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RESUMO 

O objetivo do trabalho é historiar a trajetória e registrar a nova etapa de vida de um 

jornal centenário do Município de Campinas, o Diário do Povo, que passou a existir 

apenas em versão digital, com acesso gratuito a todos os interessados. O jornal 

deixou de circular em Novembro de 2012 na versão em papel. Na versão online, a 

publicação dedica-se exclusivamente a coberturas esportivas. A investigação 

proposta fará uso de pesquisa bibliográfica e documental, além da observação 

sistemática de seus conteúdos digitais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Diário do Povo; jornalismo e tecnologia; jornalismo na internet; 

jornalismo desportivo; sociedade mediatizada. 

 

INTRODUÇÃO 

 No início da década de 1980, Campinas contava com três jornais diários: 

Correio Popular, Diário do Povo e Jornal de Hoje. Na mesma década, o Jornal de 

Hoje desapareceu e anos mais tarde, o Diário do Povo foi adquirido pelo jornal 

Correio Popular, dando origem a um único grupo editorial, a Rede Anhanguera de 

Comunicação.  

 No entanto, praticamente à véspera de comemorar 100 de existência, o jornal 

Diário do Povo também deixou de circular na versão em papel, episódio que ocorreu 

em 5 de novembro de 2012. A trajetória desta publicação é praticamente igual à do 

Jornal do Brasil (RJ), Gazeta Mercantil (SP) e Jornal da Tarde (SP), que também 

sucumbiram aos novos tempos e às dificuldades impostas pela rede mundial de 

computadores. 

 O fenômeno do desaparecimento de jornais impressos não ocorre apenas no 

Brasil. “Nos Estados Unidos, vários jornais fecharam nos últimos anos, só o 

MediaNews Group fechou 11 publicações que se transformaram em duas. 

 Em obra na qual debate a condição dos anúncios na composição 

orçamentária da imprensa, Meyer (2001) lembra que, até a década de 1980, os 

jornais apostaram no monopólio local como estratégia para obter sua alta 

rentabilidade, cobrando –de leitores e anunciantes– o que chamou de “pedágios 

pelos quais a informação trafegava dos varejistas locais até seus clientes” (MEYER, 

2001, p.43). Hoje, os anunciantes coseguem chegar até aos leitores sem a 

necessidade do jornal.  Para Meyer, restariam agora apenas duas saídas para os 



empresários do setor: esgotar o modelo atual até sua completa extinção ou 

transformar os jornais em “grandes players num mercado de informação que inclui a 

mídia digital” (MEYER, 2001, p.50). 

 Ao que tudo indica, o episódio ocorrido com o Diário do Povo, em Campinas, 

está no território da primeira alternativa apontada por Meyer, embora o grupo venha 

adotando uma estratégia ecossistêmica de gerenciamento. 

OBJETIVOS 

1. Registrar a criação da versão digital do Diário do Povo, em substituição à versão 

em papel; 

2. Caracterizar a nova publicação segundo seus conteúdos; 

3. Historiar as principais fases que atravessou o jornal desde seu surgimento até o 

momento em que deixou de circular; 

 

METODOLOGIA 

  Uso de uma metodologia híbrida de investigação, de longa tradição nos 

estudos de comunicação (MACHADO, 2007), associando a revisão bibliográfica à 

técnica da observação (LAKATOS e MARCONI, 1992, p.107). 

A partir da pesquisa bibliográfica e da observação sistemática, será apurado 

quais características possui o portal estudado, segundo modelo proposto por 

Palácios (2003).  

Como referência de qualidade e conteúdos para publicações virtuais na área 

de esportes, será usado o portal Lance (http://www.lancenet.com.br/), os mais bem-

sucedidos empreendimentos nacionais do setor. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Os dados obtidos a partir da pesquisa bibliográfica e documental deverão 

sustentar a abordagem da etapa relativa à evolução histórica do periódico extinto, 

bem como dos produtos editoriais que o grupo RAC, na sua condição de rede 

(GUIMARÃES, 2006), coloca no mercado editorial da região de Campinas. 

 Na etapa seguinte, através de uma visitação sistemática do portal que o 

Diário do Povo mantém na internet (http://planetaesporte.correio.com.br/#diario#), 

deverão ser observadas suas características segundo o quadro proposto por 

Palácios que levam em consideração os seguintes quesitos: 

http://www.lancenet.com.br/
http://planetaesporte.correio.com.br/#diario


 multimidialidade/convergência, interatividade, hipertextualidade, customização do 

conteúdo/personalização, memória e instantaneidade/atualização contínua.  

      O resultado deste levantamento deverá ser comparado ao portal de referência 

na área de esportes acima apontado, mantido na rede de computadores pelo jornal 

Lance, um dos grupos editoriais mais importantes do país na área esportiva. 

 

RESULTADOS PREMILINARES  

 No primeiro momento, observou-se que o Diário Popular era um importante 

jornal para Campinas e que, ao decorrer do tempo, veio perdendo força e 

importância até desaparecer na versão impressa. Em análises prévias, percebeu-se 

também que a versão online do Diário do Povo, dedicada a coberturas esportivas, 

não faz uso de tecnologias que fidelize os leitores desportistas.   
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