisas que apontavam para o candidato petista, 

mesmo com uma pequena margem de vantagem sobre os demais candidatos. João 

Alves (PFL) permaneceu com 173 citações positivas durante os dois últimos meses 

e Déda teve uma queda: de 115 citações positivas em agosto para 96, em setembro.

O Correio de Sergipe vive em constantes crises financeiras, pois geralmente 

sobrevive  de verbas do governo.  Se o político João Alves  está sem mandato,  o 
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jornal fica em dificuldades. Por ter sido usado como instrumento político por parte de 

João Alves Filho, seu proprietário, desde a sua criação51, sofre também de crise de 

credibilidade. Era ironicamente chamado de “jornal da manha”, tanto pelo público 

leitor quanto pelos próprios jornalistas, sugerindo que nele tudo era feito de acordo 

com o que o seu proprietário queria, independente de ser verídico ou não.

O  filho  de  João  Alves,  João  Alves  Neto,  assumiu  a  administração  do 

periódico em 2001, inclusive, foi responsável pela nova diagramação e o seu nome 

atual,  Correio de Sergipe. Tentou mudar a imagem do jornal para o público, dando 

uma “cara” mais comercial  para ele.  Na cobertura de 2006 foi  possível  perceber 

alguma mudança na linha editorial do jornal, pois apesar do favoritismo explícito pelo 

proprietário,  João Alves,  pela  visibilidade que lhe  foi  dada em sua cobertura  do 

processo eleitoral, ao contrário de anos anteriores, não prevaleceu o enquadramento 

personalista, isto é, tecendo apenas elogios ao governador. Na coluna do jornalista 

Diógenes Brayner, particularmente, pode-se observar que o proprietário do Correio 

de  Sergipe e  candidato  ao  governo,  João  Alves,  recebeu  várias  referências 

negativas.  Em julho,  por  exemplo,  foram 22 citações negativas;  se levarmos em 

consideração que neste mês foram 22 dias úteis52, ou seja, João Alves recebeu pelo 

em uma citação negativa diariamente na coluna de Diógenes Brayner. 

Já o semanário Cinform tem um perfil mais comercial. Foi criado no final da 

década de 1980, pelo empresário Antonio Bomfim e o jornalista César Gama. A 

princípio  era um jornal  de  classificados,  mas no ano seguinte  ao lançamento,  o 

jornalista  César  Gama  deu  ao  semanário  um  perfil  jornalístico.  Mesmo  se 

desfazendo da sociedade com o jornalista César Gama, o jornalismo ganhou corpo 

no periódico. Seu estilo é classificado como “sensacionalista”, pois sua linha editorial 

por vezes carrega nas imagens das fotos e na ironia dos títulos de suas manchetes. 

A edição nº 1223 de 18 a 24 de setembro desse semanário, por exemplo, tinha 

como  manchete  de  primeira  página  “Lula  quer  ver  João  de  cueca  no  Rio  São 

Francisco”,  anunciando  matéria  sobre  discurso  do  presidente  da  República  em 

comício em apoio a Déda. Há diversos outros exemplos como “O Choro de Albano”, 

em editorial  da  edição  nº  1212,  que  faz  referência  às  lagrimas  do  candidato  a 

51 O Correio de Sergipe era o antigo Jornal da Manhã, que teve início na década de 1980.
52 Dia 08 de julho é feriado estadual, da Emancipação Política de Sergipe. Se levarmos em conta que 
os jornais sergipanos não circulam após feriados e nem às segundas-feiras, contamos 22 dias úteis 
no mês de julho de 2006.
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deputado federal na convenção do PSDB, logo após o anúncio do desligamento do 

seu companheiro partidário Bosco Costa.

5.2 O volume da cobertura no período campanha eleitoral

No período de 93 dias, ou seja, entre o dia da divulgação das convenções 

dos partidos (1º de julho) e o dia seguinte às eleições (2 de outubro), os jornais 

sergipanos,  Correio  de  Sergipe,  Cinform e  Jornal  da  Cidade publicaram  1.631 

matérias,  entre reportagens, notas, artigos e fotolegendas. Os três jornais deram 

uma importância significativa à disputa eleitoral. Os agentes políticos e as matérias 

da pauta política tiveram prioridade na esfera da visibilidade pública. 

5.2.1 Visibilidade

Durante o período em análise, os candidatos ao governo de Sergipe foram 

citados 5.215 vezes nos três jornais mais representativos do Estado. Dessas, 2.164 

citações foram do candidato pefelista, João Alves Filho, e 1.718 citações do Marcelo 

Déda (PT). O candidato João Fontes (PDT) teve a terceira posição em termos de 

visibilidade nos jornais estudados, foram 606 citações diretas no período eleitoral. 

Os três candidatos citados tinham maior estrutura econômica: João Alves, com a 

máquina do Governo Estadual e o apoio de Albano Franco, um dos políticos mais 

ricos  de Sergipe;  Déda,  com o apoio  da  máquina do  município;  e  João Fontes, 

detentor  de  um  patrimônio  considerado  invejável  em  relação  aos  demais 

candidatos53.

Parte da visibilidade do candidato João Fontes (PDT) deve-se à sua posição 

contrária ao PT e, consequentemente, ao candidato Marcelo Déda, principal alvo de 

53 Em declaração entregue  ao  TRE no dia  5  de julho  de  2006,  o  valor  total  dos  bens dos seis 
candidatos  ao  governo  somava  R$  1.550.961,87.  O  candidato  João  Fontes  (PDT),  advogado  e 
deputado, foi apontado pela imprensa como o mais rico dos candidatos, um patrimônio de mais de R$ 
400 mil, e o mais pobre seria Adelson Alves. Para se ter uma ideia do poder econômico de Albano 
Franco (PSDB), seu patrimônio declarado foi de R$ 3.542.384,64 – mais do que os seis candidatos 
ao governo juntos( CINFORM, julho de 2006).
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notícias negativas por  parte  da imprensa sergipana no período que antecede as 

eleições de 2006. Após seu desligamento do PT, Fontes transformou-se num dos 

seus mais ferrenhos opositores. Sua visibilidade também está associada a uma boa 

assessoria.  A  empresa  sergipana  Total,  responsável  pelo  marketing de  Fontes, 

sempre “abasteceu” as redações de jornalismo com releases contendo informações 

sobre o candidato54.

Também é preciso destacar que João Fontes não abdicou de seu mandato 

como  deputado  federal,  enquanto  disputava  as  eleições  para  governador.  As 

funções parlamentares, segundo Gomes (2004), gozam de certa visibilidade, pois 

representam as forças do parlamento e seu jogo. No caso de João Fontes (PDT), 

além de parlamentar, era membro da CPI dos Sanguessugas – escândalo da vez. 

Esta  posição  foi  bem  aproveitada  por  sua  assessoria  de  comunicação,  cujos 

releases enviados  para  as  redações  se  alternavam  entre  declarações  do 

parlamentar sobre a CPI, sobre o envolvimento do PT, e críticas a Marcelo Déda e 

seus aliados.

Já  os  candidatos  Adelson  e  Toeta  tiveram  números  de  citações  muito 

próximos, 293 para o primeiro e 305 para o outro, ao contrário do candidato do PCB, 

professor Celestino, que praticamente fora “esquecido” pela mídia, com apenas 129 

citações durante todo o processo. 

Adelson  Alves  contou  com  o  ator  Antonio  Leite  na  assessoria  do  seu 

programa eleitoral. Usando de criatividade, Antonio Leite conseguiu transformar o 

pequeno  espaço  do  candidato  do  PSDC  no  horário  eleitoral  gratuito  em  algo 

diferente,  por  vezes  engraçado.  Fez  muitas  críticas  a  Marcelo  Déda,  o  que  lhe 

rendeu várias representações junto ao TRE, além do apelido de candidato “laranja” 

de João Alves.

 Já o candidato Stoessel Nunes (PSOL/PSTU), ganhou mais visibilidade a 

partir do momento em que a justiça indeferiu sua candidatura, no mês de agosto. 

Sua batalha no sentido de continuar no páreo lhe rendeu algumas matérias nos 

jornais  sergipanos pesquisados.  Mas,  o  que realmente  fez  com que o  nome do 

54 A maior parte da origem das matérias publicadas pelos jornais sergipanos ao longo da cobertura 
foram produzidas pelo próprio jornal (80%), em segundo lugar, vêm as reportagens produzidas pelas 
assessorias dos candidatos postulantes (cerca de 19%). São raros os colaboradores, ou seja, texto 
de autoria de pessoas que não têm vínculo com o jornal. O  Cinform foi quem apresentou o maior 
número de matérias de colaboradores, principalmente no caderno “Ovoto”. 
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participar do pleito, por força de recurso, mas seus votos foram anulados, por isso 

não foi incluído no quadro abaixo:

Quadro 2 – Candidatos ao governo de Sergipe em 2006
CANDIDATO PARTIDOS/COLIGAÇÕES

12 – João Fontes de Faria Fernandes PDT

13 – Marcelo Déda Sergipe vai mudar

21 – Edmilson Celestino de Barros PCB

25 – João Alves Filho Sergipe no rumo certo

27 – Adelson Andrade de Almeida PSDC

Fonte: TRE/SE (2006).

4.3 A crise do bloco hegemônico 

Para  entender  melhor  o  processo  eleitoral  de  2006,  é  necessário 

lembrarmos  alguns  fatos  da  história  política  de  Sergipe,  a  fim  de  elucidar  o 

panorama  que  se  formou  naquela  eleição,  culminando  na  vitória  do  primeiro 

candidato do PT ao cargo de governador do Estado. 

 A relação entre os grupos políticos Franco e Alves, desde o início, em 1982, 

sempre  foi  marcada  por  conveniências  circunstanciais,  ou  seja,  por  interesses 

eleitorais.  Naquele  ano,  o  empresário  João Alves  Filho foi  indicado pelas  forças 

políticas  oligárquicas  de  Sergipe,  representadas pelo  usineiro  Augusto  do  Prado 

Franco (PDS) e o então prefeito Heráclito Rollemberg, ao cargo de governador do 

Estado.  Era  a  primeira  eleição,  ainda  indireta,  após  o  Golpe  Militar  de  1964  e, 

obrigada pela política de liberação gradativa do presidente Ernesto Geisel, a elite 

política  tradicional  precisava  de  um  nome  que  pudesse  dar  uma  conotação  de 

mudança no quadro político sergipano.

 O engenheiro  João  Alves  Filho  foi  acolhido  como melhor  escolha,  pois 

apesar de não pertencer à oligarquia rural e tradicional, despontava desde que foi 

indicado à prefeitura da capital  Aracaju, em 1979, como o representante de uma 

nova classe empresarial.  No entanto, ao assumir a administração estadual, João 

Alves mostrou que não tinha interesse em seguir à risca o comando do partido que o 

elegeu. Foi construindo em seu secretariado um grupo próprio, com certa autonomia 
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candidato do PSOL/PSTU entrasse na mídia foi a situação desconfortável que ficou 

a candidata à presidência da República, Heloísa Helena (PSOL), em sua visita a 

Aracaju. Toeta foi radicalmente contra que João Fontes (PDT) subisse no mesmo 

palco que os aliados de chapa de Heloísa Helena, e o fato gerou confusão desde a 

chegada da candidata ao aeroporto Santa Maria, em Aracaju. Heloísa Helena ficou 

hospedada na casa do amigo João Fontes (PDT) e não participou de passeata com 

o  candidato  ao  governo  do  Estado  do  PSOL  (CORREIO  DE  SERGIPE,  2006, 

nº1693).

 A política contemporânea chega ao público através das práticas da política 

midiática  (GOMES,  2004),  o  que  significa  que  para  existir  nas  mentes  e  nos 

corações do eleitorado, é preciso passar pela visibilidade da mídia. O candidato do 

PCB, Edmilson Celestino, não conseguiu instituir práticas políticas que lhe dessem 

visibilidade necessária para uma candidatura do porte do cargo de governador do 

Estado.  Celestino  entrou  na  disputa  eleitoral  praticamente  “levado”  pelas 

circunstâncias, logo após a renúncia de Milton Neto. Além disso, o PCB fez uma 

campanha eleitoral contando apenas com alguns colaboradores, pouco dinheiro e, 

consequentemente, sem assessoria de comunicação ou marketing. 

Gráfico 1 – Total de citações dos candidatos no Cinform, Correio de Sergipe e Jornal da 
Cidade
Fonte: Pesquisa direta.
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5.2.2 Valências

As valências dão conta dos efeitos positivos, negativos ou neutros que as 

citações atribuem a cada candidato, junto ao público leitor. Em 2006, no período 

analisado,  foram  encontradas  5.215  valências  nas  1.631  matérias  analisadas. 

Destas, 2.897 foram positivas, ou seja, 55,5%; já as valências negativas somaram 

1.393, ou 26,7%, enquanto que as neutras somaram 8,1%.

Gráfico 2 – Total de valência das matérias da campanha eleitoral de 2006 em Sergipe
Fonte: Pesquisa direta.

A  maioria  das  matérias  que  tiveram  citações  de  valência  positiva  foi 

destinada ao governador João Alves Filho (PFL), candidato à reeleição. Ele recebeu 

1.494 (28,64%) citações diretas de valência positiva, enquanto seu maior opositor, 

Marcelo  Déda (PT)  recebeu 794  (15,2%).  João Fontes  (PDT)  teve  337  citações 

positivas (6,46%), Adelson Alves (PSDC) recebeu 118 citações positivas (2,26%), 

Stoessel  (PSTU/PSOL) foi  citado positivamente 109 vezes (2.09%) e o Edmilson 

Celestino (PCB) obteve 45 citações positivas durante a campanha eleitoral de 2006, 

o que corresponde a 0,86%.

A análise das valências positivas mostra a evidente ligação dos periódicos 

de Sergipe com as estruturas de poder econômico e político do Estado. Ao contrário 

do paradigma com o qual o jornalismo se consolidou junto à sociedade, a imagem 
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de instituição fiscalizadora e que visa ser a representação social legitima de seus 

anseios e denúncias, os jornais sergipanos compactuam com as instituições formais, 

principalmente no âmbito estadual. Isso pode se justificar não só pela dependência 

econômica das verbas publicitárias do governo,  como também, e principalmente, 

pela  maioria  dos  periódicos  ser  de  propriedade  dos  políticos  de  posição  que 

concorriam naquela eleição.

Até as vésperas das eleições, tanto o Jornal da Cidade quanto o Correio de 

Sergipe enfatizaram matérias positivas sobre o candidato João Alves Filho.  Já o 

Cinform oscilava entre um mês de “carícias” e um mês de “tapas” para o candidato a 

governador.  O que  percebemos é  que  no  mês  de  agosto,  com suas  pesquisas 

apontando empate técnico entre  João e Déda55,  o  Cinform reduziu o número de 

citações  positivas  a  João  Alves.  Em julho,  o  semanário  fez  134  referências  de 

valência  positiva  a  João  Alves,  já  no  mês  seguinte  foi  58,  o  que  significa  uma 

redução de 43,28%, apesar dele ainda estar em vantagem em relação aos demais 

candidatos. 

Como possui características mais empresariais, pois não é de propriedade 

de nenhuma das elites políticas do Estado, o  Cinform revela na mudança ocorrida 

entre julho e agosto, sobre as valências positivas, uma preocupação em mostrar 

imparcialidade.  Afinal,  ela  é  praticamente  imposta  pelo  mercado,  pois  se  leitor 

começa a perceber a falta dela, perde o interesse pelo jornal. 

Sobre as valências negativas, o candidato da coligação “Sergipe vai Mudar”, 

Marcelo Déda, foi o que despontou com o maior número de matérias que tentavam 

reduzir a sua credibilidade perante o leitor. Foram 667 matérias de valência negativa 

para Déda,  enquanto João Alves,  seu maior opositor,  obteve 403.  O  Correio de 

Sergipe, como era de se esperar, por ser o jornal do governador João Alves (PFL), 

foi o periódico em que o candidato Marcelo Déda (PT) recebeu o maior número de 

citações de valência negativa. 

O  agravante  dessa  constatação:  se  levar  em  conta  que  João  Alves 

continuava no cargo de governador e somente este fato poderia ser mais um motivo 

para  críticas  negativas  e  denúncias,  o  que  não  se  configurou  na  prática  –  isso 

mostra o quão os jornais sergipanos estão atrelados à política da situação. Mesmo 

55 Pesquisa Dataform, com registro nº 13/2006 no TRE.
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após o “pseudoevento”56 da instalação de uma refinaria de petróleo em Sergipe, cuja 

veracidade não foi comprovada até os dias atuais, o governador João Alves não teve 

o seu “teto  de vidro”  ameaçado.  Poucos jornais,  na  verdade,  poucos colunistas, 

questionaram  tal  empreitada,  anunciada  com  toda  a  pompa  às  vésperas  das 

eleições. Apenas os jornalistas Ivan Valença, do Jornal da Cidade, e Jozailto Lima, 

do Cinform, colocaram uma nota, cada um, sobre o assunto, mas da mesma forma 

como chegou, rápida e surpreendente, sem nenhuma nota especulativa anterior, a 

história morreu sem mais questionamentos.

Mas o fato a ser destacado, dentro da análise das valências negativas dos 

candidatos ao Estado de Sergipe em 2006, é que o candidato Marcelo Déda (PT) foi 

menos “atacado”, ou seja, recebeu menos citações de valência negativa do Jornal  

da Cidade, que pertence ao grupo familiar Franco, aliado de João Alves. Foram 86 

citações  negativas  para  Déda  contra  153  negativas  para  João  Alves,  durante  o 

processo eleitoral. 

Gráfico 3 – Total de valência negativa dos candidatos que polarizaram as eleições nos 
jornais pesquisados
Fonte: Pesquisa direta.

56 Brostin  (1961  apud SERRANO,  2003)  chama  de  “pseudoeventos”  aqueles  que  não  são 
espontâneos,  ou  seja,  que  surgem porque  foram planejados;  são  criados  para  aparecerem nos 
media;  o seu sucesso mede-se pela amplitude da sua cobertura;  a sua relação com a realidade 
subjacente à situação é ambígua; geralmente funcionam como autopromoção.
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Esse fato pode ser explicado, em parte, por certa independência de alguns 

jornalistas  do  Jornal  da  Cidade,  principalmente  colunistas  políticos,  geralmente 

jornalistas mais experientes e que gozam de “prestígio” na casa. “O Colunão” do 

jornalista Ivan Valença, por exemplo, não poupou críticas ao governador e candidato 

à reeleição João Alves Filho. Ficou famosa a forma como o jornalista se referia em 

sua coluna ao governador João Alves: era sempre “sua excelência Dr. João”57. O 

jornalista Ivan Valença, como já foi dito, foi um dos fundadores do Jornal da Cidade 

e possui uma coluna até os dias atuais.

O menor número de valências negativas para o candidato Marcelo Déda, no 

Jornal da Cidade, também pode ser reflexo da crise do bloco hegemônico. Apesar 

de Albano Franco (PSDB) ter declarado oficialmente, por conta da verticalização, 

seu  apoio  ao  governador  João  Alves,  na  prática,  isso  não  tenha  realmente 

acontecido,  pelo  menos,  não  com  a  força  que  o  governador  julgava  que  teria. 

Segundo depoimento da jornalista Kátia Santana, em setembro de 200858, o Jornal  

da Cidade no processo eleitoral 2006 “dedou”, ou seja, fez “vistas grossas” para o 

material negativo que foi publicado sobre João Alves. 

A cobertura do  Cinform no período eleitoral de 2006 reflete, sobretudo, os 

resultados das pesquisas do instituto Dataform, de sua propriedade. Em julho, João 

Alves recebeu disparado o maior número de citações positivas do semanário. O fato 

de João Alves ser a principal fonte governamental e o governo do Estado deter o 

maior  bolo  publicitário  do  jornal  pode  ter  influenciado nesse  início  de  cobertura. 

Também  não  é  possível  desprezar  as  boas  relações  desse  semanário  com  o 

assessor de João Alves, o jornalista César Gama, que foi um de seus fundadores. 

À  medida  que  o  quadro  eleitoral  vai  se  configurando,  a  disparidade  de 

citações entre  Déda e João diminui  no  jornal  Cinform (GRÁFICO 4).  É  possível 

perceber que João e Déda praticamente recebem o mesmo número de citações 

positivas em agosto e setembro, com uma pequena vantagem para um ou para o 

57 O jornalista Ivan Valença revelou em aula especial na Universidade Tiradentes, em setembro de 
2008, que passou a chamar João Alves Filho dessa maneira, após incidente na época em que era 
editor da extinta Gazeta de Sergipe (década de 1980). João Alves estava irritado com as críticas que 
o jornal vinha fazendo à sua administração e, numa coletiva, ao ser questionado pelo jornalista, disse 
em alto e bom som: “Para você, sua excelência Dr. João”. Desde então, Ivan Valença, em qualquer 
ocasião, em tom irônico, o chama desta forma.
58 A jornalista Kátia Santana participou em setembro de 2008 de aula especial, convidada por nós 
para debater sobre ética na política,  com os alunos do 7º período de jornalismo da Universidade 
Tiradentes e, entre outros assuntos, falou da postura do Jornal da Cidade nas eleições de 2006 e da 
campanha eleitoral de 2008.
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outro. João Alves só perde em citações positivas no mês de agosto, quando Déda 

despontava nas pesquisas.

Gráfico 4 – Citações positivas do Cinform na cobertura de 2006
Fonte: Pesquisa direta.

Em setembro, no entanto, fica mais clara a posição contrária do Cinform ao 

candidato  do  PT,  seguindo  os  demais  periódicos.  Alguns  fatos  podem  ter 

influenciado nessa decisão. O principal deles foi a declaração do candidato Marcelo 

Déda, no final  de agosto, ao participar de  chat  pelo portal  sergipano Infonet. Em 

conversa  como  os  internautas,  Déda  menosprezou  as  pesquisas  do  Dataform, 

instituto  atrelado  ao  semanário,  que  apontava  sua  queda  na  preferência  do 

eleitorado de Aracaju. Ele chamou as pesquisas do Dataform de “apressadinhas”, o 

que lhe rendeu sérias críticas em editorial publicado na edição nº 1221 do Cinform, 

intitulado “Déda e a deselegância apressadinha” (ANEXO F).

O candidato petista  passa a ser  persona non grata,  o alvo  principal  das 

críticas do periódico no mês de setembro. Os dados das pesquisas mais destacados 

eram aqueles negativos ao candidato petista. Como por exemplo, sobre os índices 

de rejeição do eleitorado à Déda, que estaria em torno de 24% (CINFORM, 2006, nº 

1224),  e o colunista Jozaílto Lima ainda destaca:  “Ele nunca chegou a tanto”.  A 

rejeição também é perceptível na entrevista com o candidato petista realizada nesse 

mês. O Cinform realizou entrevistas de página inteira com todos os candidatos. Na 

entrevista  com  o  governador  João  Alves,  participaram  os  dois  jornalistas  mais 
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experientes na área de política: o diretor de jornalismo, Jozaílto Lima, e o jornalista 

Gilson Souza. Na entrevista com o candidato Déda (PT) o jornalista Jozaílto Lima 

não participou.

Gráfico 5 – Valências negativas no Cinform na cobertura de 2006
Fonte: Pesquisa direta.

Outro fator que influenciou o número de valências negativas ao candidato 

petista foi a visita do presidente Lula a Aracaju, que foi considerada desastrosa para 

a  campanha  de  Déda,  segundo  os  especialistas.  O  jornal  Cinform destacou  a 

posição “em cima do muro” que o candidato Marcelo Déda (PT) vinha adotando a 

respeito da transposição, combatida pelo candidato João Alves (PFL),  e critica o 

discurso do candidato da chapa “Sergipe vai Mudar” no comício que fez ao lado do 

seu aliado. Enquanto Lula afirmava que Sergipe não deveria se preocupar com a 

transposição,  Déda  discursava  que  era  terminantemente  contra.  Porém,  quatro 

horas  antes,  na  cidade  de  Natal-RN,  segundo  os  jornais,  Lula  havia  afirmado 

justamente o contrário, o que lhe rendeu vários adjetivos pela imprensa sergipana, 

de “dissimulado” a “mentiroso”.

Para completar a onda de má influência da visita de Lula, nesse mesmo 

comício, o presidente fez sérias críticas ao candidato João Alves (PFL), o que para a 

assessoria do governador foi muito bom, pois confirmava a imagem de “perseguido” 

pelo  governo  federal  que  vinham  alimentando  no  eleitorado.  E  como  se  não 

bastasse a onda de “gafes”, nesse mesmo mês foi lançado o livro “Viagens com o 
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presidente”, de Eduardo Scolech e Leonâncio Nossa. Todos os jornais sergipanos 

exploraram  suposta  declaração  negativa  do  presidente  Lula  a  respeito  de  João 

Alves, registrada no livro. 

5.2.3 Os enquadramentos

A noção de enquadramento revela que determinados assuntos podem ser 

apurados pelas mídias, sobretudo no jornalismo, segundo formatos específicos de 

cobertura  (PORTO,  2001;  ENTMAN,  1993).  Em  2006,  a  mídia  sergipana  se 

concentrou em cobrir os enquadramentos que descreviam eventos de campanha, a 

cobertura  do  factual,  isto  é,  dos  fatos  atuais,  comícios  e  debates,  portanto,  no 

formato  episódico,  segundo  classificação  de  Mauro  Porto  (2001).  Das  1.631 

matérias  analisadas  no  período  de  1º  de  julho  a  2  de  outubro,  911  foram 

enquadramentos episódicos, o que equivale a 55,85% da cobertura geral.

Verificamos  também  o  enquadramento  personalista,  que  dá  destaque  à 

personalidade dos candidatos ao governo do Estado, principalmente na cobertura 

opinativa (notas e artigos nas colunas políticas e editoriais). Nesse ponto, o Cinform 

ganhou em disparado. Comentários sobre a personalidade dos candidatos e suas 

gafes em comícios e nos programas eleitorais, foram traços marcantes da cobertura 

opinativa do semanário. Este tipo de enquadramento foi encontrado em 12,69% das 

matérias analisadas na cobertura geral dos três jornais analisados.

Por último, também foi encontrado o enquadramento corrida de cavalos, que 

destacava  os  resultados das pesquisas  eleitorais,  ocupando 7,48% da cobertura 

geral. Mais uma vez, o semanário Cinform foi o que mais destacou as pesquisas de 

intenção de voto, principalmente as do seu instituto, o Dataform.
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5.3 O tom da cobertura mês a mês: “Lula quer ver João de cueca no 
Rio São Francisco”

As matérias não foram publicadas de forma homogênea durante o processo 

eleitoral  de  Sergipe  em  2006.  Ao  analisar  a  cobertura  mensal  de  cada  jornal, 

destacamos seus principais enquadramentos e à medida que o dia das eleições se 

aproxima,  o tom dos discursos tornava-se cada vez mais agressivo e repleto de 

provocações.

No  mês  de  julho  os  dados  revelam que  a  cobertura  dos  jornais  diários 

Correio de Sergipe e Jornal da Cidade se concentrou em noticiar acordos, alianças e 

apoios aos candidatos majoritários, assim como os passos, ainda tímidos, de suas 

campanhas. 

Gráfico 7 – Cobertura mês de julho/2006 do Correio de Sergipe
Fonte: Pesquisa direta.
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Gráfico 8 – Cobertura mês de julho/2006 do Jornal da Cidade 
Fonte: Pesquisa direta.

Já  o  Cinform fez  uma  cobertura  mais  personalista  no  mês  de  julho 

(GRÁFICO 9), concentrando-se nos atores principais das eleições de 2006, focando 

eventos  a  partir  de  dramas  pessoais,  como o  racha  da “amizade”  entre  Albano 

Franco (PSDB) e Bosco Costa (PSDB), após a aliança entre pefelistas e pesebistas, 

e tecendo comentários de efeito moral sobre a personalidade dos principais atores 

dessas eleições.

Gráfico 9 – Cobertura mês de julho/2006 Cinform
Fonte: Pesquisa direta.
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No  editorial  “O  Choro  de  Albano”,  edição  nº  1212  (ANEXO  A),  esse 

semanário, não poupou juízos morais negativos ao novo-antigo aliado de João Alves 

Filho, candidato da frente “Sergipe no Rumo Certo”:

Albano abriu o berreiro, feito bezerro desmamado, 11 dias depois, na 
tarde de sexta-feira, dia 30, depois da renúncia de Bosco Costa à 
presidência  [estadual  do  PSDB]  e  à  disputa  pela  reeleição,  e  de 
apoio  do  PSDB  a  João,  pôde  emendar  as  coisas  e  ter  a  exata 
tradução  de  tudo  o  que  significa  esse  homem  cujo  Franco  do 
sobrenome não encontra a menor simetria com o seu modo de se 
colocar  na  vida  [...]  incapaz  de  comandar  as  próprias  vísceras 
(CINFORM, 2006, p. A-3, nº 1212).

Esse  editorial  faz  um  alerta  ao  candidato  da  aliança,  comandada  pelo 

candidato  pefelista:  “[...]  que  confiança  João  Alves  pode  ter  nesse  velho-novo 

parceiro  de campanha? Pelos gestos e atitudes de Albano em toda a sua vida, 

nenhuma.” (CINFORM, 2006, p. A-3, nº 1212). 

Como o  TRE ainda tinha até  o  dia  23  de  julho  para  deferir  ou  indeferir 

candidaturas,  era  perceptível  certa  cautela  dos  candidatos  majoritários  sobre  as 

ações de campanha. Os jornais tentavam, então, impor uma agenda política mais 

dinâmica,  chamar  a  atenção  do  público  para  o  processo  eleitoral.  Sem  muitas 

informações  vindas  das  assessorias  dos  candidatos  majoritários,  a  imprensa  se 

concentrava em delinear, através do anúncio das alianças e apoios antes e após as 

convenções do dia 30 de junho, um quadro de tendências para as eleições 2006.

Uma pesquisa realizada no início  de julho pelo  Dataform59,  divulgada no 

caderno “Ovoto” (ANEXO D), apontava empate técnico entre Marcelo Déda e João 

Alves, o que aumentava o “marasmo” da cobertura nas primeiras semanas de julho. 

Na coluna “Bastidores”, assinada por Giovani Allievi, na edição nº 1636 do dia 12 de 

julho, o jornalista reclama: “[...] a campanha está devagar quase parando para João 

Alves, Fontes e Deda.” Os jornalistas passam a criar notícias, procurando políticos 

para fornecer comentários e dar entrevistas. O assunto principal era a forma como 

se deu a aliança entre PSDB e PFL, e o jogo de intrigas que se formou entre esses 

dois partidos, aliados naquele ano pela verticalização da lei eleitoral. 

59 A pesquisa registrada no TRE, com nº 005/2006, foi realizada três dias após o registro das seis 
candidaturas  majoritárias,  ou  seja,  dia  8  de  julho,  e  apontava  uma  vantagem  de  4,46  pontos 
percentuais  de  Déda  sobre  João  Alves.  Eram  38%  contra  33.4%.  Na  pesquisa  realizada 
anteriormente  (nº  004/2006),  de  24  a  28  de  maio  em  Aracaju  e  em  mais  13  municípios,  esta 
vantagem era de 7,2 pontos percentuais. (CINFORM, 2006 – Caderno “Ovoto”).
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O jogo de intrigas entre membros do PSDB e do PFL colocou alguns líderes 

políticos  em  destaque  na  imprensa  sergipana.  Os  jornalistas,  principalmente  os 

colunistas políticos, divulgavam em suas notas declarações de apoio ou de renúncia 

a esta ou àquela coligação. A prefeita do município de Itabaiana60, Maria Mendonça, 

que renunciou à presidência do PSDB no Estado, logo após a saída do deputado 

Bosco  Costa,  estava  entre  os  apoios  mais  disputados  pelos  candidatos  das 

coligações “Sergipe no Rumo Certo”, liderada pelo governador João Alves (PFL) e 

“Sergipe vai Mudar”, com Marcelo Déda (PT) encabeçando a aliança. Ela optou por 

Déda, mas os resultados não foram o que a coligação “Sergipe vai Mudar” esperava. 

Déda perdeu em Itabaiana para João Alves.

As chapas chamadas de “puro sangue”, como as do PSDC e do PDT, assim 

como  seus  candidatos  majoritários  encontraram  pouco  espaço  na  imprensa 

sergipana. Mas alguns fatos, geralmente negativos, impediram que a imprensa os 

ignorasse completamente. A exemplo do radialista e vereador Fábio Henrique (PDT) 

que também teve seus momentos de visibilidade, principalmente quando renunciou 

à candidatura a deputado estadual e logo depois anunciou o seu apoio a Déda. A 

imprensa sergipana especulou por algumas semanas a indecisão de Fábio Henrique 

e quando este renunciou à candidatura, deixou João Fontes, candidato ao governo 

pelo PDT, em situação embaraçosa, pois além de estar concorrendo sem alianças 

de outros partidos perdia uma de suas principais promessas para as eleições de 

2006. 

 O semanário  Cinform foi único a anunciar o resultado da quinta pesquisa 

registrada no TRE sob o nº 06/06 no Instituto Dataform que revelava empate técnico 

entre  os  candidatos  João  Alves  e  Marcelo  Déda,  uma diferença  de  apenas  4,6 

pontos percentuais.  Isso foi  só no início,  pois à medida que se aproximavam as 

eleições e as pesquisas do Dataform apontavam uma possível vantagem de João 

Alves sobre o Marcelo Déda,  os demais periódicos passaram a dar prioridade à 

divulgação de suas pesquisas.

Também nas primeiras semanas de julho, o candidato presidenciável pelo 

PSDB, Geraldo Alckmin, anunciou sua primeira visita a Aracaju, o que movimentou a 

cobertura dos jornais. Além de estar em campanha, Alckmin vem conferir de perto 

60 Itabaiana é considerada a cidade mais importante da microrregião do agreste sergipano e que 
possui o segundo maior eleitorado do Estado. Em 2006 seu eleitorado somava 54.382 (TSE, 2009). 
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os problemas causados por alguns dos seus correligionários à aliança com o PFL de 

Sergipe.

Ao que tudo indica, essas divergências acabaram refletindo na cobertura da 

presença de Alckmin no Estado. No Correio de Sergipe, o jornal do governador João 

Alves,  o anúncio da visita do presidenciável só foi  registrado no dia 12 de julho, 

numa breve chamada, na parte inferior da primeira página, sem muito destaque. No 

Jornal da Cidade (ANEXO B), do grupo Franco (PSDB), a vinda de Alckmin também 

recebeu discretas chamadas de primeira página, nos dias 12 e 13 de julho, sempre 

na parte inferior, no quadrante esquerdo, considerado de menor grau de relevância, 

segundo as normas de edição e diagramação do jornalismo.

A  presença  dos  candidatos  majoritários  e  seus  aliados  no  interior, 

principalmente em festas religiosas, ganham destaque a partir da segunda semana 

de julho. A ideia era mostrar a recepção calorosa desses candidatos em cidades-

chave para as eleições do Estado. O candidato João Alves sempre teve força no 

interior sergipano, desde sua gestão como Ministro do Interior (década de 1980). 

Suas visitas aos municípios geralmente eram colocadas em destaque na primeira 

página e na de política, com fotos e títulos visivelmente a favor do candidato do PFL.

A  cobertura  eleitoral  se  intensificou  a  partir  de  agosto.  A  propaganda 

eleitoral  gratuita teve início no dia 15, mas pouco se fala dos conteúdos desses 

programas.  Os  jornais  ainda  concentram  as  coberturas  nas  estratégias  de 

campanha de cada candidato, nas declarações de apoio dos políticos e de entidades 

representativas, destacando o enquadramento episódico.
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Gráfico 6 – Total de enquadramentos na cobertura da campanha eleitoral de 2006 em 
Sergipe
Fonte: Pesquisa direta.

Gráfico 10 – Temas destacados na cobertura mês de agosto/2006 do Cinform
Fonte: Pesquisa direta.
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Gráfico 11 – Temas destacados na cobertura do mês de agosto/2006 do Correio de 
Sergipe
Fonte: Pesquisa direta.

Gráfico 12 – Temas destacados na cobertura agosto/2006 do Jornal da Cidade
Fonte: Pesquisa direta.

 As  pesquisas  começam  a  despontar  nas  matérias  tanto  no  jornalismo 

noticioso (reportagens, entrevistas, notícias) quanto no opinativo (notas e artigos) 

dos periódicos sergipanos no mês de agosto. A exceção foi o  Correio de Sergipe, 

que diante dos resultados favoráveis a Marcelo Déda, tanto na pesquisa Dataform 

quanto  do  IBOPE,  quase  não  cita  o  assunto.  O  Jornal  da  Cidade publica  os 
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resultados das pesquisas sem muito destaque. O Cinform divulga os resultados do 

instituto Dataform, tanto nas edições semanais quanto nos cadernos “Ovoto”. 

Enquanto os candidatos sem dinheiro (Toeta, Adelson e Celestino) faziam 

campanha nos  shoppings da cidade, conversando com os eleitores, João Alves e 

Déda iam ao interior buscar apoios dos prefeitos. Déda conseguiu o apoio oficial de 

Maria Mendonça (ex-PSDB), prefeita de Itabaiana, e Orlando Andrade, de Canindé 

do São Francisco. Já João Alves conseguiu o apoio de Marli  Barreto,  de Tobias 

Barreto e Manoel de Souza, de Campo do Brito, municípios cujo eleitorado, fora a 

capital Aracaju, podem decidir uma eleição.

Os candidatos a deputados estaduais Jorge Araújo (PSDB) e Ulices Andrade 

(PSDB) continuaram resistindo em apoiar  João Alves,  forma repreendidos e não 

participam do programa eleitoral.

Em setembro, à medida que as eleições se aproximavam e as pesquisas 

voltaram a anunciar que o candidato do PT estava na frente, os ataques a Marcelo 

Déda  (PT)  ganharam  destaque  na  imprensa  sergipana.  Falaram  da  suposta 

irregularidade nas obras da Avenida São Paulo; relembraram a “Micareta Picareta” 

(nome dado pela revista Veja), que denunciou a contratação de artistas nacionais a 

preço superfaturado para a festa de despedida de Déda da prefeitura (ANEXO C); 

chegaram às irregularidades das obras do viaduto do Distrito Industrial de Aracaju 

(DIA), que começou em sua administração e já tinha dois anos que a obra iniciara e 

não havia previsão de conclusão por causa de vários erros em seu planejamento. 

Além disso, os jornais analisados dedicaram boa parte de suas matérias criticando o 

PT,  por  causa  do  escândalo  das  ambulâncias  (Escândalo  dos  Sanguessugas), 

tentando associar a imagem de corrupção a todos os candidatos do partido. 

Em alguns casos, Marcelo Déda reivindicou direito de resposta (ANEXO H), 

como por  exemplo,  para explicar  sobre as obras da Avenida São Paulo.  Alguns 

colunistas insinuaram, inclusive, que Déda evitou destacar a estrela do PT em seu 

material  de campanha,  tentando não associar  sua imagem ao de corrupção que 

estava sendo enfatizado pelos escândalos do superfaturamento  dos  shows e de 

algumas  obras  da  prefeitura  de  Aracaju  e  o  das  ambulâncias  (Sanguessugas). 

Marcelo  Déda  também  participou  de  um  fórum  em  São  Paulo,  liderando  uma 

comissão no PT contra os candidatos acusados de corrupção. 
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Alguns  dias  antes  das  eleições,  enquanto  o  instituto  Dataform apontava 

queda de Déda nas pesquisas, o IBOPE, ao contrário, colocava o candidato petista 

sempre  na  frente.  O  candidato  João  Alves  (PFL)  fez  sérias  críticas  ao  IBOPE, 

dizendo que “este instituto  nunca acertou uma eleição em Sergipe”.  Além disso, 

insinuou que o instituto estava ligado ao presidente Lula, pois tinha em sua direção 

um primo do presidente. 

O diretor  do  instituto  respondeu às críticas  e  continuou afirmando que o 

candidato do PT tinha mais chances de levar aquela eleição. Além disso, destacou 

que o IBOPE havia previsto  a vitória  do candidato João Alves em 2002, e tinha 

acertado.  O  resultado  da  última  pesquisa  do  IBOPE,  que  seria  anunciado  pela 

afiliada da rede Globo em Sergipe, a TV Sergipe, alguns dias antes das eleições, foi 

censurada. A juíza Célia Pinheiro atendeu ao requerimento da chapa “Sergipe no 

Rumo Certo” e impediu sua veiculação no Estado. 

O fato gerou muita discussão. O diretor de jornalismo do Jornal da Cidade, 

Marcos  Cardoso,  também  jornalista  político,  que  até  então  havia  mantido  uma 

posição aparentemente neutra,  pois boa parte de sua coluna falava de questões 

históricas e conjunturais da política sergipana, ao invés de ataques aos candidatos, 

fez  uma  exceção  sobre  a  pesquisa  censurada.  Marcos  Cardoso  não  divulgou 

diretamente os resultados das pesquisas, mas fez questão de salientar que esta 

havia  sido censurada,  colocando em sua coluna uma nota  do  blog do jornalista 

Ricardo Noblat,  que falava sobre o resultado positivo para o PT e os abusos do 

judiciário em Sergipe.

O  tom  ficou  mais  agressivo  nos  discursos  feitos  em  comícios  dos 

candidatos.  As  provocações  e  ofensas  aos  adversários  são  a  todo  o  momento 

destacadas nos títulos das matérias. João Fontes diz que vai provar que Marcelo 

Déda é um “incompetente” administrativamente. Já João Alves chama o seu maior 

adversário  de  “Mauricinho”  e  incita  o  pessoal  de  sua  campanha  a  mostrar  aos 

“vermelhinhos”  como  se  faz  uma  eleição.  Marcelo  Déda  chama  João  de 

“ultrapassado” e seu compadre Lula diz que quer ver o João de cueca no Rio São 

Francisco (CINFORM, 2006, nº 1223 – ANEXO G).
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Gráfico 13 – Cobertura do mês de setembro/ 2006 do Correio de Sergipe
Fonte: Pesquisa direta.

Gráfico 14 – Cobertura do mês de setembro/2006 do Cinform
Fonte: Pesquisa direta.
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Gráfico 15 – Cobertura do mês de setembro/2006 do Jornal da Cidade
Fonte: Pesquisa direta.

Já no início de outubro, os jornais se preocuparam em informar ao eleitor 

suas seções, últimos preparativos do TRE, e as ações dos candidatos ao governo 

antes de irem às urnas. A vitória de Marcelo Déda foi dada com certa discrição pela 

maioria, apesar de ter sido manchete de primeira página no dia seguinte às eleições.

Até  a  véspera  do  dia  “D”,  o  Cinform dava  destaque  aos  resultados  das 

últimas pesquisas do seu instituto. O Jornal da Cidade e o Correio de Sergipe ainda 

descreviam as últimas estratégias de campanha dos candidatos para angariar os 

votos dos indecisos. O Correio de Sergipe até o dia da eleição, dia 1º de outubro, 

destacava a possível vitória do seu candidato João Alves.

5.3.1 O debate

Setembro  também  foi  o  mês  do  esperado  debate  entre  os  candidatos, 

promovido pela Rede Globo. A jornalista Délis Ortis veio a Aracaju especialmente 

para ser mediadora do evento. O debate aconteceu no dia 26, com direito a torcidas 

e fogos de artifício na porta da TV Sergipe. No entanto, a rigidez nas regras da 

produção impediu o verdadeiro propósito do programa, ou seja, promover realmente 

o debate entre os candidatos, o que acabou frustrando as expectativas da imprensa.
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A TV Sergipe organizou um debate de mais de duas horas, divididas em 

cinco blocos, um deles destinado a todos os candidatos, para que cada um fizesse 

suas considerações finais. Mesmo com regras rígidas, a mediadora teve dificuldades 

em manter o bom nível dos discursos. 

Sobre o debate, no dia seguinte, apesar de ocupar chamada de primeira 

página, os jornais apenas descreveram o evento, destacando o seu resultado aquém 

do  esperado.  O nome de  João  Alves  é  destacado  na  manchete  do  Correio  de 

Sergipe,  “Debate: João Alves mostra suas propostas em debate”. Já o  Jornal da 

Cidade destaca  que  “Regras  rígidas  impedem  debate  de  idéias.  Apesar  do 

regulamento rigoroso, candidatos ao governo expuseram parte do que pretendem 

fazer”. O Cinform não teceu comentários em sua edição após o debate, pois como 

este aconteceu na terça-feira, certamente estaria mais do que discutido pelos jornais 

durante a semana, o que tornaria o assunto caduco. Além de breves comentários do 

jornalista Jozaílto Lima, não recebeu muito destaque. 

Dos jornais analisados, o  Correio de Sergipe foi  o que mais comentou o 

debate,  nas colunas de Diógenes Brayner  e Giovani  Allievi.  Allievi  destacou que 

João Alves estava visivelmente “cansado”,  esgotado pela campanha para justiçar 

seu desempenho. Já para Déda e João Fontes reservou todas as críticas, acusando 

os candidatos de transformarem o debate numa arena entre os dois. 

O candidato João Fontes (PDT) foi apontado como o principal atacante da 

noite,  cujo  alvo  foi  o  candidato  Marcelo  Déda  (PT),  que  tentou  manter  a  linha, 

respondeu quando pôde de forma irônica e provocou bastante o seu adversário. Por 

exemplo, o candidato do PDT culpou a omissão de Marcelo Déda na recuperação da 

BR-101,  ao  que  o  ex-prefeito  respondeu:  “Não  sou  presidente,  sou  candidato  a 

governador”.

Adelson Alves (PSTU) foi motivo de chacota pela maioria dos jornais, pois 

nem a imagem de “São Jorge” que levou e colocou dramaticamente na frente de sua 

bancada, no início do debate, conseguiu ajudá-lo no fraco desempenho. Ele parecia 

muito  nervoso e  cometeu algumas gafes,  como quando perguntou ao candidato 

Stoessel Nunes (PSOL/PSTU) o que ele achava da corrupção. A resposta já estava 

grafada na camisa do candidato, que destacava a frase: “Abaixo a corrupção”. 
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Já  o  candidato  Toeta  (PSOL/PSTU)  recebeu  alguns  elogios  de  alguns 

colunistas pela coerência das perguntas dirigidas aos adversários, principalmente a 

João Alves. Segundo o colunista Diógenes Brayner, ele era o mais “ideologicamente 

coerente” dos candidatos que participaram do debate. O candidato Celestino (PCB) 

não participou do debate, segundo a direção da TV Sergipe, porque seu partido não 

possuía representatividade no Congresso Nacional. 

A TV Cidade (canal fechado) também promoveu debate com os candidatos, 

em  agosto,  tendo  como  mediadora  a  jornalista  Rosângela  Dória,  mas  não  foi 

destacado  pelos  jornais  analisados,  com  exceção  de  duas  notas  anunciando  o 

debate, uma no Jornal da Cidade e outra no Cinform. Nenhum dos jornais comentou 

os resultados do debate.

Dessa maneira, percebemos que a cobertura da mídia impressa sergipana 

nas  eleições  de  2006  mostra  diferenças  de  tratamento  aos  candidatos, 

principalmente para quem tem maior poder econômico, que houve uma amplificação 

de  temas  negativos  associados  ao  candidato  Marcelo  Déda  (PT)  e,  em 

contraposição, benevolência em relação aos temas que atingiam mais diretamente o 

candidato João Alves (PFL). Fica claro também que o Marcelo Déda não obteve 

apoio da mídia impressa local, mesmo tendo alguns casos excepcionais, dadas as 

preferências pessoais de alguns colunistas. 

A alta exposição do nome do candidato pefelista,  comportamento padrão 

dos jornais analisados, coaduna com o alto percentual de notícias positivas a seu 

respeito, explicitando a posição editorial desses periódicos de apoio à candidatura 

de  João  Alves.  Especialmente  no  último  mês de  campanha,  houve  aumento  do 

desequilíbrio  na  cobertura  das candidaturas,  o  percentual  de  matérias  negativas 

sobre Marcelo Déda (PT) praticamente dobrou, numa tentativa de encobrir os dados 

das pesquisas ou de reverter o quadro que estava se configurando para as eleições.

Os  desequilíbrios  identificados  na  cobertura  das  eleições  de  2006  e  os 

resultados  do  pleito  também  podem  anunciar  uma  possível  mudança  no 

comportamento  do  eleitorado  sergipano.  Independente  de  existir  ou  não 

concorrência verdadeira entre os jornais locais pela atenção do leitor, é certo que a 

cobertura  jornalística  de  2006  colocou  em  cheque  a  credibilidade  ou  o 

reconhecimento de sua importância para os leitores, visto  que os resultados das 
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eleições foram contrários ao que a maioria preconizava. Mas, em compensação, é 

notória sua capacidade de estabelecer a agenda pública, ou seja, de estabelecer 

assuntos  a  serem discutidos  na  sociedade,  pois  esta  foi  levada  aos  programas 

eleitorais, programas radiofônicos e debates televisivos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo  com os  resultados  da  análise  de  conteúdo  da  cobertura  dos 

jornais Cinform,  Correio de Sergipe e Jornal da Cidade sobre as eleições de 2006, 

para governador do Estado de Sergipe, predominaram dois tipos de enquadramento: 

o episódico e o corrida de cavalos. Este último foi  destacado mais pelo  Cinform, 

divulgando os resultados das pesquisas do instituto Dataform.

O próprio  Cinform, no início da cobertura, tentou um enquadramento mais 

temático, colocando a posição dos candidatos sobre os aspectos mais substantivos 

da campanha, isto  é,  seus programas e propostas. No entanto, à medida que a 

campanha  vai  esquentando,  o  Cinform assume  a  postura  de  um  jornal  com 

interesses próprios,  que visa o lucro, divulgando eventos que lhe rendiam maior 

audiência.

Para autores como Iyengar (1991 apud PORTO, 1998) e Porto (2001, p. 29), 

os  enquadramentos  episódico  e  corrida  de  cavalos  impedem  que  “os  eleitores 

aprendam mais sobre as posições dos candidatos.” Isso, segundo Porto, contribui 

para  a  onda  de  cinismo  do  público  em  relação  ao  mundo  da  política.  Afinal, 

conhecendo superficialmente os fatos, o senso comum acaba por prevalecer em 

cima de uma visão geral do assunto. 

Por outro lado, isso pode contribuir para a desmistificação da ideia de uma 

mídia  centralizadora  do  processo  político.  Pelo  menos,  isso  não  se  aplica  em 

Sergipe. A mídia impressa pode influenciar na produção da agenda pública, ou seja, 

contribui  ao  colocar  temas para  serem discutidos  em sociedade,  influenciando o 

debate inclusive em outros meios. Porém, afirmar que esse é fator decisivo para as 

escolhas do eleitor, é outra história. Afinal, se a visibilidade que a mídia sergipana 

deu ao candidato João Alves Filho (PFL) fosse fator determinante para uma eleição, 

sem dúvida, ele teria sido reeleito em 2006.

A  análise  do  comportamento  da  mídia  impressa  sergipana  no  processo 

eleitoral de 2006 mostra também que esta tentou ignorar e até mesmo desqualificar 

a opinião persistente do público, confirmada nas diversas pesquisas, sobre a vitória 

do candidato Marcelo Déda (PT). Para isso, acionou diversos dispositivos, velhas 

estratégias, como a manipulação de informações de acordo com a ligação partidária 

103



do  proprietário  do  jornal  –  tentativa  de  desmoralizar  o  candidato  da  oposição e 

acusações sem ao menos checar a veracidade dos fatos. O antidedismo prevaleceu 

em detrimento do ato de informar com objetividade e pluralidade. 

Tal fato leva a crer que a vitória de Marcelo Déda (PT) nas eleições de 2006 

significou não só a ruptura da alternância do poder entre os tradicionais grupos da 

elite de Sergipe, como também com a tradicional forma de se fazer jornalismo no 

Estado. O advento da internet e a multiplicação dos meios de comunicação estão 

mostrando  que  é  praticamente  impossível  que  a  mídia  tradicional  impressa 

permaneça com seus velhos truques, viciada em encobrir fatos, principalmente no 

período eleitoral. Já não é mais uma questão de ideologia ou de partidarismo, mas 

sim de sobrevivência. Os leitores estão procurando cada vez mais outras fontes de 

informação  além do  jornal  impresso,  e  se  estas  não  perceberem seus  anseios, 

certamente não terão mais razão de existir.
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