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RESUMO 

 

Este estudo faz uma análise das rotinas produtivas do telejornalismo de hoje em Santa Maria e 

região. O trabalho observa como as notícias são selecionadas, quais os critérios e valores 

notícia adotados. O telejornal Pampa Boa Noite, da TV Pampa Santa Maria, afiliada da Rede 

Record, é objeto deste estudo onde foram observadas as edições e as rotinas da redação dos 

dias 15 a 19 de outubro de 2007. Por intermédio da observação participante foi possível 

identificar como funciona a produção do programa e quais os critérios de noticiabilidade e 

valores-notícia mais usados pelo telejornal. Este estudo, desenvolvido através da observação 

das rotinas produtivas do Pampa Boa Noite, identifica o que é determinante para a seleção de 

um fato a ser noticiado no telejornal analisado.  

 

Palavras-chaves: Telejornalismo. Rotinas produtivas. Valores notícia. Critérios de 

Noticiabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Falar sobre telejornalismo nos dias de hoje é acompanhar o crescimento e 

desenvolvimento do mundo de perto. Não se pode pensar em acontecimentos globais como 

fatos destacados, distantes, mesmo que ocorram em outra região.  

A necessidade de estar informado sobre o que ocorre no mundo e ao mesmo tempo, na 

região onde se vive, foi o que fez com que as emissoras de televisão se espalhassem de norte a 

sul do país. Apesar das mudanças e da ampliação do acesso às informações, tanto locais 

quanto globais, os jornalistas de televisão preservam uma série de rotinas de trabalho que vão 

desde a seleção dos fatos, até a apuração da notícia, edição e apresentação. 

Este estudo busca identificar quais são os critérios de noticiabilidade mais utilizados 

em um telejornal da região central do Rio Grande do Sul, o Pampa Boa Noite, da TV Pampa, 

afiliada da Rede Record em Santa Maria. A noticiabilidade é um conjunto de regras práticas 

que justifica a escolha de determinado fato, transformando-o em narrativa jornalística. 

Através da observação participante, pretende-se identificar como é produzido o telejornal, 

quais são valores-notícia mais utilizados na produção, quais os formatos das notícias exibidas 

e quais as cidades que são noticiadas.  

Entende-se que o acompanhamento das rotinas produtivas do telejornal é fundamental 

para a identificação dos critérios adotados pela emissora escolhida. A observação participante 

traz para a realidade regional o que já foi estudado em âmbito mundial com relação à teoria do 

newsmaking, que entre outros aspectos da rotina produtiva, identifica critérios de 

noticiabilidade e valores-notícia. São elementos que fazem parte do dia-a-dia das redações. 

Mesmo que os jornalistas não reflitam sobre a origem das escolhas que estão realizando na 

hora de decidir o que vai ser publicado, estudos apontam que a seleção das notícias não é feita 

de forma aleatória. Mauro Wolf (1994) e Alfredo Vizeu (2006) apontam pesquisas realizadas 

nessa área e identificam alguns critérios e valores utilizados no jornalismo em geral.  

O Pampa Boa Noite é um telejornal de abrangência regional e que adotou seu formato 

atual há três meses. Atendendo às áreas de abrangência dos municípios de Carazinho, Ijuí, 

Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas e Rio Grande, – todos no Rio Grande 

do Sul – o programa, produzido e apresentado pela jornalista Adriane Zimerer sofreu algumas 

alterações para acolher uma região de cobertura mais ampla do que o outro telejornal da 

emissora de Santa Maria, o Pampa Meio Dia, que leva esse nome por ser exibido próximo 

desse horário. As novas tecnologias de geração de reportagens via Internet e as adaptações 

sofridas para atender às inovações da televisão digital, justificam a escolha deste programa e 
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do tema apresentado. Com as modificações recentes do Pampa Boa Noite, este é um estudo 

inédito que busca identificar quais os critérios de noticiabilidade mais utilizados na produção 

deste telejornal de abrangência regional. 

O interesse para realizar este trabalho surgiu da curiosidade em entender por que 

alguns fatos se tornam notícia e outros não. Entre os questionamentos que direcionam este 

estudo estão: de que forma as matérias de jornalismo televisivo são selecionadas, quais os 

critérios adotados para a escolha das informações e como estes processos se aplicam às 

rotinas produtivas do telejornalismo regional. 

Entretanto, para entender como ocorre a seleção de fatos e a transformação, ou não, 

dos mesmos em notícias, é preciso buscar fundamentação teórica a cerca de vários assuntos 

ligados à temática. O primeiro capítulo deste trabalho apresenta um breve histórico sobre o 

surgimento da televisão no Brasil e ainda aborda dois fenômenos que ainda exercem 

influência no telejornalismo: a globalização e a regionalização. Foi por meio deste último que 

se intensificou a programação regional que deu origem a TV Pampa, cujo um dos programas é 

objeto deste estudo, por isso neste capítulo é apresentado também um breve histórico da 

referida emissora e do telejornalismo regional. 

O segundo capítulo trata da teoria do newsmaking e dos valores-notícia. São 

apresentados alguns autores que desenvolveram estudos teóricos que deram embasamento a 

este trabalho, bem como são apontadas pesquisas realizadas no campo da comunicação – 

rádio, TV, impresso, Internet – sobre valores-notícia e critérios de noticiabilidade. Além 

disso, é apresentada também a metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho. 

O terceiro capítulo é dedicado à análise e discussão do que se constatou no estudo de 

caso do programa Pampa Boa Noite. São descritas as rotinas produtivas do telejornal 

observado, como funciona a rede de informações, como as notícias chegam, quando começa a 

produção, as pessoas envolvidas no programa, como ocorre a seleção de material, entre outras 

características que fazem parte da produção do telejornal. 

O quarto e último capítulo aborda as considerações finais realizadas a partir da análise 

dos resultados obtidos no estudo de caso. Busca-se identificar o que faz um fato se tornar 

notícia no telejornalismo regional do Pampa Boa Noite, produzido e apresentado em Santa 

Maria, no Rio Grande do Sul. Também são apontadas as contribuições para futuras pesquisas 

na área.  
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2 TELEVISÃO NO BRASIL 

 

A televisão brasileira surgiu na década de 1950 como uma proposta inovadora e 

atraente para o público. O telejornalismo foi um dos primeiros formatos adotados e 

implantados no país e seu principal papel, que continua até hoje, foi de informar o 

telespectador. Foi nesse contexto que surgiu o primeiro telejornal do Brasil, criado na 

primavera de 1950 pela TV Tupi, do empresário da comunicação Assis Chateaubriand. 

Imagens do Dia tinha um formato simples: um locutor produzia e redigia as notícias e, 

algumas notas possuíam imagens feitas em filme preto e branco, mas eram exibidas sem som. 

O telejornal durou um ano.  

Uma trajetória mais longa teve o Repórter Esso, também da Tupi. Foi o primeiro 

programa jornalístico de sucesso da televisão brasileira e ficou no ar de dezessete de junho de 

1953 até 1970, com sua inconfundível vinheta de abertura “Aqui fala o seu Repórter Esso, 

testemunha ocular da história”, apresentado por dois locutores de rádio: Kalil Filho e, depois, 

Gontijo Teodoro.  

Aos poucos, no final da década de 1960, as inovações tecnológicas importadas dos 

EUA, entraram no telejornalismo brasileiro. Como revela Gontijo (2004, p. 414), “a novidade 

que tanto se falava na Europa e nos Estados Unidos despertava o interesse de investidores 

brasileiros, que começavam a se organizar em sociedades anônimas para formar as primeiras 

empresas do setor”. 

 A Rede Globo de Televisão foi criada nessa época. O principal programa 

telejornalístico da emissora, o Jornal Nacional, estreou em primeiro de setembro de 1969, 

tornando-se líder de audiência. Foi o primeiro a apresentar reportagens em cores, matérias 

internacionais via satélite no instante em que os fatos ocorriam. Seu estilo de linguagem, a 

narrativa, a figura do repórter e o formato seguiam os padrões dos telejornais americanos. O 

Jornal Nacional está no ar até hoje e é referência de telejornalismo no Brasil tendo em média 

trezentos mil espectadores segundo a Revista Veja (2004). 

Mas foi a partir da década de 1970 que o jornalismo na televisão passou a ter um 

formato próprio. Os negativos fotográficos foram substituídos por videoteipe e o 

telejornalismo deixou de lado o processo de revelação dos filmes cinematográficos e começou 

a utilizar fitas, que garantiram agilidade às equipes nas redações. A notícia imediata 

aproximou o público do telejornalismo e fez do fato jornalístico um reflexo da sociedade.   

Segundo Rezende (2000, p. 31), a TV é o principal veículo de comunicação do sistema 

de comunicação de massa brasileiro. “O fascínio que a TV suscita não se deve, porém, a 
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fatores circunstanciais relativos à realidade brasileira. Parece que advém da própria natureza 

do meio televisivo”. 

Mas, até que ponto a notícia pode ser considerada um espelho da realidade? Segundo 

Danton (2003), as notícias são como são porque a realidade assim o determina. O jornalista 

deveria ser como um fotógrafo: simplesmente relatar a realidade da maneira como ela se 

apresenta, sem qualquer intervenção subjetiva. 

Refletindo ou não a realidade de um país, região ou cidade, a informação é um direito 

comum a todos. E este é também o papel social do telejornalismo. Com base nisso, uma 

grande disputa se cria no mundo das comunicações: a briga pelo furo de reportagem, a 

matéria completa, a notícia de última hora. Nesta disputa pelo ineditismo e exclusividade do 

fato jornalístico, muitas emissoras expandiram seu mercado através de filiais em múltiplas 

localidades.   

 

2.1 GLOBALIZAÇÃO X REGIONALIZAÇÃO  

 

A televisão aproxima realidades diferentes, mas ao mesmo tempo semelhantes. 

Exemplo disso é o que se observa nas notícias de economia, principalmente no que diz 

respeito ao mercado de ações e da bolsa de valores. Uma queda de investimentos em outro 

continente pode desencadear uma grande crise no Brasil. 

Situações como estas acontecem em todos os lugares do mundo e é isso que aproxima 

realidades tão distintas. Fenômenos como a globalização obrigaram o telejornalismo a se 

desenvolver para acompanhar as transformações que este mundo interligado exige. Conforme 

Rezende (2000, p. 109): 

 

Em janeiro de 1969, o Brasil ingressava na era da comunicação espacial. As ligações 

por microondas e as transmissões via satélite possibilitavam a integração nacional e 

aproximação com o restante do mundo.  

 

Simões (2004) pondera que o termo "regionalização" já não explica muito, tantos são 

os usos dele feitos desde que, nas últimas décadas do século vinte as transformações globais 

tomaram de assalto os cenários nacionais. Simões (2004, p. 2) ainda refere que: 

 

A palavra “globalização” não tem limites muito precisos e sua compreensão depende 

do entendimento do analista. Tal pode variar por diferenças pessoais, que podem ir 

desde o senso comum a conceitos mais elaborados, capazes de observar criticamente 

o problema. 
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Diniz (2004) afirma que a sede de informação, desejo suscitado pelos próprios 

telejornais que prometem informar o conjunto de notícias do dia de forma completa e 

exaustiva, leva o telespectador a buscar a informação todos os dias, num verdadeiro ritual 

cotidiano que quando rompido, pode causar um sentimento de alienação. Ainda segundo 

Diniz , a informação em tempo de globalização representa para cada um de nós uma forma de 

participação social efetiva. É através dela que inúmeras pessoas se informam e buscam 

companhia. 

Benko (1996, p. 50), que afirma que  

 

o conceito de local e de global [...] não é apenas uma oposição entre os objetos de 

estudo, mas uma oposição de métodos. O meio local (região ou país) é caracterizado 

por uma personalidade regional, possui características físicas e humanas, instituições 

e uma atmosfera. Na base dessa personalidade, uma região acha-se em relação mais 

ou menos benéfica com outras regiões. 

 

Em 1977 o Brasil contava com 75 empresas de televisão, nove em São Paulo e outras 

nove no Rio Grande do Sul. Conforme Silveira (2003) o estado gaúcho protagonizou uma 

grande iniciativa na América Latina com sua rede de emissoras televisivas locais, 

demonstrando o desejo e a capacidade instalada de sua sociedade civil de organizar-se e 

implementar canais produtores de conteúdos próprios e pertinentes.  

  

A comunicação na fronteira meridional brasileira criou uma relação própria entre os 

níveis local e internacional. Para estabelecer as bases de como esse processo se 

desenvolve, uma digressão se faz necessária, e ela exige mover-nos entre os níveis 

local e nacional (SILVEIRA, 2003). 

 

Atualmente, a estrutura midiática do mercado de comunicação é amplamente 

complexa e altera-se freqüentemente, principalmente com os interesses internacionais ditados 

pela nova ordem globalizadora.  

 

É importante lembrar que o processo que responde pela atual estrutura teve um 

momento decisivo no começo dos anos 80, quando a Rede Globo de Televisão 

adotou uma estratégia de regionalização de conteúdos, com o objetivo de consolidar 
sua primazia ao nível nacional. A partir desta estratégia, os conteúdos de maior parte 

de sua programação televisiva passaram a provir da Rede Globo, estúdios de São 

Paulo e Rio de Janeiro, da qual a Rede Brasil Sul – RBS, integrante de um grupo de 

origem gaúcha, resulta ser a principal afiliada (SILVEIRA, 2003). 

 

Simões (2004, p. 10) acredita que no caso brasileiro é razoável observar o fenômeno 

da regionalização da televisão a partir das possibilidades que nos oferecem tanto a produção 

como a distribuição de conteúdos comunicacionais televisivos, acreditando que uma TV 
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regional teria como característica tais balisadores. “Nossa tradição é a da televisão em rede. 

Seus limites estão fortemente sustentados por um modelo financiado pela publicidade 

comercial e uma legislação refratária à utilização não comercial”. 

Uma programação voltada para o interesse regional demonstra preocupação com a 

sociedade. E em busca da satisfação dos telespectadores e do cumprimento do seu papel de 

informar, as emissoras foram expandindo seu território levando informações locais, nacionais 

e internacionais para todos os estados brasileiros.  

 

2.2 A TELEVISÃO REGIONAL 

 

Em 1969 foram criadas as duas primeiras emissoras do interior do estado sulista: em 

Caxias do Sul a Tv Caxias e a Tv Imembuí em Santa Maria, respectivamente no norte e centro 

geográfico do estado. Em 1972, foi instalada em Pelotas a Tv Tuiuti. Em Erechim surgiu uma 

emissora com o mesmo nome. Também na década de 1970, foram criadas outras emissoras 

regionais, que foram agregadas ao Grupo RBS, filiado à Rede Globo. Em 1979, o Rio Grande 

do Sul superava São Paulo em termos de canais televisivos, com 13 emissoras. 

A Rede Globo, fundada em 1965, conta hoje com mais de 121 afiliadas em todo o 

Brasil além de possuir sucursais em outros países como China, Estados Unidos, França e 

Itália. O mesmo acontece com outras emissoras como Rede Record, Bandeirantes, SBT, entre 

outras.  

Em busca da maior fatia do mercado consumidor (o telespectador), as afiliadas 

investem em conhecimento e tecnologia para fornecer ao seu público o que há de melhor em 

telejornalismo.  

A RBS (afiliada da rede Globo sul do Brasil) utiliza como slogan a frase “aqui o Rio 

Grande se vê” com a intenção clara de demonstrar proximidade com o telespectador. O 

mesmo pode ser observado no programa Pampa Meio-Dia, da TV Pampa, afiliada da Rede 

Record em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O âncora do telejornal encerra a edição do dia 

dizendo “a cidade passa por aqui”. Estes dois exemplos traduzem de forma simples qual a 

função e característica principal do jornalismo local: refletir a realidade da cidade ou região 

de cobertura.  

A TV Pampa de Santa Maria iniciou suas transmissões em oito de novembro de 1991, 

retransmitindo a programação da Rede Manchete. Posteriormente passou a ser retransmissora 

do SBT e hoje retransmite a Rede Record para toda a região central do estado, Vale do Rio 

Pardo e Vale do Jacuí. A emissora realiza localmente os telejornais Pampa Meio Dia e Pampa 
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Boa Noite, além dos programas de entrevista Mídia Mix e Estilo Você. 

As emissoras da Rede Pampa localizadas em Carazinho, Ijuí, Santa Cruz do Sul, Santa 

Maria, Passo Fundo, Pelotas e Rio Grande receberam recentemente importantes investimentos 

em suas plantas transmissoras. A ampliação de potência, os novos equipamentos para 

exibição digital de comerciais e a modernização estrutural traduziram-se em significativo 

incremento na qualidade de exibição. 

Tendo em vista essas considerações, cabe salientar que em um panorama geral, 

nenhum canal aberto é exclusivo para o telejornalismo no Brasil e as emissoras possuem uma 

programação variada, que misturam informação, entretenimento e ficção. A maior parte do 

tempo é voltada para o lazer: novelas, filmes, desenhos, programas de auditório, jogos 

esportivos. Alguns minutos da manhã, do intervalo do almoço, do horário do jantar e da 

madrugada são dedicados à informação. Além disso, este tempo ainda é dividido com a 

programação local de cada emissora. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 NEWSMAKING 

 

É impossível falar da rotina da produção jornalística sem antes pensar na produção da 
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notícia. Como toda a obra, a elaboração de uma notícia também envolve uma série de 

caminhos a serem percorridos, desde a estruturação da pauta até sua publicação, seja ela em 

mídia impressa, televisiva, radiofônica ou digital.  

Segundo Pierre Bourdieu (1997), a existência de um campo implica na existência de 

um prêmio disputado por agentes sociais diversos e de um grupo que afirma possuir um 

monopólio de conhecimentos ou saberes especializados. Neste estudo, o prêmio em questão 

são as notícias que englobam as diferentes estratégias de comunicação. Já o grupo 

especializado é composto por jornalistas que afirmam saber o que os outros não sabem, ou 

seja, definir o que são notícias e como produzi-las. Traquina (2005, p. 20) diz que: 

 

o campo jornalístico começou a ganhar forma nas sociedades ocidentais, durante o 

séc. XIX, com o desenvolvimento do capitalismo e, economicamente, de outros 

processos que incluem a industrialização, a urbanização, a educação em massa, o 

progresso tecnológico e a emergência da imprensa como mass media. As notícias 
tornarem-se simultaneamente um gênero e um serviço; o jornalismo tornou-se um 

negócio e um elo vital na teoria democrática; e os jornalistas ficaram empenhados 

num processo de profissionalização que procurava maior autonomia e estatuto 

social.  

 

O jornalismo é a construção social de uma suposta realidade, que está em constante 

processo de transformação. A imprensa não reflete a realidade, mas ajuda a construí-la. Para 

Gaye Tuchman (1993), a notícia define um acontecimento e reconstitui significados sociais e 

formas de fazer coisas. Por outro lado, elas esboçam e reproduzem as estruturas institucionais.  

Marcondes Filho (apud VIZEU, 2006) afirma que no Brasil, como nos demais países 

onde acontece a discussão sobre o jornalismo e a notícia, a alma do jornalismo, ou seja, seu 

interesse principal é a notícia. Sodré (1996, p. 131) concorda com essa afirmação. Para o 

referido autor, a “notícia – a americaníssima news of the day – constitui o ponto central da 

informação jornalística”.  

No livro de Mauro Wolf (1994, p. 159-227), “Teorias da Comunicação”, e no de 

Nelson Traquina (1993, p. 167-190), “Jornalismo: Questões, Teorias e Estórias”, pode-se 

encontrar uma organização e uma sistematização dos estudos que vêm sendo desenvolvidos a 

partir das hipóteses relativas ao newsmaking (produção das notícias). O newsmaking leva em 

consideração critérios de noticiabilidade, valores-notícias, constrangimentos organizacionais, 

construção da audiência, rotinas de produção e se preocupa com o modelo produtivo 

responsável pela geração da notícia.  

Segundo Wolf (1994), as pesquisas baseadas na produção noticiosa procuram 

descrever o trabalho comunicativo dos emissores como um processo no qual “acontece de 
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tudo” – rotinas cansativas, distorções intrínsecas e estereótipos funcionais. Baseando-se na 

etnografia dos mass media, essas análises articulam e individualizam empiricamente os 

numerosos níveis de construção dos textos informativos de massa. 

Tais estudos representam “uma primeira tentativa, em nível empírico, para descrever 

as práticas comunicativas que geram as formas textuais recebidas pelos destinatários” (Wolf, 

1994, p. 226). Por sua vez, a noticiabilidade, conforme Vizeu (2006, p. 82),  

 

está diretamente relacionada com os processos de rotinização e estandardização das 

práticas produtivas. Logo, trata-se de introduzir práticas produtivas estáveis, numa 

matéria-prima (os fatos que acontecem no mundo), que é por natureza muito 

variável e difícil de se prever. 

 

A teoria do newsmaking articula-se em três vertentes principais (Wolf, 1994): a cultura 

profissional do jornalista, a organização do trabalho e os processos produtivos. Nesse 

contexto, a produção da notícia é planejada como uma rotina industrial. Daí surgem questões 

relevantes do processo de produção das notícias: Por que as notícias são como são? Que 

imagem transmitem do mundo? Como essa imagem é associada às práticas do dia-a-dia na 

produção de notícias, nas empresas de comunicação? 

 

Diante da imprevisibilidade dos acontecimentos, as empresas jornalísticas precisam 

colocar ordem no tempo e no espaço. Para isso, estabelecem determinadas práticas 
unificadas na produção de notícias. É dessas práticas que se ocupa o Newsmaking. 

(PENA, 2006, p. 130).  

 

Dentre essas práticas destacam-se as seguintes: 

a) Noticiabilidade: Critérios que escolhem, entre inúmeros fatos, uma quantidade 

limitada de notícias. 

b) Sistematização: rotina de divisão das ações que envolvem a pauta, a reportagem e a 

edição. 

c) Valores-notícia: senso comum das redações. Qualquer jornalista sabe dizer o que é 

notícia e o que não é de acordo com o senso comum. 

Para melhor responder estas questões, é preciso retomar alguns conceitos. Antes de se 

publicar uma matéria, esta passa por uma série de decisões, filtros (ou portas – gates) até 

chegarem ao destinatário ou consumidor.  

Manning White foi o primeiro a aplicar o conceito de gatekeeping ao jornalismo de 

acordo com Wolf (1994). White (1993) observava o processo de produção da informação 

como uma série de escolhas onde o fluxo de notícias era filtrado, tendo que passar por 
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diversas portas (gates), que eram áreas de decisão nas quais o jornalista (gatekeeper) 

selecionava se uma notícia iria entrar ou não. 

Andrelise Daltoé (2004) diz que todos os fatores apontados pelas diversas teorias e 

autores como condicionantes da notícia realmente parecem estar conectados. As notícias e a 

forma como são veiculadas, ou deixam de ser, em cada meio, resultam de determinadas 

conjunturas pessoais, sociais, ideológicas, culturais e tecnológicas, que acabam reincidindo 

sobre o próprio sistema dos meios, tornando-se parte de um complexo processo. 

Gaye Tuchman (1993) afirma que as necessidades organizacionais influenciam nas 

decisões dos profissionais da notícia. Para a referida autora, a negociação está presente na 

produção das notícias. Os repórteres e editores negociam entre si – às vezes, provocando 

conflitos – e estes negociam com outras instituições sociais, fontes dos acontecimentos a 

serem cobertos.  

Wolf (1994, p. 214) diz que a recolha, a seleção e a apresentação das notícias 

compõem as principais fases da produção informativa cotidiana. A fase de recolha constitui as 

estratégias que todo órgão de informação possui para conseguir as notícias. “Esta forma de 

organizar a recolha dos materiais noticiáveis está intrinsecamente ligada à necessidade de 

rotinizar o trabalho, o que provoca uma limitação substancial e uma redução – atenuadas, 

porém, pela estabilidade e pela produtividade – dos possíveis canais de recolha”.  

 

Com o material em mãos, os órgãos de informação fazem a seleção dos fatos. Trata-

se de um processo complexo que se desenrola ao longo de todo o ciclo de trabalho, 

realizado a instâncias diferentes – desde as fontes até o simples redator – e com 

motivações que não são todas imediatamente imputáveis à necessidade direta de 

escolher as notícias a transmitir (WOLF, 1994, p. 214).  

 

Essa abordagem teórica entende que a cultura profissional dos jornalistas e a 

organização do trabalho e dos processos produtivos, inter-relacionados, interferem 

diretamente na elaboração das mensagens que serão levadas até o público receptor. 

Tuchman (1993, p. 197-198) afirma que “o jornalismo não é o espelho da realidade, 

mas sim uma forma de conhecimento social, que constrói diariamente o mundo que nos cerca. 

No processo de descrever um fato, a notícia define e dá forma a esse fato”.  

O tempo para o fechamento das edições – que na maior parte das vezes é escasso 

diante da quantidade de informações que circundam nas redações dos telejornais – também 

deve ser levado em consideração na análise dos emissores sob a ótica do newsmaking. 

Segundo Vizeu (2006, p. 82), o conjunto de fatores que determina a noticiabilidade dos 

acontecimentos – por exemplo, os limites rígidos de duração dos telejornais – assegura a 
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cobertura jornalística diariamente, mas torna difícil o aprofundamento de muitos aspectos 

importantes dos fatos que viram notícia e que são deixados de lado. Sob esse aspecto, o 

referido autor afirma que a noticiabilidade é “um elemento de distorção involuntária da 

cobertura informativa dos mass media”. Cabe dizer também que tudo é metodicamente 

calculado e medido quando se trata de telejornal. Se a matriz disponibiliza 10 minutos para a 

afiliada, aquele tempo deve ser respeitado, assim como o horário de entrar no ar, o tempo de 

execução e a hora de encerrar a exibição. Neste caso, cinco segundos fazem muita diferença.  

A produção de um telejornal exige agilidade e uma equipe disposta a trabalhar contra 

o tempo. As rotinas produtivas em uma redação acontecem simultaneamente. Ao mesmo 

tempo em que se discute uma pauta, outro repórter já está colhendo informações com as 

fontes e o cinegrafista está se preparando para a captação.  

Para Wolf (1994) o produto informativo parece ser resultado de uma série de 

negociações, orientadas pragmaticamente, que têm por objeto o que dever ser inserido e de 

que modo dever ser inserido no jornal, no noticiário ou no telejornal. Essas negociações são 

realizadas pelos jornalistas em função de fatores com diferentes graus de importância e 

rigidez, e ocorrem em momentos diversos do processo de produção . 

Levando-se em conta estas rotinas produtivas, é preciso pensar também no que faz de 

um fato, algo relevante a ponto deste se tornar notícia em um telejornal. Ainda mais quando 

se trata de programação regional onde a informação deve ser de interesse daquela cidade ou 

região de cobertura.    

 

3.1 VALORES-NOTÍCIA 

 

Antes de serem produzidas, as notícias passam por uma triagem, uma processo de 

seleção onde é analisado o que realmente terá mais peso na veiculação. Conforme Wolf 

(2003), o processo de seleção das notícias pode ser comparado a um funil dentro do qual se 

colocam inúmeros dados e apenas um número restrito é filtrado. Os critérios de 

noticiabilidade vão dizer o que deve ou não ser notícia, o que deve ser divulgado e qual a 

melhor forma de tornar público determinado assunto. Essa ferramenta auxilia os profissionais 

da comunicação na escolha do que será noticiado.  

Segundo Traquina (2005, p. 63), os valores-notícia são um aspecto fundamental da 

cultura profissional, um importante elemento de interação jornalística e constituem referências 

claras e disponíveis a conhecimentos práticos. 
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Os critérios de noticiabilidade são o conjunto de valores-notícia que determinam se 

um acontecimento ou assunto é susceptível de se tornar notícia, isto é, de ser julgado 

como merecedor de ser transformado em matéria noticiável e, por isso, possuindo 

valor-notícia. 

  

Vizeu (2006) afirma que os valores-notícia ajudam a definir quais os acontecimentos 

que são suficientemente interessantes, significativos e relevantes para serem transformados 

em notícias. Mas não se tratam de elementos estáticos. Com a evolução e o passar dos anos, 

os valores mudam de acordo com os interesses do público. Em Galtung e Ruge apud Traquina 

(2005) citam doze valores utilizados atualmente nesse processo de seleção de fatos pelos 

jornalistas: freqüência ou duração do fato; amplitude do evento; a clareza; a significância; a 

consonância; o inesperado; a continuidade; a composição; a referência a nações de elite; a 

referência a pessoas de elite; a personalização e a negatividade.  

Dentro do jornalismo, os valores também recebem uma diferenciação, são eles: os 

valores de seleção e os de construção de notícias. Conforme Wolf (1994), os valores-notícia 

de seleção referem-se aos critérios que os jornalistas utilizam na seleção dos acontecimentos. 

Já os valores da construção dizem respeito aos elementos existentes que dão mais força ao 

fato. 

A escolha destes valores interfere nas rotinas produtivas de cada programa e estes 

critérios constroem o perfil do telejornal de acordo com os valores-notícia adotados por cada 

emissora. Segundo Vizeu (2006, p. 27), os valores-notícia, praticamente infinitos, agrupam-se 

em cinco grandes categorias que, por sua vez, se dividem em outras tantas. “A título 

exemplificativo, vamos indicar algumas delas: 1) categorias substantivas; 2) categorias 

relativas ao produto; 3) categorias relativas aos meios de informação; 4) características 

relativas ao produto; e 5) categorias relativas à concorrência”.   

Seguindo o agrupamento de Vizeu (2006), as categorias substantivas ligam-se aos 

fatos e seus personagens. Divide-se em: 

a)  grau de importância: diz respeito ao grau hierárquico dos indivíduos envolvidos no 

fato. Dentro desta característica também leva-se em conta o impacto sobre a nação, 

interesse nacional, grau de significação e importância, proximidades geográficas, 

quantidade de pessoas envolvidas no fato e potencial evolução e conseqüências do 

acontecimento;  

b)  interesse: depende da perspectiva que os jornalistas têm da audiência e dos seus 

interesses. Neste quesito observam-se as histórias de gente comum em situações 

insólitas ou de homens públicos no dia-a-dia de sua vida privada, histórias em que 
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se verifica uma inversão de papéis, assuntos de interesse humano e fatos de feitos 

excepcionais e heróicos. 

Já as categorias relativas ao produto dizem respeito à disponibilidade de materiais e 

características específicas do produto informativo. Leva-se em conta: 

a) brevidade: o relato deve ser adequado aos limites do noticiário, adequando-se ao 

meio de comunicação; 

b) atualidade: há uma relação mecânica e necessária entre a disponibilidade da 

informação por parte do meio de comunicação de massa e a possibilidade de 

divulgá-la junto á audiência; 

c) atualidade interna: tem a ver, exclusivamente, com a organização da empresa 

jornalística; 

d) qualidade: o material disponível deve ter um mínimo de qualidade técnica, 

compatível com o veículo no qual será transmitido; 

e) equilíbrio: tem a ver apenas com a edição a ser apresentada 

As categorias relativas aos meios de informação têm relação com a quantidade de 

tempo usado para a veiculação da informação. Depende menos do assunto e mais de como a 

informação é exibida.  

Já as categorias relativas ao público dizem respeito à imagem que os jornalistas têm do 

público. Neste caso observa-se a estrutura da narrativa de modo a permitir a identificação dos 

personagens envolvidos no fato, prestação de serviços (o que funciona no feriado, oferta de 

empregos) e a preocupação em evitar notícias que causem pânico ou ansiedade desnecessária. 

As categorias relacionadas à concorrência lidam com a disputa pela audiência. 

Englobam a busca pela exclusividade ou furo, desencorajamento sobre inovações e o 

estabelecimento de padrões profissionais. 

 

3.2 AS PESQUISAS REALIZADAS SOBRE NEWSMAKING 

 

Existe vários estudos publicados ligados às mais diferentes mídias e que abordam as 

rotinas produtivas e os critérios de noticiabilidade. Uma pesquisa realizada por Tharsila 

Dantas Prates (2003) sobre o dia-a-dia de trabalho dos profissionais recém-formados nas 

redações dos jornais A Tarde e Correio da Bahia buscaram identificar quais as maiores 

dificuldades enfrentadas pelo profissional recém saído da faculdade ao ter que produzir o 

texto jornalístico e quais as estratégias usadas pelo jornalista para superar esses entraves. Para 

dar suporte a essa pesquisa, foi usado o referencial teórico do newsmaking, que permitiu estar 
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dentro das rotinas produtivas através da observação participante. 

Outros dois exemplos desse tipo de investigação são os estudos realizados por Gaye 

Tuchman e Phillip Schlesinger. Tuchman (1993, p. 9) investiga como os jornalistas decidem o 

que é notícia, o porquê deles se ocuparem de uns itens e não de outros e como decidem o que 

as pessoas devem saber. Já o tema central do trabalho de Schlesinger (1992) é como se dá o 

controle sobre a produção da notícia. No estudo, Schleisinger analisa a ideologia corporativa 

da imparcialidade na BBC (emissora da Inglaterra) e as pressões pela conformidade derivadas 

dela.  

Dentro do jornalismo online, Giovandro Marcus Ferreira e Edson Fernando Dalmonte 

(2007) realizaram o trabalho “Webjornalismo, critérios de noticiabilidade e efeitos de 

sentido”. Tomando por referência os critérios de noticiabilidade, este trabalho questionou a 

pertinência de tais conceitos para o webjornalismo e quais seriam os novos critérios, visto que 

a partir da idéia de notícia em fluxo contínuo, é possível associar ao campo comunicacional 

novas expectativas de consolidação de efeitos de sentido. 

Dentro do jornalismo impresso, pode-se destacar o trabalho realizado por Letícia 

Maria Pinto da Costa (2005). O newsmaking na imprensa do interior foi abordado através do 

estudo da rotina produtiva do jornal A Voz do Vale do Paraíba. Este estudo analisou a rotina 

produtiva do jornal enfocando suas relações com as assessorias de imprensa de órgãos 

públicos locais. A base teórico-metodológica constitui-se das discussões que envolvem as 

rotinas produtivas dos meios de comunicação, incluindo a abordagem dos gatekeepers e do 

newsmaking. Um dos principais objetivos do trabalho foi buscar entender como um jornal que 

não mantém jornalistas em seu quadro de funcionários pode sobreviver, sendo distribuído, 

diariamente, há 55 anos na cidade. 

Na televisão, João Canavilhas (2005) realizou o estudo “Televisão: o domínio da 

informação espetáculo”. Com base nos critérios de noticiabilidade o autor buscou identificar 

de que forma os fatos de tornavam notícias nos telejornais, que características transformavam 

um acontecimento em “informação espetáculo”, termo utilizado pelo autor para identificar o 

imenso destaque dado a alguns acontecimentos. 

Dentro da mesma emissora de TV, objeto deste estudo, já foram realizados outros 

trabalhos sobre rotinas produtivas. Francieli Alonso da Rosa (2006) estudou a interatividade 

no telejornalismo. A autora realizou um estudo de caso do programa Pampa Meio-Dia. Com 

base nos conceitos de telejornalismo, campo jornalístico, agendamento e critérios de 

noticiabilidade, Rosa buscou verificar de que forma a interatividade interfere na agenda 

temática do telejornal. 
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3.3 METODOLOGIA  

 

Para realizar este estudo o primeiro procedimento adotado foi a realização de uma 

revisão bibliográfica sobre assuntos relacionados ao objeto de análise: telejornalismo, 

globalização, regionalização, newsmaking e valores-notícia. Atividade que foi realizada ao 

longo de todo o presente trabalho. Os conhecimentos serviram de embasamento teórico para a 

realização de um estudo de caso do telejornal Pampa Boa Noite, exibido pela TV Pampa, 

afiliada da Rede Record na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Um estudo de caso 

fornece uma descrição de um indivíduo, um ambiente, uma empresa, uma escola ou uma 

vizinhança. Segundo Cozby (2003, p. 134): 

 

Estudos de caso são úteis para informar-nos sobre condições raras, que não põem ser 

facilmente estudadas de outras maneiras. Idéias sugeridas por estudos de caso 

podem levar pesquisadores a desenvolver hipóteses, que poderão ser testadas por 

meio de outros métodos.  

 

O período analisado foi de quinze a dezenove de outubro de 2007. A escolha das datas 

se deu em função de ser um período, em tese neutro, onde não foram constatados 

acontecimentos que pudessem tomar conta da agenda de notícias do referido telejornal, o que 

desvirtuaria os resultados obtidos na pesquisa. Buscou-se também uma época posterior ao dia 

da criança e ao feriado nacional do dia doze de outubro, que também poderiam influenciar nos 

critérios de escolha das notícias. 

O estudo foi feito a partir da observação dos programas gravados neste período e 

também por meio do acompanhamento – também no mesmo período – das rotinas produtivas 

do telejornal. Foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas com a editora do programa 

Pampa Boa Noite, Adriane Zimerer e com dois integrantes da equipe de produção do 

telejornal: André Trevisan (editor de imagens) e Mauro Antunes, responsável pelas operações 

de áudio e vídeo.. Não foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas aos demais jornalistas 

que compõem a Rede Pampa fora de Santa Maria, pois o foco do trabalho foi nas rotinas 

produtivas da emissora onde o programa é finalizado e apresentado. 

Conforme Wolf (1994), a observação participante permite ao pesquisador estar no 

ambiente de trabalho do seu objeto de pesquisa, observando tudo o que se passa na produção 

das notícias. Para Lakatos e Marconi (1992, p. 82) este método consiste na participação real 

do pesquisador com a comunidade ou grupo. É uma tentativa de colocar o observador e o 
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observado do mesmo lado. “O observador participante enfrenta grandes dificuldades para 

manter a objetividade, pelo fato de exercer influência no grupo, ser influenciado por antipatias 

ou simpatias pessoais, e pelo choque do quadro de referência entre observador e observado”. 

 Duarte e Barros (2005, p. 134) enfatizam que neste método o pesquisador se insere no 

grupo pesquisado, participando de todas as suas atividades, acompanhando ou vivendo a 

situação do objeto investigado.  

 

Porém, o investigador não “se confunde”, ou não se deixa passar por membro do 

grupo. Seu papel é o de observador. Exceto em situação extrema, em que, por opção 

metodológica, decide fazer-se passar por membro do grupo, acreditando ser a 

melhor forma de poder captar as reais condições e os sentimentos do investigado. 

 

Almeida (1993) pondera que na observação participante, o principal instrumento de 

pesquisa, é o investigador, em um contato direto, freqüente e prolongado com os atores 

sociais e os seus contextos. Por isto este método foi escolhido para a realização deste estudo. 

O trabalho foi realizado com base na descrição das rotinas produtivas, dos valores-

notícia e dos critérios de noticiabilidade. Informações que foram confrontadas com as 

entrevistas semi-estruturadas. Os valores-notícia e critérios de noticiabilidade foram 

analisados para que se identificasse o que faz um fato ir ao ar no telejornal. Os critérios e 

valores utilizados na análise dos programas foram embasados nos estudos de Vizeu (2006), 

onde ao invés de considerar o impacto sobre a nação, optou-se por utilizar a definição 

“impacto sobre a região”, visto que o estudo é sobre um telejornal regional.  

A análise é de caráter qualitativo e quantitativo, onde as informações quantitativas 

foram apresentadas na forma de quadros e trouxeram a quantidade de notícias apresentadas 

por dia, o formato de cada uma e o valor-notícia predominante de cada uma. Já as 

informações obtidas por meio da observação participante e das entrevistas semi-estruturadas 

foram utilizadas na análise qualitativa e serviram para compreender o contexto e as escolhas 

realizadas pelos jornalistas do telejornal na seleção das notícias. 

 

 

 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

A TV Pampa de Santa Maria é afiliada da Rede Record, uma emissora paulista que 
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possui uma grade de programação nacional e que, a exemplo de outras grandes redes de 

televisão no país, disponibiliza horários fixos para a transmissão de conteúdos das 

afiliadas. Além de programas de entretenimento, de serviço e religiosos, a Pampa utiliza  o 

espaço que possui para a transmissão de dois telejornais. O mais antigo é o Pampa Meio-

Dia, produzido e apresentado pelo jornalista Airton do Amaral Leal. Já o Pampa Boa 

Noite, foi criado mais recentemente. Está no ar há dois anos, mas há três meses passou por 

mudanças na área de abrangência e no enfoque regional das notícias, passando a ser 

produzido e apresentado pela jornalista Adriane Zimerer. Diferentemente do Pampa Meio-

Dia que possui foco nas notícias de Santa Maria e Santa Cruz do Sul, o Pampa Boa Noite 

possui uma área de abrangência maior no Rio Grande do Sul e é voltado para as notícias 

dos municípios de Carazinho, Ijuí, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas e 

Rio Grande. 

O telejornal é exibido de segunda à sexta-feira, das dezenove horas e trinta minutos 

às vinte horas. No programa é apresentado um apanhado das principais notícias com 

reportagens de todas as praças da Rede Pampa. Além dos fatos do dia, o Pampa Boa Noite 

exibe diariamente o comentário do jornalista político Claudemir Pereira. Os valores-

notícia dos assuntos abordados pelo comentarista não vão ser alvo deste estudo, pois não 

são definidos pelo telejornal e o corpus deste trabalho está centrado nos critérios de 

seleção das notícias e não da opinião editorial do comentário. A análise desse aspecto 

caberia em outro estudo.  

No referido telejornal as notícias selecionadas são apresentadas em forma de 

reportagens, notas cobertas e notas peladas. A reportagem é um gênero jornalístico 

baseado no testemunho direto dos fatos, uma matéria com grande centimetragem que 

cobre integralmente determinado assunto. Segundo Curado (2002, p. 95) a reportagem é 

uma maneira de contar uma história que pede vários recursos técnicos. 

 

As informações codificadas em imagens e em Audi são obtidas pelo Eletronic News 

Gathering – ENG, ou a captação eletrônica da notícia. O ENG identifica o 

equipamento Unidade Móvel de Jornalismo – UPJ e o sistema de videotape (VT), 

fitas gravadas que podem ser transmitidas ao vivo ou editadas quase 

simultaneamente à sua gravação. A adoção do sistema digital em todo o processo, da 

captação à exibição da reportagem, encurta ainda mais o tempo de preparação da 

reportagem para a emissão. 

 

Na TV Pampa o envio de material é feito através do File Transfer Protocol (FTP), que 

é uma forma de transferência de arquivos pela Internet. As emissoras integrantes da rede 

encaminham as reportagens e notas cobertas produzidas pelos repórteres responsáveis em 
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cada cidade integrante: Daniela Secco (Carazinho), Maria Alice da Rosa (Ijuí), Tissiana 

Pereira (Santa Cruz do Sul), Éder Calegari (Passo Fundo), Camila Martins (Pelotas) e Juliana 

Garcia (Rio Grande), com exceção de Santa Maria, onde o material jornalístico é produzido  

localmente pelo repórter Carlos Silveira. 

No programa ainda são exibidas notícias através de notas cobertas e notas peladas. 

Segundo Rezende (2000) nota pelada é baseada apenas no registro verbal lido pelo locutor. 

Ainda segundo o mesmo autor, as notas cobertas assemelham-se às notas simples por serem 

um relato objetivo do acontecimento a que se referem, mas têm a vantagem de dispor de 

informação visual relativa ao assunto tratado. 

Conforme Adriane Zimerer, a idéia é usar mais notícias de fora do que de Santa 

Maria, já que o Pampa Meio-Dia dá mais ênfase aos fatos do município. A estrutura do 

Pampa Boa Noite é integrada por três emissoras da Rede Pampa: Santa Maria (emissora 

geradora do programa com sucursal em Santa Cruz do Sul), Pelotas (com sucursal em 

Rio Grande), e Carazinho (com sucursal em Passo Fundo e Ijuí). Tais regiões, contam 

ainda com profissionais localizados em pontos estratégicos do Estado. Na região -norte 

Álvaro Damini, região-centro, Airton Leal, e na região-sul, Maíra Gatto que trabalham 

na TV Pampa de cada região. Em algumas cidades do Rio Grande do Sul, como Santana 

do Livramento, Uruguaiana, Alegrete, Bagé, Venâncio Aires, Camaquã e Bento 

Gonçalves, o sinal chega em TV aberta apesar de não existir emissora da Pampa nesses 

locais. 

  

4.1 ANÁLISE DAS EDIÇÕES 

   

Depois de descrita a estrutura e parte da rotina produtiva, o próximo passo é detalhar o 

dia-a-dia de trabalho na redação e a análise das edições do programa de acordo com os 

valores-notícia utilizados. 

 

4.1.1 Análise da edição de 15 de outubro de 2007 – segunda-feira 

 

No dia quinze de outubro, o planejamento do Pampa Boa Noite começou às quinze 

horas. A primeira tarefa realizada pela âncora e produtora Adriane Zimerer foi a conferência 

das matérias que chegam via FTP. As reportagens foram enviadas pelas emissoras de Santa 

Cruz do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Carazinho, Rio Grande e Ijuí e trazem informações destas 

cidades e/ou das regiões de abrangência de cada uma delas. 
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Enquanto o material é transferido pela Internet, a produtora confere as mensagens de 

do seu correio eletrônico para verificar se não há sugestão de reportagem ou informação dos 

repórteres das outras emissoras da rede. Depois disso é feita uma leitura dos jornais de 

circulação estadual e local – O Sul, A Razão, Zero Hora e Diário de Santa Maria – para 

observar as notícias do dia.  

Às dezesseis horas começa o processo de análise das matérias recebidas. A editora 

Adriane Zimerer, em entrevista semi-estruturada, contou que monta uma lista com todas as 

reportagens recebidas e verifica diariamente a “validade” de cada uma, ou seja, até quando 

podem ser veiculadas. Adriane utiliza primeiro as factuais, que trazem acontecimentos do dia 

e que não poderiam ser utilizadas na edição seguinte. Os assuntos não-factuais são exibidos  

no decorrer da semana, conforme as datas listadas pela editora. Adriane ainda comenta que 

sempre tem algumas matérias disponíveis, caso seja necessário utilizar alguma no programa. 

Conforme Rezende (2000, p. 147): 

 

Só mesmo nas edições em que poucos fatos ocorrem, abre-se espaço para aquelas 

matérias, que, apesar de não se enquadrarem no critério da atualidade do dia-a-dia, 

pela permanente relevância dos temas e questões que focalizam, não sofrem o 

mesmo processo de rápido envelhecimento a que se submete o factual. São as 
reportagens conhecidas como features. A qualificação que se lhes atribui, matérias 

de gaveta, ou matérias frias, revela as propriedades de sua natureza: ficar ali de 

reserva, podendo ser utilizadas a qualquer momento, de acordo com as 

conveniências editoriais.  

 

O primeiro critério adotado na seleção do material é a qualidade do vídeo e do áudio 

recebidos. Em um segundo momento, a jornalista identifica quais os fatos são relevantes para 

cada região, o que o espectador gostaria de ver e saber. Dentro das rotinas produtivas, é 

realizada uma conferência das reportagens, a inserção dos créditos das matérias e organização 

por ordem de exibição em cada bloco. 

Após concluir esta tarefa, Adriane verifica alguns endereços eletrônicos na Internet 

para verificar se no decorrer da tarde algum fato de destaque ocorreu. Em seguida, faz 

ligações para os centros de operações policiais – civil, federal e militar – de Santa Maria 

para apurar as ocorrências do dia. A jornalista mantém contato com os repórteres das 

emissoras que integram a Rede Pampa através de telefone e ferramentas virtuais de troca 

de mensagens para conferir se algum fato relevante ocorreu, merecendo destaque no 

telejornal. 

O último passo é a elaboração das introduções de cada matéria. Essa introdução é 

conhecida no meio do jornalismo televisivo pelo nome de “cabeça”. Adriane também avalia 
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se há necessidade de se complementar a informação após a exibição das reportagens, ou seja, 

se é preciso incluir, o que seja chama de “pé” no jargão do telejornalismo. São dados como 

telefone, endereços, posições de pessoas que não foram ouvidas nas reportagens, entre outros 

aspectos complementares. Se for necessário também redige notas peladas que complementam 

o tempo de cinco minutos por bloco. Neste dia, todos os assuntos planejados foram ao ar. 

Durante a exibição foram veiculadas dez notícias, sendo que duas eram notas cobertas, duas 

notas peladas e seis reportagens. Conforme relatado por Adriane em entrevista semi-

estruturada, um critério adotado é a divisão das matérias por cidade para que não se fale mais 

de uma região e menos de outra: “De Santa Maria utilizamos uma ou duas notícias, no 

máximo. Como somos cabeça de rede temos que atender a todas as regiões”. Entende-se por 

cabeça de rede aquela emissora que centraliza as informações recebidas das afiliadas. No caso 

do Rede Pampa, apenas no programa Pampa Boa Noite a emissora de Santa Maria funciona 

como cabeça de rede e veicula as notícias das regiões que integram toda a estrutura de 

emissoras da Pampa. Toda essa rotina relatada a cima se repetiu nos outros quatro dias de 

observação participante, com exceção do dia dezessete de outubro, que é abordado mais 

adiante.  

No dia quinze de outubro, no primeiro bloco foram exibidas duas reportagens e uma 

nota pelada. A matéria de abertura foi uma reportagem sobre o feriado violento no Estado. O 

material veio de Rio Grande, onde um acidente ocasionou a morte de quatro pessoas. O 

critério adotado na seleção desta notícia foi o impacto que esta informação causaria na 

população da região e também do estado. Uma nota pelada retirada da Internet complementou 

a reportagem, relatando um outro acidente ocorrido na BR 101, em São José do Norte. Nesse 

caso, além do impacto, o critério adotado foi a brevidade, levando-se em conta que essa nota 

entrou no ar para completar o tempo da primeira parte do programa. Encerrando esse bloco, 

foi exibida uma reportagem sobre um assassinato em Canguçu (região de cobertura de 

Pelotas). Mais uma vez o critério foi adotado em função do impacto do assunto sobre a região 

ou Estado.  

O segundo bloco iniciou com o comentário de Claudemir Pereira, como acontece em 

todas as edições do Pampa Boa Noite. Logo após a apresentação do comentarista, uma 

reportagem sobre a Expoaer (evento realizado na Base Aérea de Santa Maria) encerrou o 

bloco. Neste caso, levou-se em consideração para a seleção desta matéria o número de 

pessoas envolvidas no fato.  

A terceira parte do programa teve duas reportagens e uma nota pelada. A primeira 

notícia sobre a fé de romeiros surgiu da união de uma nota coberta enviada por Rio Grande e 



 30 

uma notícia de Passo Fundo, dando ênfase ao assunto devido ao número de pessoas que 

participaram de duas romarias nessas regiões. Uma nota pelada sobre as verbas do PAC 

(Programa de Aceleração do Crescimento) para obras em Santa Maria foi a segunda notícia. O 

quesito brevidade foi utilizado na seleção desta última notícia. Encerrando esse bloco foi 

exibida uma reportagem sobre o show da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano que levou 

milhares de pessoas à Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. Segundo Adriane, as matérias são 

divididas de forma que, por último, sejam veiculadas aquelas com assuntos “mais leves” e 

descontraídos.  

No quarto e último bloco, uma reportagem e uma nota coberta encerraram o 

telejornal. Os dados sobre a Oktoberfest (festa alemã) em Santa Cruz do Sul foram 

exibidos em uma nota coberta produzida pela repórter Tissiana Pereira que trabalha na 

sucursal da cidade. Uma reportagem sobre a mostra de orquídeas na Expoijuí (feira 

realizada no município de Ijuí) encerrou a edição do Pampa Boa Noite do dia quinze de 

outubro. O programa teve duração de 28 minutos, iniciando às dezenove horas e vinte e 

quatro minutos e terminando às dezenove horas e cinqüenta e dois minutos.  No último 

bloco, os dois assuntos foram selecionados pelo critério que diz respeito ao número de 

pessoas envolvidas no fato.  

Neste dia, o critério mais utilizado segundo Vizeu (2006) foi o que diz respeito ao 

número de pessoas envolvidas no acontecimento noticiado. Foram exibidas reportagens de 

Santa Maria, Rio Grande, Canguçu, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul e Ijuí, além de uma nota 

coberta de Santa Cruz do Sul e outra de Rio Grande e duas notas peladas. Uma de Santa 

Maria e outra de São José do norte (QUADRO 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO ASSUNTO VALORES-NOTÍCIA CIDADE 

Nota coberta Dados oktober 
Substantivo: quantidade de pessoas 

que o acontecimento envolve 
Santa Cruz do Sul 
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Romaria de Nossa Senhora 

de Fátima 

Substantivo: quantidade de pessoas 

que o acontecimento envolve 
Rio Grande 

Nota pelada 

Acidente na BR 101 Relativo ao produto: Brevidade São José do Norte 

Obras do PAC em Santa 

Maria 
Relativo ao produto: Brevidade Santa Maria 

Reportagem 

Feriado violento nas estradas 
Substantivo: impacto ou interesse da 
região que o acontecimento envolve 

Rio Grande 
 

Chacina em Canguçu 
Substantivo: impacto ou interesse da 
região que o acontecimento envolve 

Canguçu (área de 

cobertura da TV 
Pampa Pelotas) 

Expoaer 
Substantivo: quantidade de pessoas 

que o acontecimento envolve 
Santa Maria 

Romaria Nsª. Senhora 

Aparecida 

Substantivo: quantidade de pessoas 

que o acontecimento envolve 
Passo Fundo 

Show César Menotti e 

Fabiano 

Substantivo: quantidade de pessoas 

que o acontecimento envolve 
Santa Cruz do Sul 

Expojuí 
Substantivo: quantidade de pessoas 

que o acontecimento envolve 
Ijuí 

 

Quadro 1. Edição de 15 de outubro de 2007: formato da notícia, assunto abordado, valor-

notícia adotado e cidade do acontecimento. 

 

 

4.1.2 Análise da edição de 16 de outubro de 2007 – terça-feira 

 

Após a rotina produtiva que se repete em todos os dias de exibição do Pampa Boa 

Noite, o telejornal inicia no horário previsto pela emissora nacional: dezenove horas e vinte e 

um minutos. Uma reportagem sobre um acidente com ônibus que trazia alunos da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) abriu o bloco. O critério adotado para a seleção 

desta notícia foi o de impacto ou interesse da região pois, apesar do acidente ter ocorrido em 

Santa Catarina, as pessoas envolvidas são, em sua maioria, de Santa Maria ou estudam na 

universidade federal da cidade.  

Uma nota pelada produzida após uma ligação de rotina para a polícia federal também 

foi exibida. O fato que mereceu destaque foi a apreensão de um revólver calibre 38 em uma 

operação policial. A brevidade foi observada na seleção, pois esta notícia completou o tempo 

do bloco. Encerrando esta primeira parte, uma nota coberta sobre o suspeito de assassinato 

foragido de Canguçu (remetendo a reportagem exibida na edição anterior) foi veiculada. O 

interesse da região foi o critério adotado na seleção desse fato. 

O segundo bloco começou como o comentário de Claudemir Pereira e também 

apresentou uma nota coberta e uma nota pelada. A primeira tratava da marcha de integrantes 
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do Movimento Sem Terra (MST) em Passo Fundo. O grande número de pessoas do fato, fez 

com que este se tornasse notícia no Pampa Boa Noite daquela edição. Encerrando a segunda 

parte, uma nota pelada sobre a paralisação de professores e funcionários públicos prevista 

para o dia sete de novembro foi ao ar levando em conta a brevidade da notícia e o interesse da 

região, pois a paralisação causou impacto na realização de serviços para a população. 

O terceiro bloco iniciou contando uma história de interesse humano, o que fez com 

que o fato se tornasse notícia no telejornal. Uma reportagem sobre doação de pães em Pelotas 

abriu a terceira parte do programa. A segunda notícia do bloco foi uma nota pelada sobre a 

Santa Casa de Misericórdia de Santana do Livramento que solicitou verbas para a câmara de 

vereadores da cidade para reformas e aquisição de novos equipamentos. O critério adotado 

neste caso foi a relevância e significação do fato quanto a sua potencial evolução e 

conseqüência, pois terá desdobramentos. Uma reportagem sobre um campeonato mundial de 

bocha em Passo Fundo também foi veiculada nessa terceira parte. Esta matéria foi exibida 

devido ao número de pessoas que participaram desse acontecimento. Completando o tempo 

desse bloco, uma nota pelada sobre o aumento da passagem de ônibus urbano em Santa Cruz 

do Sul tornou-se notícia pelo interesse da região. E, finalizando, uma reportagem sobre a 

abertura da Feira do Livro em Carazinho também foi exibida. O critério para seleção dessa 

matéria foi o número de pessoas envolvidas no acontecimento.  

O quarto e último bloco apresentou duas reportagens e uma nota pelada, todas levando 

em consideração o número de pessoas que participaram dos fatos. Uma reportagem sobre os 

dados da segurança na vigéssima segunda Oktoberfest em Santa Cruz do Sul abriu o bloco. 

Uma nota pelada sobre Exposição Agropecuária em Alegrete foi veiculada levando em conta 

também o critério da brevidade. Encerrando o telejornal, uma reportagem sobre a Semana 

Nacional de Oceanografia em Rio Grande foi exibida observando também o critério de 

interesse regional. O Pampa Boa Noite deste dia terminou às dezenove horas e quarenta e 

nove minutos, totalizando os vinte e oito minutos disponíveis para aquela edição. 

Em virtude do acidente com o ônibus que transportava alunos da UFSM, uma matéria 

não foi exibida naquela edição. A reportagem sobre a coleta seletiva em Ijuí foi utilizada no 

programa do dia seguinte, dezessete de outubro. Adriane sempre confere essa listagem para 

verificar até quando cada matéria pode ser utilizada: “Se algum fato muito importante 

acontece, abro mão destes episódios não-factuais”.  

Neste dia pode-se observar que dois valores-notícia foram utilizados com maior 

freqüência. Das treze notícias veiculadas nesta edição, em seis delas foram utilizados os 

valores-notícia relativos à quantidade de pessoas que o acontecimento envolve e o impacto ou 
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interesse da região no fato (QUADRO 2). 

  

FORMATO ASSUNTO VALORES-NOTÍCIA CIDADE 

Nota coberta 

Foragido assassino de 

Canguçu 

Substantivo: impacto ou interesse da 

região que o acontecimento envolve 
Pelotas 

Marcha do MST em Passo 

Fundo 

Substantivo: quantidade de pessoas 

que o acontecimento envolve 
Passo Fundo 

Nota pelada 

Apreensão de revólver em 

operação de rotina da Polícia 

Federal 

Relativo ao produto: brevidade 

 

Substantivo: impacto ou interesse da 

região que o acontecimento envolve 

Santa Maria 

Paralisação de professores e 

funcionários públicos do 

Estado no dia sete de 
novembro 

Relativo ao produto: brevidade 

 

Substantivo: impacto ou interesse da 
região que o acontecimento envolve 

Santa Maria 

Santa Casa de Misericórdia 
de Santana do Livramento 

solicita verbas para a câmara 

de vereadores da cidade  

Substantivo: relevância e significação 

do fato quanto a sua potencial 

evolução e conseqüência 

Santana do 

Livramento 

Aumento da passagem de 

ônibus urbano  

Substantivo: impacto ou interesse da 

região que o acontecimento envolve 
Santa Cruz do Sul 

Exposição Agropecuária Relativo ao produto: brevidade Alegrete 

Reportagem 

Acidente com ônibus de 

estudantes da UFSM 

Substantivo: impacto ou interesse da 

região que o acontecimento envolve 
Santa Maria 

Donos de padarias 

distribuem pães  

Substantivo: história de interesse 

humano 
Pelotas 

Campeonato Mundial 

Masculino de Bocha 

Substantivo: quantidade de pessoas 

que o acontecimento envolve 
Passo Fundo 

Feira do Livro  
Substantivo: quantidade de pessoas 

que o acontecimento envolve 
Carazinho 

Divulgados número da 

segurança da 22ª Oktoberfest 

e 3ª Oktoberfeira 

Substantivo: quantidade de pessoas 

que o acontecimento envolve 
Santa Cruz do Sul 

Semana Nacional de 
Oceanografia  

Substantivo: quantidade de pessoas 

que o acontecimento envolve 

 
Substantivo: impacto ou interesse da 

região que o acontecimento envolve 

Rio Grande 

 

Quadro 2. Edição de 16 de outubro de 2007: formato da notícia, assunto abordado, valor-

notícia adotado e cidade do acontecimento. 

 

 

 

4.1.3 Análise da edição de 17 de outubro de 2007 – quarta-feira 

 

Além das rotinas normais da produção do Pampa Boa Noite, nesta edição Adriane 
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Zimerer produziu uma nota coberta sobre um fato de relevância em Santa Maria. A 

elaboração de notas cobertas pela apresentadora do telejornal é algo que não ocorre com 

freqüência, segundo informado pela mesma. Após analisar as imagens gravadas no local do 

fato, a jornalista gravou um texto que foi inserido no vídeo da matéria. Depois, foi feita a 

montagem do roteiro do programa como de costume. 

Essa foi a edição em que o telejornal começou mais tarde do que nos outros dias 

analisados. O sinal foi liberado para a emissora local às dezenove horas e trinta e dois 

minutos. No programa foram exibidas seis reportagens, uma nota coberta e uma nota pelada. 

Neste dia, um fato fez com que Santa Maria fosse notícia em três episódios, o que não é 

comum. Adriane Zimerer contou que se o fato for de relevância, será inserido no telejornal 

independentemente do local onde tenha ocorrido. Por isso que nesse dia, três matérias sobre a 

cidade foram veiculadas. No primeiro bloco, uma reportagem sobre furtos em vagões de trem 

em Santa Maria foi inserida. Em seguida, foi mostrada uma nota coberta sobre a denúncia que 

levou a polícia civil da cidade a recuperar uma carga roubada. Essa nota foi produzida pela 

jornalista e, juntamente com a reportagem inicial, foi inserida no telejornal pelo impacto ou 

interesse da região nos dois acontecimentos. A última reportagem desse bloco foi sobre a 

visita do diretor do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (DAER) a Rio Grande. 

Nesta matéria, o depoimento do diretor sobre o não cumprimento dos prazos da reforma da 

rodovia RS 734 (que liga a cidade ao balneário Cassino – que recebe grande número de 

turistas e impulsiona a economia da cidade) pode ocasionar conseqüências na região. A 

relevância e significação do fato quanto a sua potencial evolução e conseqüência, além do 

impacto e interesse regional, podem explicar a escolha dessa notícia.  

Após o comentário de Claudemir Pereira, o segundo bloco é encerrado com uma 

reportagem sobre a apreensão de dez quilos de maconha em Santa Maria. O fato foi 

selecionado seguindo o critério de impacto ou interesse da região que envolve o 

acontecimento.  

O terceiro bloco inicia com uma reportagem sobre a audiência pública realizada em 

Carazinho com os membros do MST. O número de pessoas envolvidas na reunião fez com 

que este acontecimento se tornasse notícia no telejornal. Finalizando este bloco, outra 

reportagem sobre a manifestação do Movimento Sem Terra foi exibida. Dessa vez, o fato 

ocorreu em Passo Fundo e pelo mesmo valor-notícia do fato anterior, essa notícia foi 

veiculada no Pampa Boa Noite. 

O bloco de encerramento teve uma reportagem e, para completar o tempo, uma nota 

pelada foi exibida. A primeira matéria foi sobre a implementação da coleta seletiva em Ijuí. A 
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relevância do fato e sua potencial evolução foram os valores adotados na seleção dessa 

notícia. Em seguida foi exibida uma nota pelada veiculada foi sobre a Jornada Estadual 

Contra Violência à Criança e ao Adolescente, em Alegrete. Como o evento contou com a 

participação do poder político, executivo e legislativo, o valor-notícia adotado foi o que diz 

respeito ao grau hierárquico dos indivíduos envolvidos no fato. Além disso, o número de 

pessoas participantes do encontro, também favoreceu à seleção desse assunto. 

O telejornal terminou às vinte horas, totalizando vinte e oito minutos de exibição. O 

valor-notícia mais utilizado nessa edição foi o que diz respeito ao impacto ou interesse da 

região que o acontecimento envolve (QUADRO 3). 

 

FORMATO ASSUNTO VALORES-NOTÍCIA CIDADE 

Nota coberta 

Denúncia anônima leva 

polícia a recuperar carga 

roubada 

Substantivo: impacto ou interesse da 

região que o acontecimento envolve 
Santa Maria 

Nota pelada 

Jornada Estadual contra 

violência a crianças e 

adolescentes 

Substantivo: grau hierárquico dos 

indivíduos envolvidos no fato 
Alegrete 

Reportagem 

Furtos em vagões de trens 
Substantivo: impacto ou interesse da 

região que o acontecimento envolve 
Santa Maria 

Visita do diretor do DAER  

Substantivo: relevância e significação 

do fato quanto a sua potencial evolução 

e conseqüência 

 

Substantivo: impacto ou interesse da 

região que o acontecimento envolve 

Rio Grande 

Apreensão de maconha 
Substantivo: impacto ou interesse da 

região que o acontecimento envolve 
Santa Maria 

Audiência com integrantes 

do MST 

Substantivo: quantidade de pessoas 

que o acontecimento envolve 
Carazinho 

Manifestação do MST 
Substantivo: quantidade de pessoas 

que o acontecimento envolve 
Passo Fundo 

Implementação de coleta 

seletiva 

Substantivo: relevância e significação 

do fato quanto a sua potencial 

evolução e conseqüência 

Ijuí 

 

Quadro 3. Edição de 17 de outubro de 2007: formato da notícia, assunto abordado, valor-

notícia adotado e cidade do acontecimento. 

 

 

 

4.1.4 Análise da edição de 18 de outubro de 2007 – quinta-feira 

 

A quinta-feira transcorreu normalmente durante a produção do Pampa Boa Noite. As 
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rotinas de análise, conferência, estruturação e exibição do programa começaram às quinze 

horas e terminaram às dezenove horas e quarenta e sete minutos quando o telejornal terminou. 

Nesta edição, foram exibidas sete reportagens – nenhuma nota coberta e nota pelada.   

O primeiro bloco iniciou com uma reportagem sobre uma quadrilha que usava 

documentos roubados para cometer crimes em Santa Maria. O impacto que o fato poderia 

causar na região foi o valor adotado para a seleção desta notícia. Em seguida, outra 

reportagem sobre buracos na avenida principal do Cassino, em Rio Grande encerrou o bloco. 

Além do impacto, a matéria foi selecionada seguindo o valor-notícia substantivo que diz 

respeito a relevância e significação do fato quanto a sua potencial evolução e conseqüência 

Na segunda parte, após comentário de Claudemir Pereira, foi exibida uma reportagem 

sobre o grande número de processos acumulados no fórum de Passo Fundo. O critério adotado 

na seleção dessa matéria foi o que diz respeito a relevância e significação do fato quanto a sua 

potencial evolução e conseqüência.  

O terceiro bloco trouxe uma reportagem sobre um atleta nigeriano que está treinando 

em um clube de futebol de Rio Grande. A história de interesse humano fez com que este fato 

se tornasse notícia. Finalizando essa terceira parte, informações sobre a Expoijuí, em Ijuí, 

foram exibidas em uma reportagem que foi veiculada devido ao grande número de pessoas 

envolvidas no acontecimento.  

A última parte do Pampa Boa Noite exibiu duas reportagens: uma sobre o aumento das 

passagens de ônibus em Santa Cruz e outra sobre o início da Feira do livro em Carazinho. O 

primeiro fato foi selecionado de acordo com o critério de interesse e impacto da região 

envolvida. A segunda foi ao ar devido ao número de pessoas que participam do fato. A edição 

deste dia teve duração de trinta minutos e o valor-notícia mais utilizado foi o impacto ou 

interesse da região (QUADRO 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO ASSUNTO VALOR-NOTÍCIA CIDADE 

Nota coberta Nenhuma exibida - - 
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Nota pelada Nenhuma exibida - - 

Reportagem 

Quadrilha usa documentos  

roubados para cometer 

crimes  

Substantivo: impacto ou interesse da 

região que o acontecimento envolve 
Santa Maria 

Buracos na avenida principal 

Substantivo: relevância e significação 

do fato quanto a sua potencial 

evolução e conseqüência 

 
Substantivo: impacto ou interesse da 

região que o acontecimento envolve 

Cassino / Rio 

Grande 

Grande número de processos 

no fórum 

Substantivo: relevância e significação 

do fato quanto a sua potencial 

evolução e conseqüência 

Passo Fundo 

Nigeriano treina em clube de 

futebol  

Substantivo: história de interesse 

humano 
Pelotas 

Notícias da Expoijuí 
Substantivo: quantidade de pessoas 
que o acontecimento envolve 

 

Ijuí 

Aumento da passagem de 
ônibus urbano 

Substantivo: impacto ou interesse da 
região que o acontecimento envolve 

Santa Cruz do Sul 

Início da Feira do Livro 
Substantivo: quantidade de pessoas 

que o acontecimento envolve 
Carazinho 

 

Quadro 4. Edição de 18 de outubro de 2007: formato da notícia, assunto abordado, valor-

notícia adotado e cidade do acontecimento. 

 

 

4.1.5 Análise da edição de 19 de outubro de 2007 – sexta-feira 

 

O último dia da observação começou às quinze horas com o acompanhamento das 

rotinas que se repetiram nos dias anteriores. As etapas de produção do Pampa Boa Noite 

foram analisadas, mais uma vez, junto a produtora e apresentadora Adriane Zimerer, do 

câmera Otávio Brasiliense, do editor de imagens André Trevisan e dos operadores de áudio e 

vídeo Gilson Rodrigues, Lauro Gois, Mauro Antunes e Edson Rodrigues. 

Pode-se perceber no último dia de análise que desde o momento em que as matérias 

chegavam via Internet até o “Boa Noite” de encerramento do telejornal, as rotinas se repetiam 

mudando apenas o tempo em que cada tarefa era executada.  

A edição de sexta-feira apresentou sete reportagens e três notas peladas. No primeiro 

bloco, a apreensão de perfumes contrabandeados em Pelotas foi exibida em uma reportagem. 

O impacto do acontecimento foi o valor-notícia adotado para a seleção dessa notícia. Uma 

nota pelada sobre a audiência do prefeito da cidade de Vera Cruz com o diretor do DAER, 

para melhorias da rodovia que liga o interior à capital, foi veiculada seguindo o critério da 

brevidade, já que este assunto completou o tempo do bloco. Outra reportagem deste bloco foi 
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sobre um encontro de prevenção à pirataria que aconteceu em Rio Grande. O evento que 

envolvia órgãos como Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia Federal foi noticiado segundo o 

critério do grau hierárquico dos indivíduos envolvidos e também devido ao grande número de 

pessoas que participaram do encontro. Outra nota pelada também foi exibida nesse bloco, 

entretanto o critério adotado foi o impacto que causou na região. Um homem morreu após ser 

atingido por uma empilhadeira numa empresa de fumo, em Venâncio Aires.  

O comentário de Claudemir Pereira abriu o segundo bloco. Em seguida, um fato de 

interesse humano foi exibido em uma reportagem do jornalista Carlos Höer, em Santa Maria. 

Duas estudantes de biologia identificaram espécies aquáticas nas águas poluídas do Arroio 

Cadena. O fato que surpreendeu as pesquisadoras devido ao alto grau de poluição do riacho 

encerrou a segunda parte do programa. 

O terceiro bloco trouxe três reportagens. A primeira foi sobre a fase final do Futsal 

série prata em Santa Cruz do Sul e seguiu o valor-notícia de interesse da região. A segunda foi 

produzida pela equipe de Pelotas e contava a história de uma menina de dezesseis anos que 

foi convocada para a seleção brasileira feminina sub-17 de futebol. A matéria que apresentou 

diferentes recursos de edição chamou a atenção pela história de interesse humano da jovem 

atleta. A reportagem que encerrou o bloco foi sobre o aumento do número de pneus entregues 

ao Ecoponto (lugar onde são recolhidos material para reciclagem) em Passo Fundo. O valor-

notícia adotado para a veiculação dessa matéria foi o que diz respeito ao interesse humano e 

também a relevância e significação quanto a evolução e conseqüência dos fatos.  

O último bloco abordou um único assunto: a dengue e sua prevenção. Uma nota 

pelada introduziu o tema relatando que, no Brasil houve um aumento de 50% nos casos da 

doença. Em seguida, encerrando o bloco, uma reportagem sobre crianças que se tornaram 

vigilantes mirins contra a dengue em Soledade, foi veiculada. O valor-notícia que fez com que 

estes fatos se tornassem notícia nesta edição do Pampa Boa Noite foi o que diz respeito ao 

interesse humano e o impacto sobre a região e país. 

A edição de trinta minutos terminou às dezenove horas e cinqüenta e quatro minutos. 

Neste último dia de observação, os valores que mais vezes foram utilizados foram o impacto 

sobre a região e o interesse humano (QUADRO 5). 

 

FORMATO ASSUNTO VALORES-NOTÍCIA CIDADE 

Nota coberta Nenhuma exibida - - 
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Nota pelada 

Audiência do prefeito de 

Vera Cruz com diretor do 
DAER 

Relativo ao produto: brevidade 
 

Vera Cruz 

Acidente de trabalho em 

empresa de fumo causa 

morte de um homem 

Substantivo: impacto ou interesse da 

região que o acontecimento envolve 
Venâncio Aires 

Aumento dos casos de 

dengue no Brasil 

Substantivo: impacto ou interesse da 

região ou país que o acontecimento 

envolve 

Brasil 

Reportagem 

Apreensão de perfumes  
Substantivo: impacto ou interesse da 

região que o acontecimento envolve 
Pelotas 

Encontro de prevenção à 

pirataria 

Substantivo: quantidade de pessoas 

que o acontecimento envolve 

 

Substantivo: grau hierárquico dos 

indivíduos envolvidos no fato 

Rio Grande 

Vida nas águas poluídas do 

Cadena 

Substantivo: história de interesse 

humano 
Santa Maria 

Futsal série prata 
Substantivo: impacto ou interesse da 
região que o acontecimento envolve 

Santa Cruz do Sul 

Jogadora de futebol 

feminino, convocada para 
seleção brasileira sub-17 

Substantivo: história de interesse 

humano 
Pelotas 

Aumento do número de 

pneus velhos no Ecoponto 

Substantivo: história de interesse 
humano 

 

Substantivo: impacto ou interesse da 

região que o acontecimento envolve 

Passo Fundo 

Conscientização de crianças: 

vigilantes mirins contra a 

dengue 

Substantivo: história de interesse 

humano 
Soledade 

 

Quadro 5. Edição de 19 de outubro de 2007: formato da notícia, assunto abordado, valor-

notícia adotado e cidade do acontecimento. 

 

 

Ao final da observação realizada no Pampa Boa Noite foi possível fazer um 

levantamento do formato das notícias exibidas no telejornal. Foi constatado que, na semana 

observada foram veiculadas quarenta e oito notícias, sendo que trinta e duas eram reportagens, 

onze notas cobertas e cinco notas peladas (GRÁFICO 1). 
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Gráfico 1. Formato das notícias exibidas no Pampa Boa Noite no período 

de observação. 

 

 

4.2 ANÁLISE DOS VALORES-NOTÍCIA ADOTADOS 

 

Para realizar a análise dos valores-notícia adotados no Pampa Boa Noite, o estudo foi 

dividido em três grupos. O Gráfico 2 aponta a freqüência com que cada valor-notícia foi 

utilizado, considerando inclusive as situações em que dois valores-notícia foram utilizados 

para uma mesma notícia. O impacto ou interesse da região que o acontecimento envolve 

apareceu em vinte e uma notícias. Em segundo lugar, o critério que diz respeito à quantidade 

de pessoas que o fato envolve foi adotado em dezesseis ocasiões. O critério relativo ao 

produto que envolve a brevidade da informação e as histórias de interesse humano foram 

observados em seis notícias. A relevância e significação do fato quanto a sua potencial 

evolução e conseqüência foi aplicada a cinco ocasiões e o grau hierárquico dos indivíduos 

envolvidos no fato foi usado em duas matérias (GRÁFICO 2). 
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Gráfico 2. Valores-notícia adotados no Pampa Boa Noite no período de 

observação considerando as situações em que foram utilizados 

simultaneamente ou não. 

 

Em um segundo momento os valores-notícia foram analisados separadamente, sem incluir 

as ocasiões em que uma notícia foi selecionada seguindo dois ou mais critérios. A quantidade de 

pessoas que o fato envolve e o impacto ou interesse da região no acontecimento foram adotados em 

quatorze notícias. O valor-notícia que diz respeito às histórias de interesse humano foi utilizado em 

cinco matérias. O aspecto brevidade foi observado em quatro ocasiões. Relevância e significação do 

fato quanto a sua potencial evolução e conseqüência e grau hierárquico das pessoas envolvidas no 

acontecimento, foram citadas três vezes e uma vez, respectivamente (GRÁFICO 3). 
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Gráfico 3. Valores-notícia adotados no Pampa Boa Noite no período de 

observação considerando apenas as situações em que foram 

utilizados isoladamente. 
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A última análise dos valores-notícia foi realizada através da contagem das notícias que 

foram veiculadas seguindo ao mesmom tempo dois ou mais valores. Brevidade e impacto que 

o fato causaria na região foram usados simultaneamente na seleção de duas notícias. O mesmo 

aconteceu com os critérios que usam a relevância e significação do fato quanto a sua potencial 

evolução e e impacto que o fato causaria na região. A quantidade de pessoas envolvidas no 

acontecimento e, novamente o impacto, foram adotadas em uma ocasião. O mesmo aconteceu 

com a combinação dos valores-notícia de histórias de interesse humano e impacto e também 

com a união de quantidades envolvidas e grau hierárquico das pessoas citadas na notícia 

(GRÁFICO 4) . 
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Gráfico 4. Valores-notícia adotados no Pampa Boa Noite no período de 

observação considerando apenas as situações em que foram 

utilizados simultaneamente. 

 

 

4.3 ANÁLISE DA FREQÜÊNCIA COM QUE AS CIDADES FORAM NOTÍCIA 

  

A identificação das cidades e a freqüência com que cada uma foi notícia durante a 

semana, foi pontuada no Gráfico 5. Nele pode-se observar que das quarenta e oito matérias 

exibidas no período observado, dez diziam respeito à cidade de Santa Maria; sete à Pelotas, 

seis à Santa Cruz do Sul, Passo Fundo e Rio Grande, respectivamente, e três à Ijuí e também à 

Carazinho. Outras seis cidades da região de cobertura que não ficam nas sedes das emissoras 

ou surcursais foram noticiadas (GRÁFICO 5). 
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Gráfico 5. Freqüência com que as cidades foram notícia no Pampa Boa Noite  no 

período de observação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudar os critérios de noticiabilidade e valores-notícia utilizados no telejornalismo 

regional, através da observação participante realizada no Pampa Boa Noite, da TV Pampa, 

proporcionou a identificação de rotinas que, juntamente a estes critérios compõem as etapas 

de produção de um telejornal.  

Ao final da análise das cinco edições gravadas e observadas entre os dias quinze e 

dezenove de outubro, pode-se concluir que, antes de qualquer valor-notícia relacionado ao 

fato, aos meios de comunicação, ao público e à concorrência, a produtora Adriane Zimerer 

observa a qualidade do material recebido. Neste caso, os valores-notícia diz respeito ao 

produto em si, à matéria, às imagens, ao texto. É um valor-notícia que antes de qualquer outro 

pode determinar a não exibição de um fato por meio de imagens e som.   

Além disso, outros valores-notícia relativos ao produto são analisados antes de 

adequar as informações. A atualidade também é respeitada já que esta é uma das grandes 

premissas do telejornalismo: a informação na hora em que o fato acontece. Entretanto, outros 

valores-notícia foram observados no acompanhamento das edições do Pampa Boa Noite. No 

decorrer da observação, foram identificados valores relacionados ao fato e ao produto. O 

telejornal estudado também adota seus próprios valores na seleção do que será noticiado. Por 

ser um jornal regional, um dos valores-notícia adotados é a proximidade. Isso pode ser visto 

na freqüência com que o impacto ou interesse da região em determinado assunto prevalece na 

escolha do mesmo. Isso confirma a principal particularidade do telejornalismo regional: fazer 

com que a região se identifique com os fatos abordados.  

Esta análise vem de encontro aos objetivos deste estudo de identificar quais os 

valores-notícia mais utilizados no telejornalismo regional. Através da observação participante 

foi possível constatar que a rotina produtiva do Pampa Boa Noite é desenvolvida com base 

nas informações dos acontecimentos locais e que esta rotina sofre mudanças conforme as 

informações são enviadas à redação.  

Em um segundo momento, este trabalho foi pertinente quanto a identificação da 

proximidade do programa com o público alvo. O segundo valor-notícia mais utilizado foi 

relacionado a quantidade de pessoas envolvidas no fato. As notícias eram sobre eventos que 

aconteceram na região e que dizem respeito às pessoas quem moram nas cidades de cobertura 

da TV Pampa.  

Outro valor-notícia utilizado pela produtora do Pampa Boa Noite é relacionado às 

histórias de interesse humano de pessoas da região, retomado mais uma vez o princípio de que 
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o público se “enxergue” nas edições do telejornal. A brevidade, valor-notícia relativo ao 

produto, foi utilizada em seis ocasiões, sempre em notas peladas que são usadas, também, 

para completar o tempo do bloco. 

Outros dois valores foram identificados durante a observação: relevância e 

significação do fato quanto a sua potencial evolução e conseqüência e o grau hierárquico dos 

indivíduos envolvidos no fato. Estes foram utilizados apenas duas vezes cada um.  

Entretanto, algumas notícias não se enquadraram em apenas um critério. Em algumas 

circunstâncias, para uma mesma informação, duas características eram observadas. Na 

semana de observação, estas combinações ocorreram em sete ocasiões. Como descrito 

anteriormente, o impacto foi o valor-notícia mais utilizado, inclusive em situações em que era 

adotado junto a outro. Brevidade e relevância do acontecimento foram utilizados duas vezes 

junto ao impacto.  

Com relação aos formatos das notícias, as reportagens predominam nas edições do 

Pampa Boa Noite. As emissoras que fazem parte da rede encaminham todas as reportagens 

produzidas em seus telejornais locais e a produtora Adriane Zimerer seleciona quais serão 

utilizadas, conforme os valores-notícia apresentados neste trabalho. As notas cobertas também 

são enviadas via FTP para Santa Maria, mas se no decorrer do dia surge algum fato 

importante e que seja possível obter imagens, Adriane mesmo produz a nota coberta. Esta 

situação foi observada no dia dezessete de outubro quando um fato relevante para a cidade de 

Santa Maria foi noticiado.  

Já as notas simples são exibidas, em sua maioria, como complementação do tempo do 

bloco que varia de quatro a cinco minutos. Outra constatação que reafirma o critério da 

brevidade na utilização destas notas simples é o fato de que a maioria dos acontecimentos 

narrados nestas notícias não são da região de cobertura do Pampa Boa Noite e geralmente são 

extraídos da Internet.  

Quanto às cidades noticiadas no telejornal foi possível identificar que, apesar do 

programa ser produzido para a região, Santa Maria foi citada com maior freqüência: dez 

notícias sobre a cidade foram veiculadas na semana observada. Conforme Adriane contou em 

entrevista semi-estruturada, a preferência é das outras cidades. Mas se algum fato importante 

ocorre em Santa Maria “não podemos deixar de noticiar”. Pelotas foi notícia em sete matérias 

enviadas pela repórter Camila Martins. Santa Cruz, Passo Fundo e Rio Grande, tiveram seus 

acontecimentos veiculados em seis situações narradas por Tissiana Pereira, Éder Calegari e 

Juliana Garcia, respectivamente. As cidades de Ijuí e Carazinho foram citadas em três 

reportagens. Do primeiro município, Maria Alice da Rosa foi a produtora do material enviado 
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e Daniela Secco foi responsável pelas produções da segunda cidade. Outros municípios 

também foram citados, porém apenas um (Canguçu) faz parte da região de cobertura da TV 

Pampa Pelotas. 

Ao final destas análises, foi possível concluir que os critérios de noticiabilidade 

adotados na produção do Pampa Boa Noite também dizem respeito, em sua maioria, às 

cidades envolvidas nos fatos. Esta constatação só foi possível através do estudo das rotinas 

produtivas do Pampa Boa Noite, onde se identificou que o impacto que as notícias causariam 

na região é o critério que por mais vezes foi considerado na seleção de um fato a ser 

veiculado.  

Entretanto, esta foi apenas uma primeira abordagem sobre os critérios de 

noticiabilidade adotados pelo referido telejornal. Este trabalho é um aporte para estudos 

futuros que busquem identificar através dos mesmos conceitos do newsmaking a intervenção 

dos filtros (Gates) na seleção das informações.  

O objetivo desenvolvido dizia respeito as rotinas e aos critérios de noticiabilidade 

adotados no telejornalismo regional, porém outros pontos podem ser observados na seleção 

das notícias. No Pampa Boa Noite não foram identificados filtros, por isso não foram 

incluídos nesta discussão conceitos e significados para esta teoria. Com isso, fica aberta uma 

nova possibilidade para a continuação deste estudo. 

Também podem ser feitas pesquisas posteriores a fim de se comprovar se o Pampa 

Boa Noite se consolidou como um telejornal focado nas questões regionais e se os valores-

notícia identificados se mantêm, visto que, as transformações editoriais e técnicas são 

recentes, se o programa for comparado com outros telejornais mais antigos, como o próprio 

Pampa Meio-Dia existe na emissora. A possibilidade de novos estudos na área reforça e 

consolida a importância deste trabalho como fonte para futuras pesquisas. 
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