
HIPÓTESE DE AGENDA SETTING: UMA ANÁLISE DA CAMPANHA ELEITORAL 
DOS CANDIDATOS Á PRESIDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 20121

Elisandro Abreu COELHO2

Sheila Lais MIRANDA3

Carmem Gonçalves ABREU4

Universidade Federal do Pampa, São Borja, RS

INTRODUÇÃO - O presente trabalho é resultado de um estudo realizado na disciplina 
de  Comunicação  e  Política,  do  Curso  de  Relações  Públicas  –  Ênfase  em Produção 
Cultural da Universidade Federal do Pampa – Unipampa. O estudo teve por objetivo 
analisar  os  efeitos  do  mass media segundo os  pressupostos  da  Hipótese de Agenda 
Setting, tendo como objeto de análise o Jornal Correio do Povo, de Porto Alegre – RS. 
Neste  sentido,  analisou-se  a  cobertura  jornalística  dos  candidatos  à  presidência  dos 
Estados Unidos da América,  o atual presidente Barack Obama e o ex-governador de 
Massachusetts, Mitt Romney, durante o período de 18 de agosto a 18 de outubro de 
2012, totalizando 62 edições.  METODOLOGIA - Como metodologia foi utilizada a 
análise de conteúdo das matérias e reportagens durante o período de investigação, com o 
intuito de aferir o processo de agendamento das notícias por parte da mídia. Dentre os 
vários critérios da Hipótese de Agendamento,  foram utilizados para este trabalho os 
conceitos  de:  acumulação,  frame  temporal,  tematização  e  focalização.  Para  fazer  a 
investigação, foram analisadas todas as notícias do Jornal Correio do Povo, no período 
de 18 de agosto a 18 de outubro de 2012, relacionadas aos candidatos Barack Obama e 
Mitt  Romney.  RESULTADOS  E  DISCUSSÕES  – Observou-se  o  pressuposto  de 
hipótese  de  agenda,  “Acumulação”  através  da  quantidade  e  da  importância  que  o 
assunto foi tratado. O acúmulo da produção jornalística foi analisado pela quantidade de 
matérias, manchetes, chamadas de capas, matérias de retranca, box e fotos aferidas no 
período de investigação. Das 62 edições analisadas, em 24, apareceram 21 matérias, 7 
boxes,  21 fotos,  1  charge e  9 gravatas  referentes  ao tema.   Em 3 edições,  o jornal 
reservou também a parte externa com 3 chamadas de capas. Todas as notícias foram 
publicadas no editorial Internacional. Das 21 matérias produzidas, 10 foram colocadas 
como manchetes  e 11 como matérias  de retranca.  Também foi possível  verificar  na 
investigação,  três  fases  que  apresentavam  três  contextos  diferentes  relacionados  à 
campanha  eleitoral,  caracterizando  a  presença  da  categoria  de  agendamento  “frame 
temporal”.  1ª –  oficialização  dos  candidatos  Mitt  Romney  e  Barack  Obama  como 
candidatos à presidência dos EUA, fase das convenções partidárias no período de 21 de 
Agosto  a  7  de  setembro;  2ª  –  fase  de  campanha  eleitoral,  de  8  a  28  de  setembro, 
destaque para a agenda dos candidatos no 11 de setembro; 3ª - fase dos debates, de 3 a 
18  de  outubro,  com a  produção  de  notícias  relacionadas  aos  debates  presidenciais. 
Relacionada  à  categoria  “tematização”,  neste  estudo,  a  observação  da  quantidade  e 
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qualidade dada às informações no  frame temporal estabelecido, foi possível observar 
que a abordagem do assunto foi realizada em três momentos: período das convenções 
partidárias, entre 21 de agosto a 7 de setembro, cuja o contexto retratado fica por conta 
das  convenções  nacionais  dos  partidos  republicano  e  democrata.  Posteriormente,  o 
objeto de análise  do jornal  se  volta  para a  campanha  eleitoral  dos  candidatos,  com 
destaque para o aniversário de 11 de setembro. Esse segundo momento se inicia no dia 8 
de setembro e termina no dia 28 de setembro. Ao longo desses vinte dias, nove edições 
do jornal reservaram espaço para a cobertura da campanha eleitoral dos candidatos a 
casa branca. Por último, o período compreendido entre os dias 3 e 18 de outubro, se 
caracteriza  por  ser  o  momento  dos  debates.  Na  categoria  “focalização”,  foram 
analisados os boxes, as matérias, as fotos, a charge e as chamadas de capa publicadas 
durante  os  dias  de  pesquisa  com o  intuito  de  apreender  de  que  modo  se  deu  esta 
característica de hipótese de agenda através da análise do enquadramento que o jornal 
deu  as  notícias  referentes  ao  tema  eleitoral  e  aos  candidatos.  Os  resultados  dessa 
investigação  confirmaram a hipótese  de agenda quanto às  notícias  pautadas  sobre a 
campanha eleitoral dos candidatos a presidência dos Estados Unidos, Barack Obama e 
Mitt Romney. O Jornal leva ao público às informações de forma organizada em etapas, 
de acordo com o acontecimento dos fatos nas duas campanhas, condicionando o leitor a 
discutir  mais  a  campanha  do  candidato  Barack  Obama,  pela  quantidade  maior  de 
informações mostradas desse candidato, fazendo assim o agendamento.
CONCLUSÕES –  Após  analisar  o  Jornal  Correio  do  Povo,  foi  possível  averiguar 
através das características da hipótese de agendamento,  acumulação, frame temporal,  
tematização e focalização, que houve por parte do veículo, uma valorização do assunto, 
que resultou no processo de agendamento.  Dessa forma,  pode-se notar que o jornal 
apresenta o candidato Barack Obama, com mais importância de pauta em relação ao 
candidato Mitt Romney. O veículo dedicou mais espaço e atenção a campanha eleitoral 
do  Presidente  Barack  Obama  em  todos  os  períodos  do  frame  temporal,  o  que 
possibilitou verificar que a tematização do assunto Campanha Presidencial nos Estados 
Unidos,  foi  pensada  prioritariamente  com  destaque  para  a  campanha  do  candidato 
Barack Obama. Ao todo, apareceram 12 matérias de Barack Obama e 7 matérias de Mitt 
Romney. 
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