
Ramiro Queiroz Silveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linha editorial e poder legislativo: o jornal Estado de 

Minas e a Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

27 de Junho de 2008



 2

Universidade Federal de Minas Gerais 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linha editorial e poder legislativo: o jornal Estado de 

Minas e a Assembléia Legislativa de Minas Gerais 

 
 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Graduação em Ciências Sociais da 

Universidade Federal de Minas Gerais 

como requisito parcial para a obtenção do 

grau de Bacharel em Ciências Sociais. 

 

Ramiro Queiroz Silveira 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

27 de Junho de 2008



 3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 
 
 

FOLHA DE APROVAÇÃO 
 
 

 Linha editorial e poder legislativo: o jornal Estado de 

Minas e a Assembléia Legislativa de Minas Gerais 

 
 

RAMIRO QUEIROZ SILVEIRA 
 
 

Monografia defendida e aprovada pela banca examinadora constituída por: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mario Fuks - Orientador 
Universidade Federal de Minas Gerais 

 
 
 
 

Elton Antunes 
Universidade Federal de Minas Gerais 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 27 de junho de 2007 

 



 4

AGRADECIMENTO 

 

Agradecimento, sem necessária ordem de importância: 

 

Agradeço, em primeiro lugar, e sim na ordem de importância, aos contribuintes, 

que, por via de instituições como FAPEMIG, CNPq, FUMP; contribuem pelo ensino 

brasileiro. 

Em embalo tal, agradeço às equipes de trabalho, seja no departamento de Ciência 

Política, na Faculdade de Educação, ou na parceria entre Departamento de Ciência 

Política e TV UFMG. Ou seja, nos espaços por onde passamos. 

Considerando o objeto do presente trabalho, agradeço: Thiago Moreira Alves, 

Leôncio Caetano de Farias, Amanda Horta Campos, Ana Luísa da Cunha Pinheiro 

Naves Gomes, Cinthia Barros dos Santos, Denise Bárbara de Sousa, Fabrícia de 

Almeida Costa, Fabricio Mendes Fialho, Janaina Santana, Karla Juliana Onofre da 

Silva, Mariah Lança de Queiroz Cassete, Renato Francisquini, Vinicius Baptista Soares, 

Yara Campos Souto, e tantas outras pessoas. Menos do que agradecer, às pessoas que 

conheço, agradeço aos que participam de grupos de pesquisa, produzem coletivamente, 

e dão sentido ao uso da primeira pessoa do plural. 

Agradeço ao professor Mario Fuks, pelo papel de iniciar-me no trabalho de 

pesquisa. 

Agradeço aos colegas de curso, sala e cantina. 

Agradeço à minha mãe, Maria Cristina Nunes de Queiroz, pela influência dos 

livros espalhados pela casa. 

Dedico este trabalho final ao meu pai, Joaquim Camilo da Silveira Neto. 



 5

 

 



 6

 APRESENTAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------- 7 

AS MUDANÇAS INSTITUCIONAIS DA ALMG ----------------------------------------10 

JORNALISMO E VIDA POLÍTICA --------------------------------------------------------20 

A CASA AMENA: ESTADO DE MINAS NO PRINCÍPIO DOS ANOS 90 -------33 

MUDANÇA EDITORIAL E COBERTURA POLÍTICA --------------------------------44 
 



 7

Apresentação 

 

“O homem de poder é sempre não 

somente o homem que fala, mas a 

única fonte de palavra legitima [...] 

Toda tomada de poder é também 

uma aquisição de palavra” 

[CASTRES, Pierre, 2003: 169] 

 

Este trabalho desenvolveu-se a partir da participação em um projeto de 

pesquisa mais amplo1, situado a partir de um grupo de pesquisadores 

dedicados à investigação sobre as Inovações institucionais da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG).  Mais especificamente, essa 

pesquisa estuda a relação entre inovação institucional e mudança de imagem 

pública da ALMG. 

A discussão do presente trabalho passa pela relação entre os meios de 

comunicação e política. Mais precisamente, entre a mudança da linha editorial 

do jornal Estado de Minas e a ALMG.  

Desde o final da década de 1980, a Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas gerais desenvolveu uma série de inovações institucionais, capazes de 

dotar a casa legislativa de um potencial no que se relaciona à participação 

política, transparência das atividades institucionais, canais de interlocução com 

                                                 
1 Projeto “Mudança institucional e cultura política: uma análise da imagem pública da Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais (1991-2006)”, coordenado pelos professores Mario Fuks, DCP/UFMG e 
Bruno Pinheiro Wanderley Reis DCP/UFMG, e financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). 
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os cidadãos, e controle social sobre o trabalho desenvolvido pela instituição e 

seus deputados. Esta é a contextualização desenvolvida no capítulo 1. 

No Capítulo 2, é desenvolvida a relação entre os meios de comunicação 

e a política. Principalmente a partir do enfoque da produção das notícias e dos 

critérios de noticiabilidade, vistos como meios pelo qual o padrão da cobertura 

se estabelece, priorizando determinados temas políticos e relegando outros em 

segundo plano. A discussão de fundo é: mesmo que fossem inexistentes as 

pressões políticas e econômicas externas aos meios de comunicação, ainda 

assim a cobertura jornalística não seria plenamente equilibrada e plural, dadas 

as características da produção jornalística. 

No capítulo 3, é considerado o histórico do Jornal Estado de Minas e seu 

posicionamento político, considerando principalmente o início da década de 

1990. A seguir, considera-se a mudança editorial ocorrida no início de 2001, 

responsável por uma mudança no padrão da cobertura jornalística e, no que 

importa neste trabalho, da cobertura da ALMG. 

No capítulo 4, discutimos a cobertura realizada pelo jornal Estado de 

Minas a respeito da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no 

período compreendido entre 1999 e início de 20032. A investigação 

fundamenta-se na seguinte questão: A mudança da linha editorial é 

acompanhada por uma mudança na cobertura da Assembléia, especialmente 

no que se refere a sua visibilidade? 
                                                 
2 Destaca-se o trabalho de Ana Clotilde Dias; aluna de graduação de Ciências Sociais; Cínthia Barros, 
aluna de graduação de Ciências Sociais; Denise bárbara de Souza, então aluna de graduação; Mariah 
Cassete, aluna de graduação de Ciências Sociais; Priscila Jacomini, aluna de graduação de Ciências 
Sociais; Vinicius Lopes, aluno de graduação de Ciências Sociais, e Renato Francisquini aluno do 
mestrado em Ciência Política DCP/UFMG; equipe responsável pela coleta das matérias que constituem o 
banco de dados analisado. 
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AS MUDANÇAS INSTITUCIONAIS DA ALMG 

Fernando Abrucio [ABRUCIO, 2001] analisa a relação entre o Executivo 

e o Legislativo em 14 estados da federação3 e no distrito federal, no período de 

1991 e 1994, chegando à conclusão de que o poder executivo estadual 

funciona como um sistema “ultrapresidencialista”, sendo relegado às 

Assembléias um papel secundário na política de cada um dos estados. Isso 

torna “o sistema político estadual [um] presidencialismo sem checks and 

balances” [ABRUCIO, 2001: 101]. 

O modelo ultrapresidencialista tem duas características básicas: (1) a 

atuação do governador como “principal agente em todas as etapas de 

governo”; e (2) mecanismos públicos de controle pouco eficazes [ABRUCIO, 

2001: 88]. 

Segundo Fernando Abrucio, são seis os principais “fatores intrínsecos à 

esfera estadual” que promovem a baixa independência e falta de capacidade 

de controle dos legislativos em suas relações com os governos estaduais: 

a) um grande leque, por parte do governo de estado, de recursos 

financeiros, administrativos e políticos para a cooptação dos 

representantes legislativos; [ABRUCIO, 2001: 101]; 

b) Um sistema político que (1) incentiva a candidatura para deputados 

estaduais a partir de estratégias individualistas e pouco vinculadas às 

propostas partidárias; e (2) favorece bases eleitorais imprecisas, 

distribuídas em vários municípios. Eleitos por distritos informais, os 

                                                 
3 Amazonas, Pará, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.  



 11

deputados muitas vezes dependem da intervenção por parte do 

governador, de modo a poderem atuar frente às bases locais 

[ABRUCIO, 2001: 104-105]; 

c) Falta de instâncias entre a esfera municipal e estadual, que 

possibilitariam equilíbrio e agregação de interesses locais e 

extremamente fragmentados [ABRUCIO, 2001: 106]; 

d) Falta de um corpo técnico institucionalizado e capacitado à atuação 

legislativa [ABRUCIO, 2001: 107]; 

e) Pequena visibilidade dos atos do governador, dificultando a 

existência “de uma opinião pública” fiscalizadora do executivo 

[ABRUCIO, 2001: 107]; 

f) Neutralização do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e do Ministério 

Público (MP) [ABRUCIO, 2001: 109]; 

No livro organizado por Fabiano Santos [2001], “Poder legislativo nos 

estados: diversidade e convergência”, uma série de autores acaba por 

demonstrar diferentes aspectos do ultrapresidencialismo em seis estados 

brasileiros4. Dentre os estados em questão, somente as assembléias do Rio de 

Janeiro e Minas Gerais são tomadas com relativa autonomia, tendo alguma 

capacidade de transformar suas preferências em políticas, ainda que sem 

estabelecer grandes barreiras à atuação do executivo. De qualquer maneira, a 

Assembléia Legislativa de Minas Gerais (ALMG5) é a instituição que mais 

                                                 
4 Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Ceará e Rio de Grande do Sul.  
5 Também vista no texto de Fátima Anastásia com a sigla antiga: ALEMG. 
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chama atenção por seu potencial de inovação para além do 

ultrapresidencialismo estadual. 

A excepcionalidade da ALMG  

No artigo Transformando o legislativo: A experiência da Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais, Fátima Anastasia argumenta que, frente à 

tendência dos Legislativos estaduais ao ultrapresidencialismo, a ALMG mostra-

se como instituição com grande potencial de “responsiveness” e 

“accountability” perante aos cidadãos. A principal causa disso estaria associada 

aos “mecanismos institucionais de interlocução com segmentos organizados da 

sociedade civil, os quais constituem canais de comunicação entre os processos 

de participação e de representação políticas” [ANASTASIA, 2001: 25]. 

Esses canais inovadores teriam o potencial institucional de permitir os 

“inputs” dos movimentos sociais, explicitando divergências com relação às 

políticas adotadas e construindo um consenso vinculado não somente às 

demonstrações de preferências, mas inclusive por mecanismos de deliberação 

política. Se, por um lado, (I) redistribuem recursos e possibilitam aos cidadãos 

o poder de agenda e fiscalização, por outro, (II) “propiciam ‘ganhos de 

informação’ ao conjunto dos legisladores” [ANASTASIA, 2001: 25]. 

Fátima Anastasia analisa, pois, uma tendência e potencialidades das 

inovações institucionais. Não se trata, então, da forma acabada de um projeto 

de inovações institucionais [ANASTÁSIA, 2001: 25].  

Em meados da década de 1980, a ALMG tinha uma administração 

responsável pelo aumento da interação com a sociedade civil; por conta de um 



 13

pacto entre o corpo permanente da casa e os deputados, empenhados na 

mudança da imagem da instituição. 

Reforma administrativa 

A reforma administrativa institucionalizou o concurso como forma de 

recrutamento para o corpo permanente da ALMG, formas de avaliação do 

desempenho do funcionalismo, assim como treinamento contínuo e plano de 

carreira. 

“na assembléia, vista como instituição, foram normatizados os 

procedimentos conducentes ao aperfeiçoamento do corpo permanente, 

de forma a capacitá-lo para o exercício do assessoramento à atividade 

propriamente legislativa e foram feitas alterações em sua organização 

interna, com vistas a aparelhá-la para o melhor desempenho de 

atividade legislativa e para o processo de interlocução com a sociedade 

civil, que teve início em 1991” [ANASTÁSIA, 2001: 31-32]. 

A Assembléia empenhou-se na sua modernização e profissionalização. 

A ALMG criou a primeira Escola do Legislativo do país, com o intuito de formar 

e qualificar o seu corpo técnico6. Neste processo do início da década de 1990, 

foram realizados concursos públicos para contratar técnicos especializados nas 

diversas áreas temáticas da produção legislativa. Este processo é apontado 

pela Gerente da Área Constitucional da Assembléia Legislativa de Minas 

Gerais, 

                                                 
6 Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Desenvolvimento institucional da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais – 1988 a 1998, relatório de 1999. 
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[...] a Assembléia Legislativa de Minas é uma 

das poucas que conta com este tipo de 

assessoramento técnico, autônomo, independente, 

apartidário. A assessoria técnica normalmente é feita 

pelas bancadas, quer dizer, as bancadas ou os 

gabinetes tinham seus assessores. E a Assembléia, 

a partir dos anos 90, fez uma separação. Resolveu 

recrutar sob concurso um corpo técnico formado em 

vários temas afins para acompanhar o processo 

legislativo: saúde, educação, finanças, trabalho, 

direito7. 

Estratégias de interlocução para com a sociedade 

Por outro flanco de atuação, foram desenvolvidas estratégias de 

interlocução para com a sociedade. Tiveram início nas Audiências Públicas 

Regionais para a elaboração do orçamento estadual. Este processo de 

audiências já estava previsto como possível desde 1989, mas foi posto em 

prática somente em 1993.  

Já em 1991, foi realizado um Seminário Legislativo sobre educação, que 

de tão bem sucedido, deu origem à política educacional do Estado e levou à 

institucionalização do processo dos seminários pela mesa diretora da ALMG.  

Os seminários são eventos legislativos onde são discutidos temas 

definidos como relevantes para a população do estado. Participam do processo 

                                                 
7 Entrevista com Flavia Pessoa, Gerente da Área Constitucional da Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais, 3 de agosto de 2005. 
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representantes de entidades civis e do poder público que definem propostas de 

legislação que são encaminhadas às comissões permanentes da ALMG e 

servem como subsídio à atividade parlamentar [ANASTÁSIA, 2001: 54]. 

A partir de 1999, os seminários passaram por um processo de 

interiorização, com o objetivo de “coletar propostas regionais a serem 

posteriormente discutidas em eventos de amplitude estadual, na sede da 

ALEMG” [ANASTÁSIA, 2001: 60]. “Se o impacto quantitativo no conjunto da 

produção legislativa é pequeno, o efeito qualitativo é bastante significativo, 

visto que são leis de natureza regulatória com benefícios dispersos” 

[ANASTÁSIA, 2001: 62]. 

Além dos seminários, foram institucionalizados os Fóruns Técnicos (a 

partir de 1992), eventos de estudo e discussão sobre temas específicos, com a 

presença de especialistas e técnicos da ALMG. Tal como os seminários, os 

fóruns definem importantes iniciativas tais como a Lei sobre política cultural do 

estado, a criação do Conselho Estadual de Cultura, a criação da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e ainda documentos 

que subsidiam o trabalho legislativo da Assembléia [ANASTÁSIA, 2001: 62-63].  

Além desses eventos, foram criados Ciclos de Debates, com o objetivo de 

discutir temas de relevância nacional e reunir parlamentares, especialistas e 

autoridades de diferentes setores [ANASTÁSIA, 2001: 33-34]. 

Mecanismos de comunicação – a busca pela credibilidade 

Neste mesmo processo de inovação institucional, mudanças 

significativas ocorreram no setor de comunicação da ALMG. Vale notar, neste 
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sentido, que parte daqueles concursos realizados no processo de 

modernização do funcionalismo técnico eram voltados à seleção de 

comunicólogos, entre 1992 e 1994 (ASSIS, 1994). 

A ALMG montou um ousado sistema de comunicação para o público 

externo, na tentativa de fornecer informações sobre seu trabalho legislativo. Em 

1995, a instituição inaugurou o primeiro canal de televisão legislativa da 

América Latina8, antecedendo até mesmo a TV Senado do Brasil9 (JARDIM, 

2006). Além disso, a ALMG conta com a Radio Assembléia, um dos dois sites 

classificados como de “alto grau de informatização” entre os legislativos 

estaduais brasileiros (BRAGA, 2004) e um amplo leque de publicações 

impressas [FUKS, Mario; FIALHO, Fabrício; 2007].. 

Outro exemplo da importância da comunicação estratégica da ALMG é a 

contratação, em 2002, de duas agências de publicidade, visando dinamizar a 

comunicação com a população mineira. “O Edital ressalta, de um lado, as 

realizações do setor de comunicação da ALMG ao longo de dez anos – 

“primeiro programa de televisão, primeira revista, primeiro sistema de 

informações on line, primeira homepage, primeira TV legislativa” – e, de outro, 

a necessidade de se buscar novos caminhos para a divulgação de sua imagem 

pública [FUKS, Mario; FIALHO, Fabrício; 2007: 5]. 

“[...] o modelo de contratos permanentes com cada 

veículo de comunicação acabaram por inviabilizar a 

adoção de campanhas de impacto, concentradas 

em determinados períodos, com fins específicos e 
                                                 
8 Criado logo após a publicação da Lei 8.977/95. 
9 A TV Senado entrou em operação em fevereiro de 2006. 
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determinados. Com isso, com a mensagem diluída e 

difusa ao longo de anúncios regulares nos principais 

veículos da capital, a Assembléia nunca conseguiu 

com eficiência emplacar um conceito forte perante a 

sociedade. A idéia que se tem da Casa – a julgar 

pela análise que dela fazem os licitantes em suas 

análises neste processo – é que seus propósitos, 

embora fortes e elogiáveis, não são percebidos pela 

sociedade10.’” [FUKS, Mario; FIALHO, Fabrício; 

2007]. 

Esse conjunto de iniciativas, na área de comunicação, colocou a ALMG 

na posição de instituição legislativa subnacional que mais se modernizou, 

buscando visibilidade pública e divulgação dos trabalhos legislativos  [FUKS, 

Mario; FIALHO, Fabrício; 2007: idem]. 

Paulatinamente, foram criados mecanismos de informação ao público 

interno e externo, como tentativa de divulgação da rotina do legislativo e 

mostrá-lo de modo mais positivo do que era comumente tratado nos meios de 

comunicação. Dentre os mecanismos, podem ser citados:  

- TV Assembléia,  

- Assembléia Informa (exibições diárias de matérias em canais de televisão 

privados);  

                                                 
10 Processo licitatório Nº. 72/2001. Edital de concorrência 003/2001 da Legislativa de Minas Gerais para 
a contratação de duas agencias de publicidade. Anexo I: Projeto Básico (briefing), p. 3. 
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- Acontece na Assembléia (publicação semanal em jornais impressos do 

estado);  

- Jornal da Assembléia (exibido duas vezes semanais em circuitos internos de 

TV da ALMG); 

- Boletim da secretaria (agenda/diária); 

- Teleconferências; 

[ANASTASIA, 2001: 34-35]. 

Ultrapresidencialismo e a ALMG 

Essa experiência da ALMG apresenta um caminho no atenuar ultra-

presidencialimo estadual de suas implicações. Isso pode ser observado em 

relação aos fatores apontados por ABRUCIO, citados no início do capítulo, 

como “intrínsecos à esfera Estadual”, os quais: (1) falta de instâncias entre a 

esfera municipal e estadual, que possibilitariam equilíbrio e agregação de 

interesses locais e extremamente fragmentados [ABRUCIO, 2001: 106]; (2) 

Falta de um corpo técnico institucionalizado e capacitado à atuação 

legislativa [ABRUCIO, 2001: 107]; (3) Pequena visibilidade dos atos do 

governador, dificultando a existência “de uma opinião pública” 

fiscalizadora do executivo [ABRUCIO, 2001: 107]; 

1 - Se o ultrapresidencialismo se pauta, em parte, por uma debilidade de 

instâncias que possibilitariam equilíbrio e agregação de interesses locais e 

extremamente fragmentados, a ALMG parece se esforçar na criação e 

institucionalização de espaços que agreguem interesses. Os Fóruns Técnicos, 

Seminários Legislativos e Ciclos de Debates, por exemplo, apresentam-se 
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como espaços capazes de aglutinar diferenças, por vezes dispersas no estado, 

possibilitando-as de se manifestarem e demandarem no espaço da ALMG. 

2 - A falta de um corpo técnico institucionalizado e capacitado à atuação 

legislativa não se mostra como uma realidade no legislativo mineiro. Ao 

contrário, é um corpo técnico altamente capacitado e, acrescentaríamos, uma 

estrutura informacional interna capaz de divulgar os acontecimentos e as 

rotinas da casa para seu universo interno e externo, tornando possível uma 

atuação legislativa repleta de informações sobre os acontecimentos da casa. 

3 - Não podemos, a partir deste trabalho, falar da visibilidade política do 

governador, sendo que nosso foco é a ALMG. No entanto, é patente que as 

inovações da Assembléia representam uma busca pela visibilidade e 

construção de credibilidade. Criação da TV Assembléia, inserções diárias de 

dois minutos na TV GLOBO MINAS, e publicações semanais, de ¼ de pagina 

em jornais impressos da capital. Neste sentido, o esforço da ALMG na sua 

publicização tem por objetivo a valorização do Legislativo, frente à pequena 

visibilidade das ações do governador, segundo ABRÚCIO. 
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Jornalismo e Vida Política 

A política passou por uma série de modificações ao longo das últimas 

décadas. A forma atual de vivenciar a política passa por mudanças na forma de 

participação, accountability e mecanismos de acompanhamento da política por 

parte dos cidadãos.  Dentre estas alterações está, a participação dos media no 

processo de informação sobre os assuntos públicos. Ou seja, boa parte do 

acompanhamento dos debates passa a ser dado no âmbito do que é 

apresentado pelos meios de comunicação. THOMPSON [1999] demonstra o 

processo pelo qual o espaço público transformou-se paulatinamente num 

espaço mediado, em contraste com formas antigas de sociabilidade e políticas. 

Tal Thompson, Rousiley Maia e Luisa Luna [2005] são enfáticas ao 

afirmar que é através dos meios de comunicação que os sujeitos recebem 

informação sobre elementos formadores de sua opinião acerca dos assuntos 

públicos e  compõem as imagens simbólicas sobre os políticos. E se é verdade 

que a media é “o espaço onde o candidato obtém o reconhecimento público de 

sua existência” [MAIA, R.; LUNA, Luisa; 2005: 95], é adequado considerar que, 

já eleito, o candidato e sua instituição necessitam dos mídia para conquistar 

conhecimento público de sua existência. Ou mais, que a política passa pelo 

reconhecimento público a partir dos meios de comunicação e, através desses, 

constrói-se a credibilidade e legitimidade pública. 

“Daí que a visibilidade criada pela mídia pode se tornar uma fonte de um 

novo tipo de fragilidade. Mais os líderes políticos procuram administrar 

sua visibilidade. Menos eles a podem controlar; o fenômeno da 
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visibilidade pode escapar de suas rédeas e, ocasionalmente, pode 

funcionar contra eles” [THOMPSON, 1999: 126].  

Associando a visibilidade ao conflito político11, Harold Lasswell, um 

importante precursor dos estudos em mídia e política, já apontava a relação 

entre media e política como uma questão da política da imagem, destacando-

se a questão do conflito aberto: 

“Tão logo eclodiu a [segunda] guerra, os governos beligerantes 

mobilizaram equipes de escuta para registrar e resumir as emissões de 

rádio do inimigo ou por ele controladas.” [LASWELL, 1982: 46] 

Laswell foi responsável por tomar a comunicação como um ato que 

exige, para ser compreendido cientificamente, as seguintes respostas 

canônicas: (1) Quem; (2) diz o que; (3) Em que canal; (4) Para quem; (5) com 

que efeito?  

 De modo geral, a partir das cinco respostas, o processo é dotado de 

uma linearidade onde se percebe a audiência como ponto final do processo 

comunicativo. Por um lado, o sistema concebido por “Emissor=> Receptor” 

contém, de modo subjacente, a vulnerabilidade da audiência e a onipotência 

dos meios. Por outro, o lugar da comunicação pressupõe um funcionamento 

puramente estratégico entre sistemas de poder. 

“Distinguimos as várias funções da linguagem segundo as intenções de 

quem usa e os efeitos que alcança. [...] Quando falamos de ciência da 

política estamos nos referindo à ciência do poder. Poder é capacidade de 

                                                 
11 Cabe ressaltar que entre Laswell e Thompson é verificada uma enorme distância a respeito do papel dos 
meios de comunicação, embora ambos destaquem a importância dos media na dinâmica política, o último 
não se enquadra no princípio comunicativo linear.  
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tomar decisões. [...] Daí ser a linguagem da política a linguagem do poder, 

a linguagem da decisão, que registra e modifica decisões. É o grito de 

guerra, o veredito e a setença [sic], são as normas, os decretos e 

regulamentos, o juramento de posse, as notícias controversas, os 

comentários e os debates [LASWELL, 1978: 11]”. 

PARADIGMA DA MANIPULAÇÃO E PARADIGMA DA PRODUÇÃO DAS 

NOTÍCIAS  

No que se relaciona à atuação do jornalismo na cobertura política, 

muitos questionamentos referem-se às desigualdades de tratamento dos 

acontecimentos em relação ao espaço ocupado e do seu enquadramento. O 

questionamento da desigualdade, nesse sentido, está associado à visibilidade 

conferida a alguns grupos e atores políticos, num sentido, e o silêncio relegado 

a outros. 

Em relação a essas assimetrias, dois paradigmas centrais norteiam 

diferentes estudos. De um lado, o paradigma da manipulação editorial; de 

outro, o paradigma da produção das notícias [ALBUQUERQUE, 1998].  

De acordo com o paradigma da manipulação, a cobertura tendenciosa é 

explicada como reflexo de interferências externas na produção da notícia. 

Normalmente, o poder econômico e político são responsabilizados por 

desvirtuar procedimentos jornalísticos de seleção de determinados 

acontecimentos, da apuração dos fatos, redação e tratamento das questões, de 

modo que o resultado é a publicação de notícias deliberadamente 

tendenciosas. 
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É patente o vínculo entre a trajetória histórica dos estudos sobre os 

meios de comunicação e a função ideológica (ou papel de representação de 

interesses políticos específicos) atribuída aos produtos simbólicos. Função esta 

tipicamente associada à perspectiva manipulatória.  

Luis Felipe Miguel [MIGUEL, 2002] apresenta uma visão bem definida do 

uso midiático por parte da política e da economia. 

“O fundamento da influência da Rede Globo está na relação simbiótica 

com o poder político, estabelecido a partir da ditadura militar (1964-

1985). [...] a rede globo se credenciou, perante os governantes militares, 

para a posição de vetor da ’integração nacional’. [...] o objetivo era 

incorporar – econômica, política e culturalmente – as regiões mais 

afastadas [...]. Isso através de slogans do governo e os textos 

ideológicos do regime”. [MIGUEL, 2002: 34-35]. 

  O que define o paradigma da manipulação é a associação entre fatores 

extra-jornalísticos e a cobertura política dos meios de comunicação 

[ALBUQUERQUE, 1998: 9]. 

“O que se discute aqui é o fato de que a crítica da cobertura da política 

se limita apenas a fatores de cunho extra-jornalístico – como os 

interesses políticos/econômicos das organizações noticiosas – sem 

considerar mais profundamente questões relativas ao próprio processo 

de produção da notícia” [ALBUQUERQUE,, 1998: 12].  
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Neste sentido, pode-se exemplificar um contraponto na visão sobre a 

implantação do Jornal Nacional e a simbiose da TV GLOBO com o poder. 

Maria Ceres difere-se da leitura de Luis Felipe Miguel ao afirmar que 

“a inauguração do Jornal Nacional assume um caráter simbólico, 

principalmente por manifestar dois dos mais importantes elementos que 

vão atuar na conformação do quadro de comunicação [televisiva] do 

país, [...] a formação das redes de comunicação e a utilização intensiva 

de novas tecnologias [...]. [CERES, 101]” 

Maria Ceres diz que pouco se fala sobre o fato de que “a grande 

vantagem da Globo se expressará no uso intensivo da tecnologia disponível, 

aliada ao gerenciamento empresarial fundado na concepção modernizante da 

atividade comunicativa” [CERES, 103]. 

Consideramos, a seguir, o paradigma de produção da notícia, 

começando pela lógica dos processos e o tipo de organização do trabalho que 

leva ao cabo a construção das mensagens. Encontramos, nesta abordagem, o 

contraponto ao paradigma da manipulação das notícias. 

Uma importante linha de pesquisa sobre os meios de comunicação 

refere-se ao estudo dos produtores das notícias. Estes estudos diferem-se 

daqueles do Mass Comunication Research (Escola Funcional-estruturalista 

norte americana), onde predominam aspectos macros de intervenção política e 

econômica. Os estudos de produção, ao contrário, tratam as distorções de 

noticiabilidade como fatores internos aos meios. 
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Um conceito básico dos estudos de produção das notícias é o de 

gatekeeper. Ele se refere ao poder de um individuo ou grupo de definir a 

informação autorizada ou bloqueada na produção das notícias [WOLF, 1999: 

180] dentro de uma organização.  Neste sentido, o poder de definir notícias 

encontra-se na mão de indivíduos ou grupos hierarquicamente detentores de 

poder no interior das organizações. Pesquisas posteriores apontam a idéia de 

“seleção como processo hierarquicamente ordenado e ligado a uma rede 

complexa de feed-back” [WOLF, 1999: 181]. 

“As decisões do gatekeeper são tomadas, menos a partir de uma 

avaliação individual da noticiabilidade do que em relação a um conjunto 

de valores que incluem critérios, quer profissionais, quer organizativos, 

tais como a eficiência, a produção de notícias, a rapidez” [ROBINSON, 

1981: 97; in. WOLF, 1999: 181]. 

Ao contrário do poder individual ou de grupo organizacional, verifica-se o 

processo de seleção dos acontecimentos e sua transformação em notícias 

como resultado de um processo de “blindagem institucional”. Paulatinamente, 

pesquisas diminuem a importância do papel individual como principal categoria 

para se compreender a produção das notícias. As referências técnicas - 

próprias dos meios de comunicação - personificadas como preferências do 

grupo de profissionais da comunicação e sistemas de fontes, sobressaem 

sobre as referências implícitas do próprio público [WOLF, 1999: 182]. Tratando 

do estudo de Breed [1955], WOLF aponta que 

“os mecanismos de manutenção de uma linha editorial e política dos 

jornais [...] é apreendida ‘por osmose’ e é imposta, sobretudo, através do 
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processo de seleção dos jornalistas no interior das redações. A principal 

fonte de expectativas, orientações e valores profissionais não é o 

público, mas o grupo de referência constituído pelos colegas ou pelos 

superiores” [WOLF, 1999: 182]. 

Considerando o tratamento diferenciado na cobertura jornalística, os 

estudos passam progressivamente da verificação sobre as manipulações 

explícitas para “a questão da ‘distorção inconsciente’ (unwitting) que se verifica 

constantemente na cobertura jornalística informativa” [Wolf, 1999: 183]. Neste 

processo de transformação teórica, passa-se aos estudos de newsmaking. 

Nos estudos sobre newsmaking, ganha enfoque não somente os 

aspectos administrativos, burocráticos, institucionais, mas elementos presentes 

na própria característica do material tratado e produzido [Wolf, 1999: 185]. Uma 

característica fundamental do newsmaking e de suas “distorções involuntárias” 

é que não se trata de acontecimentos pontuais, mas de andamentos normais 

da cobertura por períodos prolongados, e dos critérios técnicos e culturais12 

de seleção e apresentação dos acontecimentos [WOLF, 1999: 185]. 

Considerando a prática do jornalismo sob a ótica do newsmaking, 

verifica-se a estabilidade dos procedimentos profissionais e de seus resultados 

finais (as notícias). A mudança de padrão das rotinas e produtos decorre das 

“reorganizações do trabalho ou ajustamentos da linha editorial”. 

 De modo geral, a cobertura se apresenta como um cotidiano seguro, a 

não ser que a estrutura de produção seja reorganizada. Não necessariamente 
                                                 
12 Cabe destacar a cultura como relevante nos procedimentos jornalísticos. KUCINSKI [1998) destaca o 
aspecto cultural, ao afirmar, por exemplo, que o jornalismo político brasileiro é pouco afeito a discussões 
aprofundadas, dando destaque aos ataques pessoais aos grupos, valores e indivíduos. 
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a reorganização passa por uma influência externa, mas pode ser verificada 

quando da modificação dos objetivos e métodos institucionais, como a busca 

por um novo nicho de mercado.  

Neste sentido, em curto período de cobertura jornalística, é possível 

verificar heterogeneidade dos temas, espaço e abordagens. [Wolf, 1999: 185-

188], Esse produto geral de notícias como algo coerente e relativamente 

estável dá-se a partir da organização do trabalho e da cultura jornalística 

estruturada como um ethos profissional. Cada acontecimento “pode exigir ser 

único, fruto de uma conjunção específica de forças sociais, económicas [sic], 

políticas e psicológicas que transformam ”um acontecimento no 

acontecimento”.  

No entanto, os órgãos de informação necessitam de “critérios de 

noticiabilidade” - mais ou menos precisos - capazes de transformar a matéria 

prima do jornalismo (os acontecimentos) em um produto em escala industrial13: 

Assim, os acontecimentos se mostram como matérias primas de um processo 

rotineiro, cultural e técnico, de produtos consumíveis socialmente [WOLF, 

1999: 188-190]. 

Cada acontecimento, pois, deve possuir uma capacidade, uma aptidão 

de ser transformado em notícia, para tanto, atender aos critérios de 

noticiabilidade. 

                                                 
13 Cabe notar que esse processo depende de um equilíbrio entre a blindagem institucional e o mundo 
externo. Wolf (1999) destaca que “A principal fonte de expectativas, orientações e valores profissionais 
não é o público, mas o grupo de referência constituído pelos colegas ou pelos superiores” [Wolf, 1999: 
182]. Por outro lado, Hall (2003) levanta a questão da necessidade de adequação entre as Estruturas de 
Sentido dos meios de comunicação e as do público. O processo comunicativo “depende dos graus de 
identidade/não-identidade entre os códigos que perfeitamente ou imperfeitamente transmitem, 
interrompem ou sistematicamente distorcem o que está sendo transmitido” [Hall, 2003: 191]. 
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“Neste quadro, a ligação entre características da organização do trabalho 

nos órgãos de comunicação de massa e elementos da cultura profissional, 

é absolutamente estreita e vinculativa, o que define, precisamente, o 

conjunto de características que os acontecimentos devem possuir (ou 

apresentar aos olhos dos jornalistas) para poderem ser transformados em 

notícias” [WOLF, 1999: 190].  

A definição do noticiável envolve orientações pragmáticas de produção 

de bens simbólicos a partir de acontecimentos factíveis de se transformarem 

em noticias. Este processo de produção de notícias contribui para a 

descontextualização do acontecimento inicial e para a construção de um novo 

contexto “dentro das dimensões do noticiário” [WOLF, 1999: 191]. A 

noticiabilidade “constitui um elemento da distorção involuntária contida na 

cobertura informativa dos mass media” [WOLF, 1999: 193].  

Os valores-notícia são valores que funcionam de forma a recomendar a 

seleção de um fato e sua transformação em notícia. As notícias são compostas 

por diferentes valores-notícia, referenciados por critérios de noticiabilidade 

compostos que se articulam de modo a referenciar os profissionais - implícita 

ou explicitamente - na elaboração do noticiário. Estão presentes não somente 

na redação, mas atravessam todo o processo produtivo. Indicam “o que deve 

ser realçado, o que deve ser omitido, o que deve ser prioritário na preparação 

das notícias a apresentar ao público”, de modo que o fornecimento daquilo que 

o público deseja (ou aquilo que o jornalista acredita que o seu publico deseja) 
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possa ser alcançado em tempo hábil, com a menor quantidade de tempo, 

esforço e dinheiro sendo gasto [WOLF, 1999: 195-197]14. 

“O rigor dos valores/noticia é, pois, o de uma classificação abstrata, 

teoricamente coerente e organizada; é, antes, a lógica de uma tipificação 

que tem por objetivo atingir fins práticos de uma forma programada e 

que se destina, acima de tudo, a tornar possível a repetitividade de 

certos procedimentos” [WOLF, 1999: 197].  

As características das notícias são tomadas em termos de importância e 

interesse. A importância do acontecimento é tomada: (1) pelo nível hierárquico 

das pessoas e instituições envolvidas, ou seja, a importância econômica e 

política. Alguns dos fatores que definem, operativamente, o valor/notícia de um 

acontecimento, são, portanto, o grau do poder institucional, o relevo de outras 

hierarquias não institucionais [WOLF, 1999: 202]; (2) impacto do acontecimento 

sobre a nação e o interesse nacional [WOLF, 1999: 203]; (3) número de 

pessoas envolvidas ou potencialmente envolvidas [WOLF, 1999: 203]; (4) 

relevância quanto à possibilidade de desenvolver-se em futuros 

acontecimentos [WOLF, 1999: 204]. 

É importante notar o modo como os novos temas têm de ultrapassar o 

limiar da noticiabilidade. Isso acontece quando ganham significância e 

relevância na sociedade ou em grupos específicos da mesma, promovendo 

reconhecimento e alcançando as exigências dos media [WOLF, 1999: 198]. 

                                                 
14 Cabe ressaltar que nenhum valor notícia age isoladamente ou tem pleno destaque. Depende da 
identidade buscada pelas instituições frente ao público, da formação profissional disponível, dos recursos 
técnico-financeiros, do modelo estrutural de concentração e distribuição de outros meios concorrentes, da 
conjugação de medias. Os valores notícias são, pois, contextuais e históricos, porque em grande parte 
ligados à cultura ou organização da produção. 
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Além disso, quanto mais os eventos forem insólitos, representarem uma 

infração, um desvio, uma ruptura com a normalidade, maior a possibilidade de 

que o acontecimento se transforme em notícia. Faz parte o pressuposto de que 

o leitor quer ser impressionado, quer alguma emoção e entretimento, algo, 

pois, de espetaculoso. Com relação à grande importância do escândalo político 

para a cobertura jornalística, THOMPSON [2002] demonstrou o tanto que o 

valor-notícia do escândalo é importante na seleção de acontecimentos.  

Outro critério relevante refere-se à atualidade, termo muitas vezes 

empregado como característica “factual” do acontecimento. Há uma certa 

postura de que, se algo é tido como atual para os jornalistas, também é para o 

público [WOLF, 1999: 208], e neste sentido, o critério da atualidade associa-se 

com a questão da concorrência. Um acontecimento pode ser tomado como 

atual a partir do momento em que ele é apontado como tal, ou pretende ser 

apontado, por outros meios de comunicação. 

Outro aspecto da atualidade é o da qualidade da história como passível 

de construção de uma narrativa. Neste sentido, a história deve ter um potencial 

de ser coberta a partir de uma ação e ritmos próprios, prendendo a atenção do 

telespectador de modo que ele aguarde os próximos capítulos do 

acontecimento. Como a linguagem de uma cobertura deve ser clara, e o 

consumidor deve ser capaz de compreender o desenrolar do fato, a narrativa 

comumente vai tomando um desenrolar próprio. Não é possível, por exemplo, 

apresentar um escândalo político explicando exaustivamente, a cada matéria 

de um jornal diário, qual foi o percurso do acontecimento e a causa primordial 

dele ter sido transformado em notícia.  
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Critérios relativos ao meio de comunicação, ao público e à concorrência 

Os critérios associados aos meios referem-se, em grande parte, ao tipo 

de material disponível e àquilo que é tomado como referencial técnico de uma 

boa matéria. A televisão, por exemplo, pode favorecer abordagem de temas 

que, mesmo sem atender vários critérios com relação à importância do 

acontecimento, possuem atrativos de imagens ou outras qualidades técnicas. 

Determinados acontecimentos podem ser automaticamente eliminados no caso 

de exigirem explicações extensas, ou não permitirem conclusões sobre suas 

causas ou conseqüências [WOLF, 1999: 210-212]. 

Se por um lado os jornalistas conhecem pouco de seu público, as 

referências com relação às necessidades e expectativas dos consumidores são 

freqüentemente associadas a uma grande parte das rotinas de produção e 

elaboração das notícias. Justificam a pretensão do conhecimento a respeito do 

público a partir de categorias como profissionalismo, experiência e consumo 

dos produtos [WOLF, 1999: 212-213]. “Há necessidade de estratégicas para 

fazer frente à ambigüidade inerente, por um lado, à afirmação de que o 

interesse do público é, em última instância, o árbitro do que é incluído nos 

noticiários e, por outro, à manutenção de uma atitude de autonomia” 

[SCHLESINGER, 1978, 117-119; in WOLF, 1999: 213]. Existe, também, “o 

aspecto da ‘proteção’, ou seja, a não noticiabilidade de factos ou pormenores 

de acontecimentos cuja cobertura informativa (se presume) que provocaria 

traumas ou ansiedade no público ou feriria a sua sensibilidade ou seus gostos” 

[WOLF, 1999: 214]. Porque não dizer, também, a proteção da incompreensão 
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ou interesse? De modo geral, boa parte da rotina de produção é fundamentada 

no espectro do que é considerado como interesse (e identidade) do público. 

A concorrência entre os meios de comunicação tende a criar 

expectativas recíprocas por meio das quais os meios acabam cobrindo temas 

de relevância que podem ser vistos nos concorrentes [WOLF, 1999: 214]. Esse 

processo de expectativas cruzadas tende a fortalecer determinadas formas de 

seleção de notícias e diminuir inovações na cobertura, fortalecendo parâmetros 

profissionais e modelos de referência [WOLF, 1999: 214-215].  

De qualquer maneira, os valores-notícia têm variações de importância 

que participam, inclusive na construção da identidade de determinados 

veículos e na busca de nichos de mercado. Verifica-se, pois, o caráter 

negociado da noticiabilidade. 
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A Casa Amena: Estado de Minas no princípio dos anos 90 

Em “Jornalismo e vida social: a história amena de um jornalismo 

mineiro15” Vera França desenvolve uma reflexão acerca da posição do jornal 

“Estado de Minas” como referência de jornalismo impresso em Minas Gerais. 

Mais do que isso, o Estado de Minas reflete, segundo a autora, um 

posicionamento contextualizado na formação da vida mineira, no cotidiano da 

cidade, numa “mineiridade”, num histórico político e cultural. “[...]Na perspectiva 

de uma análise política, [o E.M] tem suscitado um olhar crítico, para nossa 

abordagem interessou sobretudo o equilíbrio e a sintonia que ele sempre 

pareceu estabelecer com a sociedade” [FRANÇA, 1998: 20]. 

 Sintonia e equilíbrio porque representativo da mineiridade, subcultura 

política do equilíbrio, da desconfiança, do diálogo, do pacto. Otavio Dulci [Dulci, 

1984] trata do sentido ideológico da “mineiridade”, traço de predominância e de 

coesão entre a elite, capaz de manter a tradição, rotina, a ponderação, sobre o 

risco, a velocidade, a revolução. “Dessa forma, a “mineiridade”, a concepção 

comum das elites, torna-se o código que as une, que aproxima os seus 

membros, definindo sua identidade e seus critérios” [DULCI, 1984: 13].  

Dessa maneira, o jornal Estado de Minas aparece como defensor da 

mineiridade, de sua forma rotineira, do devir mineiro. É pois, uma roupagem, ou 

reflexo, de Minas. Antes que criador da “mineiridade”, o jornal se apresenta 

como um de seus baluartes. É um meio de eco da “mineiridade” e seus pactos. 

O jornal não é, então, o criador da “mineiridade”. “Os meios de comunicação 

não criaram alguma coisa do nada; eles transformaram e estenderam alguma 
                                                 
15 Cabe notar que a publicação data de 1998, e a pesquisa, entre 1991 e 1992.  
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coisa que já existia” [FRANÇA, 1998: 21]. E, basicamente, o Estado de Minas, 

ecoa a tradição mineira e os pactos da elite em suas páginas. 

No entanto, a construção de uma existência a partir do jornal “não 

substitui a dinâmica social em seu conjunto” [FRANÇA, 1998: 30]. Sempre algo 

passa entre as notícias, algo escapa entre as páginas definidas nas tipologias 

comunicativas, reportagem, colunas assinadas, notas, editoriais. 

A partir do histórico da imprensa de Minas, “mantida sob o domínio da 

política, sempre oscilou entre um jornalismo de opinião e um jornalismo 

institucional” [FRANÇA, 1998: 101]; o jornal Estado de Minas se destaca como 

uma continuidade bem sucedida desse espírito da imprensa mineira. 

Consolidando-se como “O Grande Jornal dos Mineiros”, sobreviveu desde 

1928, a partir de um desenvolvimento “sem grandes crises ou momentos” 

[FRANÇA, 1998: 101-102]. Entre a fundação de BH e a criação do jornal em 

questão, aproximadamente 160 publicações circularam pela cidade, uma boa 

parte delas tendo existência efêmera, e sustentadas por políticos, religiosos e 

intelectuais. Diversos grupos instalavam jornais e outras publicações, “para 

defender uma candidatura, causa ou idéia” [FRANÇA, 1998: 102]. 

Neste contexto, dá-se a criação do jornal “O Estado de Minas”, em 

07/03/1928, tablóide de 12 páginas, e tiragem inicial de 5000 exemplares. A 

venda de exemplares avulsos não ultrapassava, em muito, 500 exemplares. 

Essa foi, pois, uma das principais causas da dificuldade econômica que não 

demorou a alcançar o jornal: a precariedade do mercado impresso mineiro, que 

não se sustentava publicitariamente um “jornal imparcial” tal como idealizado 

por Augusto de Lima Junior, então dono do ‘O Estado de Minas’. Em 
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13/05/1929, o jornal passa à propriedade do Diário dos Associados. Em 

16/06/1929, o jornal recebe o nome atual, Estado de Minas [FRANÇA, 1998: 

104-106]. 

A partir da força do conglomerado de Assis Chateaubriand, o Estado de 

Minas se consolida e firma-se como o principal jornal de Minas Gerais e 

terceiro no setor de mídia impressa. Parte da estabilidade do jornal foi 

construída por uma capacidade em realizar alianças e rompimentos políticos a 

partir de vários momentos da história do Brasil, e principalmente de Minas 

[FRANÇA, 1998: 109]. Firma-se como um jornal mineiro, imagem expressada a 

partir da frase que durante muito tempo foi conhecido, por fazer parte, 

inclusive, de seu nome: Estado de Minas, o grande jornal dos mineiros. A 

proximidade entre o jornal e a identidade de minas foi decisão editorial, em que 

a questão principal era o “comprometimento com os interesses do Estado, 

acima de posições partidárias e questões pessoais” [FRANÇA, 1998: 109].  

A questão de ser conhecido como “o grande jornal dos mineiros” 

denotava que “esses sentimentos [de pertença e identidade] permanecem, 

ainda como resíduo, na imagem que o Estado de Minas tem ou faz de si 

mesmo”. O jornal manteve-se atento à uma abordagem enfatizando a política 

mineira [FRANÇA, 1998: 111, 127], fato que pode ser verificado na publicação 

de artigos nacionais somente a partir da página 5 [FRANÇA, 1998: 132]. 

Na construção da credibilidade do jornal é importante considerar o 

conceito de “mineiridade” acima descrito, por meio do qual se pode visualizar o 

papel do Estado de Minas como divulgador da mineiridade.  
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Nesta relação, entre o jornal e o universo externo, tem-se de levar em 

conta que a credibilidade e a identidade de um jornal estão associados com a 

sua (1) forma (número de páginas, colunistas, organização dos conteúdos); e a 

sua (2) relação estreita entre a “palavra social”, que, no caso, com a 

mineiridade. Ou seja, uma cultura que se expressa nas palavras e demais 

aspectos gráficos, formadoras do modo como o jornal se apresenta: “[...] a 

narrativa jornalística não é senão a consagração e o prolongamento desse 

impulso de falar, assim como sua organização” [FRANÇA, 1998: 132-133, 

destaque inserido]. E o Estado de Minas, apresentou-se como prolongamento 

do impulso de falar da “mineiridade”, e a própria organização física do jornal 

está associada à sua identidade.  

Como tal, “Ele [o E.M, descrito por um jornalista da casa] é conciliador, é 

conservador e dá espaço para todas as propostas – que não avancem, não 

proponham rupturas” [França, 1998: 168]. O jornal apresenta-se indefinido, 

uma “casa amena” a que falta uma linha editorial. Neste sentido, a própria falta 

de uma formatação e um grande número de projetos pessoais demonstram o 

modo ameno de tomar o jornalismo, ficando por vezes em segundo plano o 

papel de noticiador e, em terceiro plano, o jornal investigativo. É um jornalismo 

afeito à intuição, à falta de um projeto jornalístico explicito [FRANÇA, 1998: 

168-173].  

“Em resumo, o que queremos ressaltar sobre isso é que as construções 

da palavra jornalística supõem um processo de inclusão e de exclusão 

situados além dos critérios jornalísticos e das determinações vindas dos 

próprios fatos. Não se trata de um projeto político definido, ao contrário, 
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é a sua ausência que viabiliza a realização de múltiplos miniprojetos, ou 

de projetos pessoais e ocasionais” [FRANÇA, 1998: 220].  

A existência desses projetos pessoais, com grande número de colunas e 

suas notas, por exemplo, reflete a identidade do jornal e a organização de sua 

rotina, assim como também um posicionamento institucional a respeito da 

noticiabilidade. Como tal, a organização e o conteúdo de um jornal se articulam 

como forma física identitária, com todos os acordos que isso implica. 

“Sem dúvida, um estudo da política mineira, da chamada ‘matreirice’ e 

da encenação do poder em Minas Gerais passa necessariamente pelos 

acordos de todo tipo celebrados com/através do jornal ao longo de sua 

história” [FRANÇA, 1998: 241]. 

O Estado de Minas no novo milênio 

“Nossa análise ressaltou [até aqui] a profunda identificação entre o jornal 

e certos aspectos do ser mineiro. Entretanto, é preciso observar, ele não 

constitui a expressão e não sintetiza um ‘espírito’ acabado de Minas, ou 

da Mineiridade [...] “Constitui apenas uma das manifestações dos 

pequenos espíritos que compõem a grande imagem de Minas” 

[FRANÇA, 1998: 241].  

Se o enraizamento se constitui “como força de determinação”, conforme 

Vera França descreveu, mas não se constitui em força acabada, imune a 

mudanças na metrópole e sua política. Sendo assim, podem ser feitos alguns 

apontamentos a respeito dos últimos anos do E.M. 
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Em 1989, conforme descrito pela autora [FRANÇA, 1998: 166], ocorreu 

uma tentativa de modernização do jornal. De um aspecto, França destaca a 

percepção de que havia uma necessidade de modernização. As entrevistas 

onde isso é dito demonstram o aspecto conservador do E.M, seu aspecto 

ameno, a mineiridade como entrave: “Havia uma grande ânsia de mudança em 

todos os setores da empresa [...] modernizar significava modernizar 

editorialmente [...] É um jornal de muitos “feudos”. Cada editor é dono de seu 

espaço. [...] o sistema de controle funciona nessa base, através da amizade, do 

paternalismo. [FRANÇA, 1998: 167]”. 

Além da cultura da mineiridade, e seu conservadorismo provinciano, a 

pequena concorrência é apontada como fator importante da modernização do 

jornal ter fracassado.   

Há, entretanto, um ponto entre esse conservadorismo no jornal e a ânsia 

de mudança. Não é possível, dada à dimensão desse trabalho, dar uma 

resposta pronta ao que aconteceu ao jornal entre o início e o fim da década de 

1990. De qualquer maneira, podem ser apontados um certo número de indícios 

de que o jornal se modernizou. 

Entre 1998 e 200116, o jornal passou por um processo de modernização. 

Por um lado, houve o trabalho dos consultores da Universidade de Navarra. 

Em 11 de novembro de 2000, o novo diretor de redação aparece na página 6, 

Josemar Gimenez Resende, ocupando o lugar do histórico diretor, Roberto 

                                                 
16 Foram realizadas entrevistas com jornalistas do Estado de Minas no ano de 2005, a fim de 
investigar a relação entre o jornal e a ALMG. Foram apontadas questões sobre a mudança na 
linha editorial do jornal, apontamentos em que se fundamenta a mudança da linha editorial, e 
que o trabalho segue em parte de sua argumentação.  
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Elísio de Castro Silva. A última vez que este aparece nominalmente nas 

páginas do jornal, como editor chefe, foi em janeiro de 2000. 

Josemar Resende é descrito por jornalistas entrevistados como 

comunicólogo experiente em veículos de alcance nacional, muitos deles 

paulistas, e como profissional adequado num plano do Estado de Minas de 

fazer frente ao jornal Folha de São Paulo dentro de Minas. Fornecendo, pois, 

aos mineiros, a alternativa do Estado de Minas como um jornal ao mesmo 

tempo mineiro e nacional. 

Neste processo, muitas das questões, como a falta de investimento nos 

jornalistas da casa, foram revistas. Ocorreu o fim dos setoristas e maior 

circulação dos jornalistas em outros setores da cobertura, e o questionamento 

de contratos tidos pelo diretor de redação como ruins para a credibilidade do 

jornal17. 

“A partir de 98 foi feito um contrato de exclusividade, nós não podemos 

trabalhar em outros lugares agora, a gente só pode trabalhar em veículo 

dos associados [...]. Eu posso trabalhar pra outra rádio e a gente tem a 

única outra exceção, que a gente pode dar aula. O que foi muito ético. O 

jornal pagou pra isso. A gente tinha um contrato de cinco horas, então 

cobriu o salário em parte, os que não cobriram, fizeram uma opção. 

[Patrícia Aranha] 18”. 

                                                 
17 Vale notar que o informe publicitário da ALMG (Acontece na Assembléia) foi um contrato questionado 
pelo editor. Ocupava ¼ de página na página dois do jornal, às quintas-feiras. Era publicado com grande 
regularidade até 30/11/2000. Não é o possível tratar aqui das causas do fim do informe, e se de fato foi 
uma decisão editorial. De qualquer maneira, é um indicador de que esse período foi de mudanças 
editoriais significativas para o jornal. 
18 Entrevista realizada com Patrícia Aranha repórter B do Estado de Minas – 05 de agosto de 2005.  
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Além disso, ocorreram mudanças importantes no perfil dos profissionais 

que trabalhavam no jornal, que passaram a ser exclusivos. 

Essa modificação é relevante pela instauração de um clima empresarial, 

institucional; um pouco distante de uma falta de formação profissional relatada 

no início da década de 1990, descrito por Vera França: 

“[Os jornalistas] não tem inquietações, porque eles não vivem da 

profissão. [...] É um mal salário, a empresa não pode pedir muito. E com 

cinco horas de trabalho o repórter nunca se prepara, e ela não cobra 

especialização. [FRANÇA, 1998: 175]”. 

Em um sentido contrário, no fim da década, a partir de 1998, o jornal 

parte ao investimento na relação de trabalho com os jornalistas: 

Neste processo de reestruturação editorial do jornal de jornal mineiro à 

pretensão nacional, questões precisas com relação aos critérios de 

noticiabilidade foram efetuadas, como a ordem de formatação das matérias. 

Anteriormente, o jornal exibia a política estadual entre as páginas nobres 

(entre as páginas 2 e 5); se considerado o período entre 2000 e o ano de 2001, 

a situação se inverte. Entrevistas deram destaque à esse aspecto de mudança 

das temáticas nas páginas.  

A partir do início de 2001, a política estadual aparece como secundária, 

a partir da página 5. No mesmo período, as páginas nobres ofertam a cobertura 

de política nacional.  
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“A questão do pessoal de Navarra, é que eles começaram e fizeram uma 

mudança no pessoal do caderno de gerais, que era o caderno de 

cidades, e virou de gerais. Os consultores ficaram fazendo este negócio 

por mais de um ano, depois eles passaram por esportes, a política e a 

economia foram onde eles mexeram por último. Acho que no final 

de 99 ou 2000, sei que a nossa editoria veio por último. [Patrícia 

Aranha]”. 

A linha jornalística de “casa amena” passa a ser menos destacada.  

“A nova filosofia vinha no jornal como um todo, na política foi muito mais 

lento [...]. Com a mudança de editor. Não só quando mudou o editor, na 

verdade quando mudou o diretor de redação. Que dava essa linha, tinha 

toda essa política. [...] E deixou de ser aquela velha máxima que 

chamava a ‘Casa Minas de Assis’ que era aquela casa que queria estar 

bem com todo mundo, sem se expor muito num jornalismo investigativo, 

num jornalismo agressivo” [Batista Almeida19]. 

“Em 2000 e 2001. A terceira fase [da consultoria de Navarra], que eu 

acho importante para vocês da política, é essa, quando troca a diretoria 

de redação, troca essa idéia, o diretor de redação chega com uma idéia 

mais nacional, porque foi editor do diário de São Paulo e antes de ser 

editor do diário de São Paulo, ele foi repórter e editor sempre para a 

mídia de São Paulo. Então ele veio com a idéia que foi a seguinte: o 

Estado de Minas deve ser o único jornal que o mineiro compra. Pra isso, 

                                                 
19 Editor chefe de Política do Jornal Estado de Minas – Entrevista realizada em 12 de setembro de 2005. 
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pra ele eliminar a Folha, na idéia dele, ele tem que dar nacional, e 

depois ele dá o local” [Patrícia Aranha]. 

De modo geral, neste processo de se estabelecer como veículo de 

informações nacionais, a atenção à política mineira, incluindo a ALMG, é 

percebida como decrescente, perdendo as páginas nobres, que se voltaram à 

política nacional. 

“Não foi uma mudança que aconteceu brusca, ‘a partir de agora nosso 

negócio é nacional’. Foi depois da chegada do Josemar - o diretor de 

redação -  que deu ao jornal esta cara mais de jornal nacional. Mas 

ele chegou lá, ele chegou em 2001. Mas durante um tempo, talvez no 

primeiro ano da trajetória dele lá, o jornal ainda foi um jornal muito 

regional. Esta mudança aconteceu, começou a acontecer depois dessa 

ruptura do salário, até então o Estado de Minas era um jornal regional. A 

gente fazia o noticiário [regional] na pagina 3 e 2 [...] meia pagina dois e 

a pagina três inteira. Os repórteres da política tinham que fechar uma 

pagina por dia, uma pagina e meia, com o noticiário local. Hoje [ao 

contrário] o noticiário local está meio escondido.” [Marcelo Freitas20]. 

  Em resumo, há um interesse, nesse processo, de dar uma legitimidade 

(e identidade) distinta ao jornal, a partir da maior profissionalização dos 

jornalistas, desuso de agências, aumento da cobertura política nacional; de 

modo que o Estado de Minas se adéqüe ao mercado de leitura jornalística 

nacional por parte dos consumidores estaduais. 
                                                 
20 Entrevista com Marcelo Freitas – Jornalista do Estado de Minas - autor da matéria dos Mega-Salários - 

Realizada dia 17de agosto de 2005.  
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MUDANÇA EDITORIAL E COBERTURA POLÍTICA 

As atitudes dos jornalistas com relação às inovações institucionais da 

ALMG oscilam entre a suspeita de sua legitimidade e o desinteresse associado 

ao juízo de que a instituição não atende aos critérios de noticiabilidade. De 

qualquer maneira, o corpo técnico é visto como facilitador no fornecimento de 

informações para construção das matérias jornalísticas. 

“Mas de modo geral, já escutei em que a Assembléia daqui seria uma 

Assembléia mais atuante, várias situações. Mas a gente não tem como 

[...] tornar isso um coisa mais palpável [...] eu acho que talvez seja pelo 

fato da cobertura ser toda fragmentada. Então vai o repórter de policia 

lá, ele vai atrás daquele pedacinho lá da Assembléia que está discutindo 

o projeto de lei x que vai servir pra ele compor a matéria dele. Ai o 

repórter de esportes, por exemplo, ele não tem a visão do todo, pra 

poder passar esta visão para as pessoas. Ele tem a visão daquele 

pedacinho ali da Assembléia que está discutindo um projeto de lei “x” e 

da área de esporte” [Marcelo Freitas]. 

O corpo técnico auxilia na produção de notícias, no aspecto de fornecer 

informações, mas acaba por interferir, neste sentido, “muito pouco. Porque o 

[...] que é importante para a gente, para eles é quase um pecado”. “Não, 

ajudava muito o nosso trabalho, porque quando você ia discutir uma questão, 

um projeto complicado, uma reforma administrativa a gente vai atrás do 

consultor, do procurador. E nisto, [os profissionais] da Assembléia sempre 
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traduziam pra a gente [Luis Castro21]”. Neste sentido, as informações estão 

disponíveis ao jornal. Falta saber qual é o conteúdo apresentado. 

 

Dupla Modernização e cobertura política 

 Até agora nos concentramos, por um lado, na modernização da 

Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Por outro, no funcionamento interno 

da lógica jornalística como condicionadora do conteúdo e da forma da 

cobertura midiática. 

 Nesta lógica interna, apresentamos o caso do jornal Estado de Minas, 

como portador de uma lógica eminentemente cultural adotada pelo jornal, a 

“mineiridade”. Verifica-se, no final da década de 1990, a mudança na 

organização editorial do jornal, um processo de organização que vai ao 

encontro daquilo que foi apresentado como reflexão do newsmaking. A 

mudança editorial do Estado de Minas tem como fundamento a busca por 

enquadrar-se como jornal nacional. Implica, num certo sentido, em buscar um 

outro ethos como agente jornalístico. 

Então, considerando essa dupla modernização, da ALMG e do Estado 

de Minas, como se apresenta a cobertura jornalística sobre o legislativo 

mineiro? Essa mudança editorial do Estado de Minas apresenta reflexos na 

cobertura sobre a ALMG? As inovações institucionais são alvo da cobertura 

jornalística?A cobertura jornalística se apresenta de modo crítico na cobertura 

jornalística do legislativo? A ALMG é alvo de cobertura como um corpo 

                                                 
21 Entrevista realizada com Luiz Castro, repórter B do Jornal Estado de Minas – 22 de agosto de 2005. 
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institucional ou os parlamentares são a o alvo principal? Enfim, quais seriam os 

reflexos, na cobertura sobre a ALMG, da mudança na linha editorial ocorrida no 

Estado de Minas? 

 Buscando tais respostas, analisamos o conteúdo de 2212 matérias 

publicadas entre 09/02/1999 e 08/01/2003, durante a 14ª legislatura. Foram 

269 dias selecionados aleatoriamente. As matérias foram selecionadas a partir 

das palavras chaves “deputado”, “deputada”, “legislativo”, “legislativa” e 

“assembléia”. A seleção foi realizada a partir da busca virtual disponível no 

portal do jornal22, nos três primeiros meses de 2007. Os dias indisponíveis no 

sítio foram buscados no arquivo do Estado de Minas. 

 Nossa análise tem, como ponto de partida, o número de matérias no 

decorrer do período analisado. Em seguida, buscamos avaliar impacto na 

formatação do jornal e sua cobertura do legislativo, levando em consideração a 

sua localização nas páginas do jornal, o formato das matérias e a área 

ocupada nas páginas. 

 Em nossa análise, levaremos em consideração se houve mudança de 

destaque do legislativo, na cobertura do Estado de Minas, e até que ponto os 

deputados e a instituição têm um enfoque diferenciado no decorrer do tempo. 

Discutiremos também o posicionamento político do jornal, tendo em vista a 

característica de um jornalismo ameno23 ou posicionado.  

                                                 
22 http://buscaem.estaminas.com.br/ 
23 Neste sentido de “ameno” e “posicionado”, seguimos a interpretação de Vera França a respeito da 
característica histórica do Estado de Minas de ser uma instituição que não se posiciona politicamente. No 
mesmo sentido, formulamos uma dicotomia entre “Casa Minas de Assis” e “jornal posicionado”, no que 
se relaciona, respectivamente, à falta de posicionamento e à existência de algum posicionamento. “Casa 
Minas de Assis” foi o termo usado por jornalistas entrevistados, ao afirmarem sobre o posicionamento do 
jornal. 
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 Por fim, as inovações institucionais da ALMG são alvo da análise, 

verificando até que ponto a modernização do legislativo mineiro ocupa, por si 

só, um espaço na cobertura. 

 Com relação à questão mais elementar, o número de matérias, verifica-

se uma progressiva queda na cobertura jornalística nos quatro anos24. Nos dois 

primeiros anos, a queda é pouco significativa. O terceiro ano apresenta uma 

pequena queda. O quarto ano de legislatura, no entanto, corresponde a 

somente 35% das matérias do primeiro ano de legislatura (Tabela 1). 

 
 
 

Ano da legislatura25 
Tabela 1 

 Freqüência Percentual
Válido 1 710 32,1 

2 699 31,6 
3 554 25,0 
4 249 11,3 

Total 2212 100,0 

 

                                                 
24  Cabe ressaltar, novamente, que as palavras pesquisadas foram “deputado”, “deputada”, “legislativo”, 
“legislativa” e “assembléia”. Não foram coletadas matérias onde estes termos inexistem. 
25 Cabe ressaltar que o período de cada um dos anos referem-se ao ano de legislatura: 1999, de 
09/0291999 a 30/02/1999; 2000, de 03/01/2000 a 24/12/2000; 2001, de 04/01/2001 a 29/02/2001; 2002, 
de 01/01/2002 a 08/01/2003. A amostra cobre até esse dia de 2003 por estar na legislatura em questão. 
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Considerando os dados desagregados por semestres de legislaturas26, temos o 

seguinte quadro: 

Semestre do ano de legislatura 
Tabela 2 

 Freqüência Percentual

Válido 1999/1 277 12,5 
 1999/2 396 17,9 
 2000/1 366 16,5 
 2000/2 340 15,4 
 2001/1 205 9,3 
 2001/2 346 15,6 
 2002/1 158 7,1 
 2002/2 124 5,6 
 Total 2212 100,0 

 
Percebemos uma diminuição significativa no primeiro semestre de 2001, 

e um aumento novamente no segundo semestre da legislatura desse ano. No 

ano seguinte, novamente uma redução nos dois semestres. Essa flutuação 

ganha sentido quando se considera o contexto político de 2001, quando do 

escândalo dos “Mega Salários”.  

Em 1º de agosto de 2001 o Estado e de Minas publicou uma matéria 

revelando, por via de um contracheque de um deputado estadual anônimo, que 

os parlamentares tinham vencimento médio de R$ 60 mil reais por mês27. A 

partir dessa matéria, um escândalo de grandes proporções se estabeleceu, 

oferecendo, nas páginas do jornal, grande cobertura negativa a respeito da 

Assembléia e seus deputados. Considerando as 554 matérias sobre o 

legislativo no ano de 2001, 137 matérias tratam da cobertura do escândalo dos 

                                                 
26 Primeiro semestre, de 09/02/1999 a 30/06/1999; segundo semestre 06/07/1999 a 30/02/1999; terceiro 
semestre, 03/01/2000 a 26/06/2000; quarto semestre, de 03/07/2000 a 24/12/2000; quinto semestre, de 
04/01/2001 a 30/07/2001, sexto semestre, de 03/08/2000 a 29/12/2001; sétimo semestre, 01/01/2002 a 
09/07/2002; oitavo semestre, de 02/08/2002 a 08/01/2003. 
27 Para saber mais sobre o escândalo dos Mega Salários, ver Sousa, 2007. 
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Mega Salários (Tabela 3). No entanto, o segundo semestre deste ano 

apresenta 400 matérias dentre o total de entradas no ano. O escândalo teve o 

potencial de aumentar a visibilidade da ALMG no terceiro ano da legislatura, 

tornando compreensível o aumento no segundo semestre de 2001, período de 

concentração do escândalo se concentrou, com 112 matérias. 

Para analisar o efeito indireto do escândalo na cobertura do período, 

excluímos as matérias diretamente associadas a ela. O resultado (tabela 328) 

evidencia o grande número de matérias negativas no semestre em questão 

(Tabela 3), mesmo quando o escândalo não era o foco da cobertura. 

 Valência da matéria em relação à ALMG * semestre ano legislatura  
Tabela 3  

    semestre ano legislatura Total 
    1999/1 1999/2 2000/1 2000/2 2001/1 2001/2 2002/1 2002/2 1999/1 
Valência da 
matéria em 
relação à 
ALMG 

Negativa N 

38 56 43 15 45 80 39 35 351

    % 
13,7% 14,1% 11,7% 4,4% 22,8% 34,2% 26,2% 30,2% 16,9%

  Positiva N 32 17 68 8 61 39 39 10 274
    % 

11,6% 4,3% 18,6% 2,4% 31,0% 16,7% 26,2% 8,6% 13,2%

  Neutra N 207 323 255 317 91 115 71 71 1450
    % 

74,7% 81,6% 69,7% 93,2% 46,2% 49,1% 47,7% 61,2% 69,9%

Total N 277 396 366 340 197 234 149 116 2075
  % 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Buscando pelas matérias que falavam de “corrupção no legislativo” 

(tabela 429), e excluindo as matérias do Mega Salário, não resta dúvida que 

esse era um tema em destaque no 2º semestre da 3ª legislatura, responsável 

por sobre-representar o semestre na seqüência temporal: 

 Prática de corrupção no legislativo * semestre ano legislatura  
                                                 
28 Qui-Quadrado: 315,57 / gl: 9 / Sig: 0,000  
29 Qui-Quadrado: 315,57 / gl: 9 / Sig: 0,000 
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Tabela 4 

    semestre ano legislatura Tota
    1999/1 1999/2 2000/1 2000/2 2001/1 2001/2 2002/1 2002/2 1999
Prática de 
corrupção 
no 
legislativo 

Não N 

275 392 365 337 192 209 138 97 20

    %  
99,3% 99,0% 99,7% 99,1% 97,5% 89,3% 92,6% 83,6% 96,6

  Sim N 2 4 1 3 5 25 11 19
    % ,7% 1,0% ,3% ,9% 2,5% 10,7% 7,4% 16,4% 3,4
Total N 277 396 366 340 197 234 149 116 20
  % 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

 
Se excluídos os casos referentes ao escândalo dos mega-salários, têm-se 

(Tabela 5): 

semestre ano legislatura 
Tabela 5 

 Freqüência Percentual

 1999/1 277 13,3 
  1999/2 396 19,1 
  2000/1 366 17,6 
  2000/2 340 16,4 
  2001/1 197 9,5 
  2001/2 234 11,3 
  2002/1 149 7,2 
  2002/2 116 5,6 
  Total 2075 100,0 

 
Nos dois primeiros anos, verifica-se uma constância na cobertura 

jornalística. O número de matérias que tratavam do escândalo dos mega 

salários mostra-se como grande responsável pela visibilidade da ALMG no 

segundo semestre de 2001. Salvo o momento do escândalo, é possível 

identificar uma progressiva diminuição na cobertura jornalística. 

 O impacto do escândalo na relação entre o Estado de Minas e a 

Assembléia pode ser verificado na entrevista com Batista Almeida, editor chefe 
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de política do jornal. O escândalo é descrito como um marco na independência 

da cobertura e na nova postura editorial: 

“[O jornal, quando mudou o diretor de redação] deixou de ser aquela 

velha máxima que chamava a “Casa Minas de Assis” que era aquela 

casa que queria estar bem com todo mundo, sem se expor muito num 

jornalismo investigativo, num jornalismo agressivo [...] A partir do fim da 

década de 90 cessam os limites [à realização de um jornalismo 

investigativo] e culmina aí com esses escândalos. Os deputados jamais 

imaginariam que ia partir de um Estado de Minas uma denúncia dessa 

[dos Mega Salários]” [Batista Almeida]. 

Salvo o período do escândalo, verifica-se a diminuição de matérias, 

fortalecendo a hipótese da mudança de tratamento do Estado de Minas com 

relação ao número de matérias dedicadas ao legislativo. Por outro lado, o 

próprio impacto do escândalo marca como um momento de ruptura entre o 

jornal e a ALMG. No entanto, o escândalo como uma possível faceta da 

mudança editorial não é alvo do estudo. O escândalo é aqui considerado como 

um fator extraordiário, um momento onde a normalidade da cobertura é 

rompida. O que não significa que ele não pode ser encarado como mais um 

aspecto da nova linha editorial30. 

A mudança da forma 

 Somente pelo número de matérias, sem outras variáveis, não se pode 

sustentar que houve uma mudança na relação entre o jornal e o Legislativo. 

Nem tão pouco uma reestruturação editorial restringe-se ao número de 
                                                 
30 As matérias referentes ao escândalo foram retiradas para “normalizar” os dois anos de nova linha 
editorial. Do ponto de vista do tratamento dos dados, as matérias do escândalo provocavam uma sobre-
representação de todo o segundo biênio – 2001/2002. 
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matérias publicas sobre a ALMG. A mudança do Estado de Minas rumo a um 

jornalismo nacional está associada a outras questões como localização das 

matérias no jornal.  

Posicionamento da matéria na página 

 

 A organização interna do jornal é um elemento de fundamental relação 

entre o jornal e o Legislativo. Foi recorrente a afirmação dos jornalistas na 

mudança estrutural do jornal, com a cobertura local perdendo visibilidade nas 

páginas nobres. Ao mesmo tempo, a cobertura local passou a ser apresentada 

no interior do jornal.  

“O jornal sempre teve as primeiras pagina: 2, 3, 4; chamadas as páginas 

nobres, sempre as primeiras paginas eram de política estadual, 

Assembléia e governo de estado. É importante pra ilustrar a trajetória. 

Nós repórteres fazíamos matérias para as pagina 2, 3, 4 e, as vezes, 5. 

três a quatro páginas de política local, hoje temos 2[Patrícia Aranha]”. 

  

 Para verificar se essa mudança na paginação se apresenta na cobertura 

do Legislativo, foram consideradas as páginas31 onde ele é retratado. Num 

primeiro momento, a cobertura foi considera a partir dos semestres(Gráfico I32): 

  

                                                 
31 No banco de dados, foram analisadas somente as matérias do caderno principal. Têm-se, sem os 
cadernos e o escândalo dos mega Salários, 1725 matérias. Qui-Quadrado: 165,33/ gl: 42 / Sig: 0,000 
32 Evitando a sobre-representação do escândalo no período histórico analisado, isolamos as matérias 
diretamente associadas ao escândalo dos Mega Salários. 
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 Verifica-se, a partir da nova linha editorial, uma diminuição nas páginas 

nobres (1 a 5) e aumento na página 6. Isso fortalece as descrições dos 

jornalistas e indica uma perda de centralidade da ALMG quanto às páginas 

localizadas. 

 Cabe notar que no segundo semestre de 2002, período de eleições 

estaduais, a ALMG permanece com pouca cobertura. Nem sequer, pois, a 

eleição estadual foi capaz de aumentar a cobertura da ALMG. Isso fortalece 

nosso argumento de que as inovações editoriais contribuíram para a 

diminuição da visibilidade do legislativo. 

 Comparando os anos que antecedem às mudanças da linha editorial 

(1999 e 2000) como aqueles em que a nova linha editorial se estabelece (2001 
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e 2002) (Tabela 633), temos a seguinte distribuição das matérias nas páginas 

nobres: 

Páginas nobres * Bianual  
Tabela 6 

  Bianual Total 
  1999-2000 2001-2002 1999-2000 

Páginas 
nobres 1 Freqüência 61 24 85 

  % 5,7% 3,7% 4,9% 
 2 Freqüência 376 239 615 
  % 34,8% 37,0% 35,7% 
 3 Freqüência 120 59 179 
  % 11,1% 9,1% 10,4% 
 4 Freqüência 55 19 74 
  % 5,1% 2,9% 4,3% 
 5 Freqüência 33 10 43 
  % 3,1% 1,5% 2,5% 
 6 Freqüência 29 56 85 
  % 2,7% 8,7% 4,9% 
 Outras páginas Freqüência 405 239 644 
  % 37,5% 37,0% 37,3% 

Total Freqüência 1079 646 1725 
 % 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Os dados confirmam a hipótese dos biênios como diferenciados por distintas 

linhas editoriais e da mudança na localização das matérias sobre a ALMG no 

jornal. Percebe-se que a ALMG a diminuição de matérias nas primeiras 

páginas do jornal é acompanhada pelo o aumento na página 6. No contexto da 

nova linha editorial, a cobertura da ALMG é acolhida por esta página.  

O deslocamento da ALMG para as páginas secundárias passa pelo critério de 

noticiabilidade, privilegiando a política nacional. A notícia mais importante tem o 

devido destaque no noticiário. Isso é apontado, pelo editor de política, como 

critério de importância para o público do jornal: 

                                                 
33 Qui-Quadrado: 42,58 / gl: 6 / Sig: 0,000 
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“Porque a gente não abre com política local. É uma decisão editorial, 

mesmo. A gente não abre o caderno, primeira matéria, com a política 

[estadual]. A gente não vai falar da Assembléia Legislativa antes de falar 

da Câmara dos deputados antes de falar do presidente da República, 

antes de falar das coisas que na verdade não deixam de ser locais, 

porque elas interferem na vida das pessoas. [Batista]”. 

Formato das matérias 

A mudança editorial também deve ser pensada em termos de seu impacto 

sobre os formatos das matérias. Neste sentido, pode-se verificar que parte da 

mudança estrutural do jornal está associada com a redução do número de 

notas em coluna, conforme demonstrado pelo gráfico a seguir (e tabela 734). 

Nota em coluna * Bianual 
Tabela 7 

  Bianual Total 
  1999-2000 2001-2002 1999-2000 

Nota em 
coluna Não Freqüência 865 504 1369 

  % 62,7% 72,4% 66,0% 
 Sim Freqüência 514 192 706 
  % 37,3% 27,6% 34,0% 

Total Freqüência 1379 696 2075 
 %  100,0% 100,0% 100,0% 

 
 A diminuição das notas em coluna35 pode ser associada à reformulação 

editorial no sentido do estudo de Vera França, que afirma sobre a grande 

quantidade de “pequenos projetos” no Estado de Minas. Notas em coluna têm 

um sentido pessoal dentro do jornal. E é esse sentido pessoal que perde 

espaço na cobertura, com a diminuição das notas em coluna. No entanto, 

                                                 
34 Qui-Quadrado: 19,33 / gl: 1 / Sig: 0,000 
35 As matérias “nota em coluna” referem-se aos fragmentos de coluna. 
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verifica-se, na modernização editorial, o aumento das reportagens e das 

publicações das cartas enviadas por leitores36. 

 As reportagens refletem um aumento na área37 ocupada pela cobertura 

do legislativo38 (tabela 839 e Gráfico II). 

  
 semestre ano legislatura * fração de pagina 

Tabela 8 

  
Fração de pagina Total 

1/16 1/8 1/4 1/2 ou 
mais 1,00 

semestre 
ano 

legislatura 

1999/1 
Freqüência 138 62 41 36 277 

% 14,7% 13,2% 10,7% 12,9% 13,4% 

1999/2 
Freqüência 184 96 64 50 394 

% 19,6% 20,4% 16,7% 18,0% 19,0% 

2000/1 
Freqüência 194 67 63 42 366 

% 20,6% 14,2% 16,4% 15,1% 17,7% 

 2000/2 Freqüência 137 92 62 49 340 

  % 14,6% 19,5% 16,2% 17,6% 16,4% 

 2001/1 Freqüência 82 54 32 29 197 

  % 8,7% 11,5% 8,4% 10,4% 9,5% 

 2001/2 Freqüência 101 48 54 31 234 

  % 10,7% 10,2% 14,1% 11,2% 11,3% 

 2002/1 Freqüência 54 30 40 25 149 

  % 5,7% 6,4% 10,4% 9,0% 7,2% 

 2002/2 Freqüência 51 22 27 16 116 

  % 5,4% 4,7% 7,0% 5,8% 5,6% 

Total Freqüência 941 471 383 278 2073 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

                                                 
36 Cabe notar que o banco foi recategorizado a partir do agregar dos outros formatos de matérias, 
principalmente porque muitos não possibilitaram a generalização estaticamente confiável. 
37 A área está classificada a partir de área ocupada, se reunida em uma página. 
38 Cabe ressaltar que, conforme se pode perceber no número total, as matérias relativas ao escândalo dos 
mega salários foram retiradas dos dados a partir deste ponto. Isso para evitar uma sobre-representação, 
partindo do princípio que o semestre de 2001/1 não reflete exatamente a normalidade, sendo exceção no 
contexto de uma mudança mais profunda na linha editorial.  
39 Qui-Quadrado: 38,36 / gl: 21 / Sig: 0,012 
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 Percebe-se a diminuição das matérias com 1/16 de página. Ante ao 

tímido aumento entre ¼ e ½ de página, deve-se ter em mente que a distância 

entre as frações maiores e menores diminuíram, sendo que as matérias 

maiores ganharam espaço. Pode-se supor que isto está associado com a 

queda das notas em coluna e o aumento das reportagens. Considerando os 

dados por biênios, tem-se [Gráfico II]: 
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 Os dados mostram duas alterações associadas entre si: a diminuição 

das notas e o aumento das matérias ocupando ¼ de página ou mais. Então, se 
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considerada essa modificação na cobertura, maior espaço relativo passou a 

mostrar o legislativo estadual, em contraste à queda de número de matérias. 

Conteúdo das matérias 

Essa mudança com relação ao número de matérias, localização no jornal, área 

ocupada e tipo de matéria40 refletem mudanças objetivas na cobertura 

legislativa. No entanto, não basta estar ou não presente no noticiário, com 

maior ou menor destaque, seja na localização das páginas, no formato, ou um 

aspecto relativo à área ocupada. 

Parte importante do reconhecimento público pode estar associado ao modo 

como se fala, num sentido mais qualitativo da cobertura. 

Deputados e ALMG 

Tendo em vista a modernização da ALMG e seu reconhecimento social, parte 

da valorização da instituição está associada à sua legitimidade como poder 

coletivo. Neste sentido, é importante verificar se a cobertura política focaliza 

apenas os deputados ou se ela também destaca a ALMG como instituição. 

Assim, a cobertura do jornal Estado de Minas foi considerada em relação às 

seguintes características: (1) matérias que destacam o deputado; (2) matérias 

que destacam a Assembléia Legislativa; (3) ou matérias que não têm destaque 

facilmente identificável. Os dados indicam uma mudança no sentido da perda 

da centralidade do deputado [Gráfico III]. 

                                                 
40 O formato das matérias concebe algum aspecto hibrido, onde uma reportagem pode, por vezes, estar no 
limite da crônica, ou outras formas discursivas. No entanto, pode-se admitir que são questões ainda mais 
precisas do que o conteúdo das matérias em si, conteúdo tal como é tratado a seguir. 
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Pode ser percebido que a centralidade no deputado diminui nas matérias 

consideradas depois da mudança editorial (Tabela 10). No mesmo processo, a 

assembléia ganha espaço. Se, em 1999 e 2000, o deputado era o tema central 

da cobertura legislativa; em 2001 e 2002 a situação se inverte, com a casa 

legislativa passando a ocupar centralidade na cobertura. Além disso, as 

matérias que não cobriam predominantemente nem os deputados nem a ALMG 

tiveram um aumento.  

O legislativo e demais temas de cobertura 

É importante verificar, dada a variedade de temas que podem ocupar espaço 

em uma mesma matéria, qual é lugar que a Assembléia nas matérias que se 
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referem a ela.  Em que medida a ALMG é a temática principal dessas 

matérias? Os dados foram analisados no sentido de identificar se (1) a ALMG é 

o tema central; (2) a ALMG divide espaço com outros temas dentro das 

matérias, (2) ou se a ALMG tem baixa visibilidade na matéria, sem muita 

relevância no conteúdo da mesma (Tabela 941)42. 

 Bianual * Medida com que o legislativo ocupa espaço na matéria  
Tabela 9 

  Medida com que o legislativo ocupa espaço na 
matéria Total 

  
O legislativo é 
o tema central 

da matéria 

O legislativo 
é um dos 
temas da 
matéria 

O Legislativo 
estadual pega 

carona na 
matéria 

O legislativo 
é o tema 
central da 
matéria 

Bianual 1999-2000 Freqüência 309 415 655 1379 
  % 22,4% 30,1% 47,5% 100,0% 
 2001-2002 Freqüência 142 321 233 696 
  % 20,4% 46,1% 33,5% 100,0% 

Total Freqüência 451 736 888 2075 
 % 21,7% 35,5% 42,8% 100,0% 

 
 
  
O poder legislativo aparece menos como referência principal nas matérias. No 

entanto, a queda da ALMG como tema central é pequena. Queda maior 

verifica-se no Legislativo aparecendo como “pegando carona”. Isso significa 

que, não obstante uma diminuição como tema principal, os parlamentares e a 

ALMG tornaram-se mais visíveis na cobertura do jornal. Isso porque 

aumentaram as matérias em que a ALMG divide espaço com outras temáticas. 

Então, o critério de noticiabilidade do estado de Minas desenvolveu-se no 

sentido do legislativo estar vinculado a outras questões tidas como relevantes. 

                                                 
41 Qui-Quadrado: 55,59 / gl: 2 / Sig: 0,000 
42 “Tema Central” caracteriza-se de tal modo quando o legislativo domina o conteúdo da matéria; “um 
dos temas” caracteriza-se quando compete em igualdade com outros temas, como saúde, educação, 
relações entre poderes; “Pega carona” caracteriza-se quando a referência ao legislativo não é definida 
com muita importância na matéria.  
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Casa Minas de Assis e Casa Posicionada 

Vera França (1998) destaca o Estado de Minas como um jornal 

historicamente ameno, produzindo um jornalismo sem muito posicionamento 

político e “acrítico”. Considerando a intensidade do posicionamento do jornal, o 

diretor da redação de política afirmou que o Estado de Minas deixa, com a 

nova linha editorial, de ser uma Casa Minas de Assis, compreendida pela 

neutralidade e falta de posicionamento.  

Foi verificado, pois, o aspecto ameno do Estado de Minas (Tabela 1043). 

As matérias que veiculam uma imagem positiva ou negativa da ALMG foram 

categorizadas como matérias em que a instituição aparece como uma “casa 

posicionada”. Ou seja, um jornal pouco ameno. Por outro lado, as matérias 

neutras foram categorizadas como matérias da “Casa Minas de Assis”. 

valência neutra * semestre ano legislatura  
Tabela 10 

 

  semestre ano legislatura Total 

  1999/1 1999/2 2000/1 2000/2 2001/1 2001/2 2002/1 2002/2 1999/1
valência 
neutra Casa posicionada Freqüência 70 73 111 23 106 119 78 45 625 

  %  25,3% 18,4% 30,3% 6,8% 53,8% 50,9% 52,3% 38,8% 30,1%

 Casa de Assis Freqüência 207 323 255 317 91 115 71 71 1450 

  % 74,7% 81,6% 69,7% 93,2% 46,2% 49,1% 47,7% 61,2% 69,9%

Total Freqüência 277 396 366 340 197 234 149 116 2075 

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
 

                                                 
43 Qui-Quadrado: 196,63 / gl: 1 / Sig: 0,000 
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Pode-se perceber que o Estado de Minas não deixou de ser uma casa amena. 

No entanto, tornou-se menos neutra44 exatamente no processo de instalação 

da nova linha editorial. Cabe ressaltar que tanto em 2000, segundo semestre, 

quanto em 2002, segundo semestre, o posicionamento do jornal é bem menor 

do que se verifica nos respectivos biênios. Isso pode estar associado com o 

fato destes semestres serem no período de eleições municipais e estaduais. 

De qualquer maneira, o que chama a atenção é o aumento do posicionamento 

do jornal com a nova linha editorial.  

No entanto, considerando os dados positivos e negativos desagregados, vê-se 

que a cobertura alterou pouco o modo como a ALMG é retratada (tabela 1145). 

 
Valência da matéria em relação à ALMG * Bianual  

Tabela 11 
  Bianual Total 

  1999-2000 2001-2002 1999-2000 
Valência da matéria 
em relação à ALMG Negativa Freqüência 152 199 351 

  % 11,0% 28,6% 16,9% 

 Positiva Freqüência 125 149 274 

  % 9,1% 21,4% 13,2% 

 Neutra Freqüência 1102 348 1450 

  % 79,9% 50,0% 69,9% 

Total Freqüência 1379 696 2075 

 % Bianual 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Se, no segundo biênio, o Legislativo passa a ser retratado de modo um pouco 

mais negativo isso se deve, em grande medida, à cobertura do escândalo.  

                                                 
44 Cabe ter a dimensão do aspecto da objetividade, neutralidade e imparcialidade jornalística, 
característica adotada por valor pelo jornalismo brasileiro, sobretudo a partir do jornalismo norte 
americano. Nesta perspectiva do Ethos jornalístico, a neutralidade pertence a um valor do que deve ser 
considerado como ”uma boa matéria” e ao papel do jornalismo na sociedade. Então, pelo menos em uma 
determinada perspectiva do newsmaking, esperar um grande desaparecimento de matérias “neutras” seria 
utópico. 
45 Qui-Quadrado: 197,00 / gl: 2 / Sig: 0,000 
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Inovações institucionais 

Além da questão do número de matérias, sua área, o enfoque e a valência46, a 

visibilidade das inovações institucionais é um fator bastante relevante na no 

que diz respeito à cobertura da ALMG. A cobertura das inovações representa, 

diretamente, o reconhecimento (ou não) a respeito da posição da ALMG como 

vanguarda entre os legislativos estaduais brasileiros. 

Tema relativo à interlocução com a sociedade 
Tabela 12 

 Freqüência Percentual 

Valido Seminário legislativo 6 ,3 

 Audiência pública 37 1,7 

 Fórum técnico 3 ,1 

 Orçamento participativo 2 ,1 

 Comissão de 
participação popular 3 ,1 

 Plano plurianual de ação 
governamental 3 ,1 

 Outros 2 ,1 

 Ciclo de debates 8 ,4 

 NSA 2148 97,1 

 Total 2212 100,0 

 
Os temas referentes aos instrumentos de interlocução com a sociedade 

[Tabela 12] aparecem de modo tímido na cobertura, não alcançando 3% do 

total das matérias. Pode-se verificar que as Audiências Públicas apareceram 

com maior destaque. 

Sobre a cobertura dos instrumentos de interlocução, é possível considerar, 

inclusive, que o acontecimento em si pode não ser o foco da matéria. O editor 

de política demonstra isso claramente, ao afirmar da pouca atenção prestada 

aos seminários legislativos: 
                                                 
46 Valencia é categoria de positividade, negatividade e neutralidade das matérias conforme os dados 
foram analisados. 
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“Porque muitas vezes a gente vai lá no seminário e não cobre seminário, 

não. Se você fizer um seminário e chamar o Frei Beto eu vou adorar que 

você esteja trazendo o Frei Beto, mas eu vou lá falar com o Frei Beto 

sobre a crise [do mensalão]. Eu não estou “nem aí” sobre o que é seu 

seminário lá na Assembléia [Batista Almeida].” 

Quando considerados os temas relativos à modernização interna da instituição, 

vê-se uma cobertura ainda mais tímida (Tabela 13). 

Tema relativo à modernização 
Tabela 13 

 Freqüência Percentual 

Valido Escola do legislativo 2 ,1 
  Quadro técnico 3 ,1 
  Total 5 ,2 
 NSA 2207 99,8 

Total 2212 100,0 

 
O padrão da cobertura das inovações institucionais legislativas se mostra ainda 

mais claro quando o assunto refere-se à área de comunicação da casa (Tabela 

14). 

Tema relativo à área de comunicação 
Tabela 14 

 Freqüência Percentual 

Valido Modificações na área de 
comunicação 1 ,0 

 Estratégias de construção 
da imagem da ALMG 2 ,1 

 Canal legislativo 8 ,4 

 Outros 3 ,1 

 Total 14 ,6 

 NSA 2198 99,4 

Total 2212 100,0 
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Os acontecimentos relativos às inovações institucionais se apresentam como 

acontecimentos de longo prazo, o que torna compreensível o fato de não 

levarem o destaque na cobertura. Processos de longa duração têm dificuldade 

de ser alvo da imprensa. 

Se por um lado foi narrado, por jornalistas, algum conhecimento do processo 

de inovações, ele não se destaca como noticiável. Mais do que isso, ele é alvo 

da mais profunda suspeita por um dos jornalistas entrevistado: 

“Eu tenho as minhas dúvidas [sobre as inovações institucionais]. Eu 

também gostaria de investigar essa mudança lá, essas consultorias lá, 

quem é que banca esses seminários, produz isso aí porque ‘alguma 

coisa deve ter’.” 

Perguntado a respeito de como os leitores percebem a assembléia, afirma: 

“Eu acho que com muita reserva, com muita queixa. A gente recebe aqui 

toda hora queixa que é pra pegar esse povo, tem que pegar esses 

deputados.” 

Considerando o enfoque de análise quantitativa, a cobertura das inovações 

institucionais não possibilitam grandes inferências, considerando o fato do “n” 

ser muito reduzido47.   

 No aspecto da quantidade de matérias e a centralidade do legislativo no 

corpo do jornal como um todo, a Assembléia e seus deputados passaram por 

uma queda significativa de atenção. A modernização da linha editorial e a 

busca por uma identidade nacional fez com que o poder legislativo estadual 

                                                 
47 Ademais disso, e das possibilidades de pegarem carona em outros aspectos da cobertura, ganhos 
significativos na análise da cobertura sobre as inovações, especificamente, devem estar associadas à 
análise qualitativa, que não é o foco desse trabalho. 
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fosse mostrado em segundo plano frente outros temas de política. O número 

de matérias e a participação nas principais páginas do jornal diminuíram.  

 Em contraste com isso, verifica-se um aumento da área ocupada e da 

importância do legislativo no conteúdo geral das matérias. A centralidade da 

ALMG como instituição aumenta, a posição do deputado isolado diminui. O 

legislativo passa a ser retratado em articulação com outros temas de cobertura.  

 Isto acontece associado com um maior posicionamento do jornal e um 

aumento relativo às matérias negativas e positivas à ALMG, sendo que o juízo 

negativo tem um espaço um pouco maior. De modo geral, a qualidade da 

cobertura caminha no sentido de fortalecer a noticiabilidade da ALMG em 

contraste com uma visibilidade muito menor quantitativa. 

 Mesmo assim, a questão principal, que são as inovações legislativas, se 

mostra afastada da cobertura. Num certo ponto, a modernização da linha 

editorial não caminha no sentido de cobrir aquilo que faz da Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais uma instituição digna de nota. 
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CONCLUSÃO 

“Os repórteres tinham recebido ordem para 

deixarem de acompanhar a manifestação e 

correrem a tomar posições em frente do 

palácio, mas a idéia geral, quer entre os 

profissionais que trabalhavam no terreno quer 

nos quartéis-generais das redacções, era que, 

do ponto de vista do interesse informativo, a 

cobertura havia resultado em pura perda de 

tempo e dinheiro, ou, querendo usar uma 

expressão mais forte, numa indecente patada 

nos tomares da comunicação social, ou, desta 

vez com delicadeza e finura, uma não merecida 

desconsideração. Estes gajos nem para 

manifestações servem, dizia-se, ao menos que 

atirem uma pedra, que queimem o chefe do 

estado em efígie, que partam umas quantas 

vidraças das janelas, que entoem um canto 

revolucionário daqueles de antigamente, 

qualquer coisa que mostre ao mundo que não 

estão mortos [...]” [SARAMAGO, 2004: 139]. 

 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais vem se mostrando, 

nas duas últimas décadas, instituição viva. Suas inovações institucionais 

apresentam-se, em grande parte, dotadas de um potencial de abertura de 

canais de participação, deliberação e transparência da rotina legislativa. A casa 

esforça-se para conquistar a credibilidade e legitimidade importantes à atuação 

política. 

Já o processo de modernização do jornal Estado de Minas é mais 

recente. O período compreendido neste trabalho representa dois momentos 

distintos de linha editorial. Trata-se de um estudo de caso a respeito da relação 
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entre a construção de uma nova identidade de um meio de comunicação e o 

tipo de produto simbólico que é produzido. 

Os impactos, na cobertura, desse processo de construção de uma nova 

identidade do jornal Estado de Minas mostra o valor explicativo da lógica 

interna dos meios de comunicação. Não se trata, aqui, de desconsiderar o peso 

de fatores exógenos (ex: econômicos e políticos) na produção da notícia, mas 

sim de mostrar que o processo produtivo das notícias importa. Tal processo é 

constituído por uma dinâmica que inclui uma cultura profissional, características 

técnicas de produção simbólica e decisões editoriais.  

A atividade legislativa não atende muito aos critérios de noticiabilidade, 

por serem muito rotineiras, constituírem-se de ações com resultados a médio e 

longo prazo, não estarem associadas a grandes nomes políticos diretamente, 

tratarem de temáticas que necessitariam de uma maior explanação por parte 

da cobertura. A fragmentação da realidade, própria do jornalismo, possui uma 

lógica distinta da produção de políticas públicas e dos Seminários Legislativos, 

dos Ciclos de Debates, das Audiências Públicas, da Comissão de Participação 

Popular. Isso é demonstrado pelo pequeno número de matérias associadas a 

esses eventos legislativos. 

 O processo de modernização editorial provocou uma diminuição 

significativa da cobertura legislativa estadual e a desloca para as páginas 

secundárias. 

No entanto, a lógica da cobertura não se apresentou, neste trabalho, unívoca. 

Considerando as matérias em aparece, a ALMG ganha mais espaço na 

cobertura do Estado de Minas. Isso pode ser observado no maior destaque que 
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ela adquire em relação a outras temáticas e aos deputados. Além disso, após a 

mudança da linha editorial, há um aumento da média de área das matérias 

destinadas à ALMG. 

 Cabe ressaltar que, por um lado, o período considerado localiza-se no 

processo de mudança do jornal. Uma reformulação institucional não ganha 

corpo automaticamente, mas é um processo em que vários fatores que podem, 

inclusive, reverter percursos. 

O jornal Estado de Minas diminuiu sua posição amena com relação à 

ALMG e tornou-se um jornal mais posicionado. Esta mudança, ainda em 

processo, exige maiores reflexões e pesquisas sobre seu significado, 

sobretudo a partir de 2003, início de outra legislatura. Trabalhos mais voltados 

à análise qualitativa, focados em períodos mais curtos, podem oferecer 

importantes esclarecimentos sobre o rumo desta relação entre a mudança 

editorial do Estado de Minas e a inovações institucionais da Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais. 
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