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RESUMO 

 

Este trabalho é o resultado de pesquisas teóricas sobre o histórico do jornalismo no Rio 
Grande do Sul, sobre os critérios de noticiabilidade (valores/notícia), as rotinas produtivas e a 
participação dos leitores nelas. O objetivo dele é verificar a origem e apontar as diferenças do 
“fazer notícia” na grande imprensa da Capital e na pequena imprensa do interior, em Três 
Passos, no Noroeste do Estado. A investigação feita é para a verificação da existência ou não 
da participação do leitor nas rotinas produtivas de jornais semanais do interior. E se nesses 
mesmos jornais, existe espaço específico para a manifestação do leitor. Para isso, por meio de 
um contraponto com um jornal de grande circulação, Zero Hora, foi analisada as edições de 
três jornais impressos de Três Passos: Atos e Fatos, Atualidades e Regional. Mesmo este 
estudo deixando evidente que a proximidade pessoal do público com a imprensa é muito 
maior em cidades pequenas, o mesmo não acontece com a proximidade profissional. Ou seja, 
quanto menor a cidade, o leitor vai interagir menos ainda com a Redação do jornal que 
consome. Isso ocorre pelas diferenças culturais existentes entre cidades grandes e pequenas. 
No interior, o leitor tem pouco hábito de escrita e de mandar e-mails ou, até mesmo, telefonar. 
Ou ainda, pelo fato de se sentir recriminado por toda uma sociedade que o conhece, ao expor 
uma opinião. 
 

Palavras-chave: noticiabilidade – rotinas produtivas – participação do leitor – jornal do 

interior 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este estudo surgiu a partir de uma observação feita sobre a existência, cada vez 

maior, de espaços, em jornais de grande circulação, em que os leitores manifestam suas 

opiniões, as quais ficam explícitas em seções criadas especificamente com o intuito de 

atender as necessidades deles.  

O objetivo do projeto inicial era a pesquisa teórica das rotinas produtivas, critérios 

de noticiabilidade e a participação do leitor, bem como a análise prática desses elementos 

no Jornal Diário de Santa Maria e os espaços destinados aos leitores nesse veículo. Mas 

como eu trabalhei por um ano e meio na Redação deste jornal, justamente, na função de elo 

entre a Redação e o leitor, fui orientada a continuar com esse tema, mas, aplicá-lo em um 

corpus diferente, ou seja, fazer meu estudo de campo em outro veículo.  

Foi a partir da necessidade de mudança do objeto de análise que surgiu a idéia da 

investigação de como isto se dá nos jornais de cidade pequena do interior do Estado. 

Cidades estas em que há bem menos habitantes e onde ocorrem bem menos fatos a serem 

noticiados e, ainda, onde, principalmente, a comunidade toda se conhece entre si e também 

os responsáveis pela produção dos jornais. Será que nos jornais interioranos há a mesma 

preocupação com o leitor e espaços destinados a manifestação de suas opiniões? Será que o 

leitor tem alguma participação na produção do jornal que lê? Como são selecionados os 

fatos a serem noticiados em cidades pequenas? É seguido algum critério ou algum manual 

de redação de outro veículo? É atendida a sugestão dos leitores? Como é o relacionamento 

entre repórter, fonte e leitor em localidades que todos se conhecem? 

 Para responder a essas indagações, foi feita uma pesquisa teórica sobre os critérios 

de noticiabilidade (valores/notícia) da imprensa, responsáveis – não somente pela seleção 

do que é notícia – como pela criação de rotinas produtivas e da participação do leitor. Só 

assim, pode-se comparar a rotina de produção de jornais em grandes e pequenas Redações e 

descobrir quais as diferenças existentes entre se “fazer notícia” nos grandes centros e no 

interior.  

Este tema se faz relevante pelo fato de que ainda é pouca a atenção dada ao 

jornalismo feito no interior. Assim como a bibliografia sobre o tema ainda é bastante 

restrita. E na prática, pouco se fala sobre o assunto nos bancos universitários. 
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Um breve relato histórico do jornalismo no Rio Grande do Sul também se fez 

necessário para buscar algumas “explicações” do porquê das Redações de cidade pequena 

funcionarem da forma como são atualmente, bem como para esclarecer e confirmar 

algumas diferenças existentes em relação às grandes Redações.  

 Em busca da compreensão da importância da participação do leitor na rotina 

produtiva de um jornal diário de circulação estadual e da verificação da existência da 

mesma durante o processo produtivo de edições semanais de jornais do interior é que se 

escolheu uma cidade para se fazer análise de seus jornais e da sua rotina de produção. Três 

Passos, no Noroeste do Rio Grande do Sul, foi escolhida por ser minha cidade natal e 

também por ela chamar a atenção pelo fato de não ter nem 25 mil habitantes e abrigar a 

sede de quatro jornais semanais: Atos e Fatos, Atualidades, Regional e Yucumã.  

A partir da análise da produção das edições desses jornais é que se fez um 

contraponto com as rotinas produtivas aplicadas na Redação de um jornal de grande 

circulação, no caso, Zero Hora. Em busca dos resultados, a pesquisa teórica deu abertura 

aos caminhos metodológicos para o estudo de campo, por meio de algumas técnicas: 

observação, análise e entrevista. Foi feita, então, visitas às Redações dos jornais para 

investigação do funcionamento das rotinas, bem como a análise (por meio de leitura) das 

edições do mês de maio de 2006, ou seja, quatro edições de cada veículo, no intuito de 

neles encontrar seções/espaços específicos destinados aos leitores.  

Além disso, aos quatro jornais foi enviado, por e-mail, um questionário (ver em 

Anexos) com perguntas sobre as técnicas aplicadas, os critérios de noticiabilidade, a própria 

rotina de produção observada e, ainda, aos editores, foi feita perguntas de opinião sobre a 

diferença de fazer jornal no interior e na “cidade grande”, sobre a relação do público com a 

redação, a proximidade com a comunidade e a atuação de profissionais graduados no 

interior. 

Dos quatro jornais da cidade, apenas três (Atos e Fatos, Atualidades e Regional) 

deram retorno e responderam ao questionário em tempo suficiente para que os mesmos 

pudessem ser analisados e neste trabalho incluídos. O Jornal Yucumã – apesar das várias 

tentativas de contato e até um único retorno com uma manifestação de interesse em 
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participar – acabou não entrando no estudo por não ter devolvido o questionário 

respondido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

13

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Um breve relato histórico se faz necessário para serem compreendidas algumas 

questões referentes às diferenças nos modos de produção de jornais semanais de cidade 

pequena e de jornais diários de grande circulação em cidade grande. O estudo relata 

algumas fases do jornalismo, desde o seu começo, no Estado e no interior, apontando 

características dos “primórdios” do jornalismo ainda intrínsecas no jornalismo interiorano. 

Um dos principais motivos é a grande diferença sócio-cultural que existe historicamente 

entre as metrópoles e o interior. 

E chega aos dias atuais, mostrando outra diferença relevante: a graduação de seus 

profissionais. Explica-se, então, o porquê das pequenas Redações, mesmo em busca de 

qualificação, não contrarem jornalistas formados. E porque estes, não se animam a ir 

trabalhar no interior. 

 Ainda no referencial teórico, é mostrado, por meio do entendimento do que são 

critérios de noticiabilidade, que esses existem no trabalho jornalístico com o objetivo de 

transformar a seleção do que é ou não notícia em um trabalho rotineiro. De tal forma a 

economizar tempo e valorizar o trabalho do jornalista. Assim como, reduzir custos. 

 Os critérios para seleção dos acontecimentos do mundo, que serão transformados 

em notícia, ocorre pela análise dos valores/notícia que cada fato apresenta. Na maioria das 

vezes, quanto mais valores determinado acontecimento tiver, mais noticiável ele será. Mas 

nem sempre é assim. Existem valores/notícia que por si só já valem mais do que um 

conjunto. 

 Em cidades grandes, o leitor já faz parte da rotina de produção do jornal que lê: 

sugerindo pautas, reclamando, parabenizando, analisando e comentando matérias. Até 

mesmo, é atendido por uma equipe especialmente treinada para isso. 

   

 

2.1 BREVE RELATO HISTÓRICO DO JORNALISMO NO ESTADO 

 

Historiadores e jornalistas gaúchos conseguiram explorar relativamente bem a 

reconstituição da imprensa gaúcha no desenvolvimento do Rio Grande do Sul entre 1827 – 
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ano em que surgiu o primeiro jornal no Estado, o Diário de Porto Alegre - e os anos 80, 

década em que começa o desenvolvimento tecnológico da imprensa no interior. 

Beatriz Dornelles explica que sobre a imprensa no Rio Grande a bibliografia mais 

recente é bastante fragmentada e, na maioria das vezes, produzida por veteranos jornalistas, 

que buscam registrar suas observações sobre o processo que vivenciaram pessoalmente ou 

testemunharam por meio de depoimentos de terceiros. São poucas as fontes resultantes de 

pesquisas documentais. 

A origem da imprensa aqui no Estado tem suas raízes no processo político que 

resultou na Revolução Farroupilha. O primeiro jornal surgiu no ano de 1827 e chamava-se 

O Diário de Porto Alegre. O diário era patrocinado pelo presidente da então Província de 

São Pedro do Rio Grande do Sul, Salvador José Maciel. Nos oito anos seguintes, foram 

lançados 32 jornais – com tiragens em torno de 400 exemplares cada um. Pelotas e Rio 

Grande foram as cidades pioneiras na imprensa do interior. A periodicidade das 

publicações dessa época era bissemanal ou trissemanal, sendo raríssimos os diários. A 

venda era feita só por assinaturas ou diretamente no escritório da tipografia. “Na verdade, 

as forças políticas proporcionaram o surgimento das tipografias para fazerem suas 

publicidades, mas logo são as tipografias que publicam seus próprios jornais e os dispõem 

às forças políticas” (RÜDIGER, 2003, p. 22). 

 

Os jornais dos primeiros 25 anos da imprensa sul-riograndense tinham escassa 
matéria de redação (...). Pouco ou nenhum espaço se reserva à divulgação de 
notícias sobre a vida da comunidade (...) (Vianna, 1977, p. 35). Os jornais 
serviam basicamente para a veiculação de literatura política. A redação, no 
sentido moderno, era desconhecida. (Rüdiger, 2003, p. 28). 

 

A função dos jornais, naquela época, era totalmente política. Os textos eram 

doutrinários. Em geral, os jornalistas da época eram os donos das tipografias. Eram artesãos 

especializados que decidiram montar seus próprios negócios. Não havia, naquele tempo, 

um conceito preciso de jornalismo, por isso as atividades eram restringidas à direção dos 

periódicos, onde se confundiam práticas editoriais com prestação de serviços gráficos. A 

Redação, como hoje entendemos, não existia. Basicamente, os jornais da época serviam 

como veículo de literatura e opinião política. 
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A partir de 1850, surge o jornalismo político-partidário gaúcho. Grande parte dos 

tipógrafos assume cargos políticos e a força de um jornal se estabelece como forma de 

ascensão política. Neste período, aumenta o número de publicações. A tiragem, que era de 

400 exemplares, em 1830, passa para 2.000 no ano de 1900. A fabricação perde o caráter 

artesanal para passar à manufatura, baseado na tecnologia da máquina a vapor. 

A distribuição melhora em conseqüência do progresso dos serviços de correio e das 

estradas. Em função do analfabetismo e baixo poder aquisitivo – além da vigência do 

sistema escravagista até 1888, os leitores continuam sendo poucos. A montagem da 

tipografia e o lançamento de um periódico não era difícil, mas o custo de manutenção das 

publicações era relativamente alto, por causa dos altos preços do papel, matéria-prima 

importada, mão-de-obra composta por trabalhadores assalariados e especializados e o porte 

de circulação. 

Mesmo com tanto progresso técnico, os jornais continuavam sendo usados para 

doutrinação da opinião pública. Era como o prolongamento da tribuna parlamentar e meios 

de articulação partidária do movimento da sociedade civil, e não visavam lucro. 

 

Em linhas gerais, pretendemos mostrar que o jornalismo gaúcho conheceu até 
agora duas fases ou regimes jornalísticos. A primeira fase, comandada pelo 
conceito de jornalismo político-partidário, foi dominante desde a sua formação, 
em meados do século passado, até a década de 1930. A segunda, dominada pelos 
conceitos de jornalismo informativo e indústria cultural, começou a se gestar 
lentamente no início do século, quando surgiram as primeiras empresas 
jornalísticas, e se consolidou com a formação das atuais redes e monopólios de 
comunicação. A passagem de uma para outra durou várias décadas (...). 
(RÜDIGER, 2003, p.13-4). 

 

Foi após a Proclamação da República, em 1922, que aumentou a violência política 

por meio do jornal, com o objetivo de calar a voz da opinião. O período foi difícil para o 

exercício do jornalismo. Já que havia a prática da censura policial direta nas Redações, 

ocorrendo a prisão de diversos jornalistas e o fechamento de várias folhas na capital e no 

interior. 

A situação durou até a década de 30, época em que desaparece o jornalismo 

político-partidário. Diversos jornais foram fechados. As folhas sobreviventes adaptam-se 

aos novos tempos e mudam suas linhas editoriais. Passam simplesmente a informar os fatos 

ou adotam a postura oficialesca. O jornalismo noticioso gaúcho (newjornalism), que 
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começa na segunda metade do século 19, entra em ascensão no Estado com o jornal Correio 

do Povo, lançado, em 1895, por Caldas Júnior.  

Junto ao jornalismo noticioso (informativo), surge o jornalismo literário 

independente, como alternativa ao jornalismo político-partidário. Os dois novos estilos de 

jornalismo, aos poucos, rompem com as doutrinas partidárias e especializam-se na difusão 

de notícias e na discussão de assuntos da atualidade sem compromisso doutrinário. 

O apogeu do jornalismo literário-noticioso ocorreu entre 1890 e 1920, época em que 

se multiplicaram os jornais comprometidos com o modelo noticioso no Rio Grande do Sul. 

Nessa época, muitos tipógrafos transformaram-se em pequenos empresários. 

Conforme registros históricos, o processo de organização do novo grupo de 

jornalistas segue os passos de sua própria consolidação como categoria social desde a 

primeira década de 1900. O projeto mais significativo de agrupar jornalistas de todo o 

Estado ficou registrado com a fundação da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), 

em 1920.  

Nesse mesmo período, a notícia, como entendemos hoje, surge no jornalismo. Ela 

substitui as matérias de cunho literário, que se baseavam em comentários pessoais, e toma 

conta das páginas dos jornais, inclusive do noticiário político. Os jornais também passam a 

contar, naquela época, com os serviços noticiosos de agências de notícias internacionais. 

Apesar da tentativa de independência política, de serem noticiosos e imparciais, os 

jornais do começo do século passado não conseguiam se desvencilhar dos partidos políticos 

e continuavam sustentando a campanha deste ou daquele político. A independência 

dependia de fontes de financiamento, que eram muito limitadas, na época. Portanto, sem 

independência econômica, não havia condições de se conquistar independência editorial, 

principalmente na área política. Isso porque, principalmente, os jornais não estavam 

estruturados como empresas jornalísticas. Somente assim, é que o jornalismo noticioso 

realmente poderia afirmar-se na imprensa gaúcha. 

O Correio do Povo foi o primeiro jornal a implantar o jornalismo noticioso 

favorável a um veículo sem comprometimento político. Além de adotar essa linha, assumiu 

uma postura empresarial que lhe garantiu o sucesso, investindo em tecnologia e 

administração. Em 1910, Caldas Júnior elevou a tiragem de mil para 10 mil exemplares. 
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Em 1920, a tiragem foi para 20 mil, configurando, conforme valores da época, o chamado 

“monopólio da imprensa”. 

Em 1925 surge o Diário de Notícias – tornando-se o segundo maior jornal do 

Estado - para fazer frente ao Correio do Povo. O Diário de Notícias introduziu um 

jornalismo moderno apoiado em campanhas de opinião pública. O departamento comercial 

também era o forte desse jornal, que levantava grandes volumes de anúncios. Em 1930, sua 

tiragem era 25 mil exemplares. 

A partir de 1930, o Brasil vive uma nova fase, a da industrialização. O 

desenvolvimento das empresas jornalísticas é provocado, aumentando o público leitor e 

viabilizando a publicidade, que progressivamente passa a ser a principal fonte de 

financiamento do jornalismo.  

A mudança verificada no jornalismo, não significou a neutralidade ou 

imparcialidade dos veículos de comunicação em relação aos seus candidatos políticos. 

Apenas ocorreu a omissão explícita desse interesse. Os donos de jornais continuaram 

defendendo determinados nomes, mas negando publicamente que estariam sendo 

imparciais. 

Além da dissimulação da grande imprensa, o desenvolvimento do jornalismo 

provocou, também, a decadência da imprensa interiorana no final dos anos 50 e começo dos 

anos 60, bem como o monopólio da imprensa da capital, principalmente em termos de 

distribuição de verba publicitária. Foi a falta de sustentação econômica no Interior – nos 

anos 60 – que não permitiu a transformação da grande parte dos jornais do interior em 

empresas jornalísticas. 

Somente nos anos 70 que a imprensa gaúcha interiorana adota o jornalismo 

informativo como método de produção dos periódicos, abandonando o jornalismo de 

opinião e o colunismo.  

Nos anos 90, os jornais gaúchos passam de novo por uma revolução: da 

modernização com a evolução tecnológica. Todas as redações – pequenas, médias e 

grandes – substituem as máquinas de escrever por computadores e a diagramação passa a 

ser feita eletronicamente. Até mesmo as Redações do interior, as quais têm sido pouco 

estudadas. 
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A imprensa das cidades interioranas é um território pouco explorado. E na 

bibliografia brasileira do jornalismo há pouco material sobre o tema. Mas esse breve estudo 

histórico e teórico da imprensa gaúcha é fundamental para apresentar as diferenças 

existentes entre as redações do interior e da capital.  

A maior das diferenças é marcada por questões sócio-culturais caracterizadas pelo 

cultivo de laços entre a comunidade e em processos políticos responsáveis pelo 

fortalecimento da cidadania.Traquina (2001) também mostra que o tamanho do veículo faz 

muita diferença, sendo responsável pelo funcionamento da empresa da seguinte maneira: 

1) nas grandes empresas há mais especialização; 2) nas grandes empresas há menos 

comunicação interativa entre os funcionários; 3) nas pequenas empresas há mais 

autonomia porque há diferentes estruturas de autoridades. Sendo ainda que, nas pequenas 

empresas, a estrutura é mais flexível, enquanto que nas grandes empresas as estruturas de 

controle são mais formais e mais centralizadas. 

Para Rüdiger (2003), a expansão dos jornais maiores – que chegam cada vez mais 

cedo e mais rápido ao interior e que, portanto, tem levado parte crescente dos leitores a 

lerem sempre mais as folhas das capitais – vem forçando as folhas interioranas a procurar 

novas linhas editoriais, para além da simples modernização gráfica, tecnológica e 

organizacional. “As empresas inclinam-se agora pelo chamado jornalismo comunitário que, 

em muitos centros, vem se combinando com o modelo empresarial que começou a se tornar 

hegemônico na imprensa interiorana gaúcha na década de 1970.” (RÜDIGER, 2003, p. 96). 

 A solução para tal competição entre os novos e maiores meios de comunicação 

encontra-se, então, na integração das pequenas redações à vida das comunidades; na 

promoção e difusão de atividades políticas, sociais e, principalmente, econômicas 

(empresariais). 

 

O jornal [do interior] deve ser o porta-voz da comunidade, deve falar e traduzir 
suas aspirações. Deve ser elo de integração e unidade, arauto das boas causas, 
guardião de suas tradições, repositório dos fatos sociais, econômicos e políticos 
que emolduram o cenário em questão (DORNELLES apud RÜDIGER, 2003, p. 
96). 

 

Mas José Marques de Melo – que se considera responsável pelo lançamento da tese 

de que a imprensa do interior distancia-se editorialmente das aspirações comunitárias, 
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funcionando como correia de transmissão dos projetos políticos apoiados pelos donos do 

poder local – não acredita que o jornalismo de interior possa ser considerado comunitário 

simplesmente pelo fato de ser feito em cidades pequenas, nas quais a comunidade inteira se 

conhece.  

Para ele, uma imprensa só pode ser considerada comunitária quando se estrutura e 

funciona como meio de comunicação autêntico de uma comunidade. Ou seja, produzida 

pela e para a comunidade. Embora, o que se percebe no interior, atualmente, é que os 

jornais estão sendo feitos, apenas, para a comunidade. E não pela comunidade. 

 A imprensa do interior, para Wilson Bueno, citado por Dornelles (2004), representa 

empreendimentos personalistas de seus proprietários, cujas relações com os leitores 

limitam-se à circulação, aceitando, eventualmente, pressões dos leitores que pudessem 

acarretar perigos para a sua estabilidade mercadológica. 

Apesar de sua importância histórica e do seu potencial para a exploração da prática 

do jornalismo – por meio dos jornais locais de cada cidade – a imprensa interiorana gaúcha 

ainda continua sendo pouco estudada. Isso se deve a existência de uma idéia no Rio Grande 

do Sul, assim como em todo o Brasil, de que o jornal do interior é menos jornal do que o 

jornal da capital.  

 

Aceitar isso, no entanto, implica em comparar realidades distintas e os que 
pensam dessa forma incorrem, em termos lógicos, no mesmo erro dos que 
advogam a idéia de que a cultura do índio é mais atrasada do que a do branco. A 
nós não satisfaz tomar a grande imprensa como modelo. (BUENO apud 
DORNELLES, 2004, p. 13). 

 

A auto-definição de “jornal comunitário” é dada pelos próprios donos da imprensa 

interiorana, que, no Estado, é mais uma concepção ideológica que se fortificou 

principalmente nos anos 90. Daí é que os dois conceitos se confundem e, muitas vezes, 

passam a ser usados como sinônimos. Tal ideologia surgiu como alternativa para o mercado 

que foi “invadido” pelos meios de comunicação de grande porte, os quais buscam satisfazer 

a necessidade de informação estadual, nacional e internacional.  

Já que é sabida a existência das diferenças entre as grandes redações das capitais e 

das pequenas do interior, começa-se, então, a apresentar e analisar essas diferenças. Para 

isso, primeiramente, dá-se um conceito do que é “jornal-interiorano”.  
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Segundo informações da Associação dos Jornais do Interior do Rio Grande do Sul 

(Adjori), o produto impresso de uma empresa ou microempresa jornalística deve ser 

constituído juridicamente na Junta Comercial de seu município. Assim como ter por 

objetivo o lucro, por meio da comercialização publicitária, venda de assinaturas e venda 

avulsa. A empresa também deve, obrigatoriamente, ser registrado no Cartório de Registro 

Especial. E manter uma estrutura administrativa mínima que inclui um diretor, um 

contador, um responsável pela distribuição do jornal, um vendedor de anúncios e um 

jornalista.  

Um jornal de interior deve ter, no mínimo, oito páginas; não havendo limite para o 

máximo. A periodicidade deve ser constante: diária, trissemanal, bissemanal ou semanal.  

A linha editorial do veículo deve ser “comunitária”. O que implica que as matérias 

publicadas devem atender as reivindicações da comunidade que, na medida do possível, 

fará a determinação de quais notícias serão divulgadas pelo jornal, desde que não atendam 

nenhum interesse partidário. O diretor e/ou o jornalista do jornal devem, também, se 

integrar da comunidade participando ativamente de todas as atividades por ela promovidas 

e ajudando a buscar soluções da forma que for necessária.  

Pode-se observar, ainda, que as características que determinam o jornalismo como 

sendo de interior são bastante semelhantes em cidades com até 150 mil habitantes. Segundo 

a pesquisa feita por Beatriz Dornelles, em locais acima deste número de habitantes, o jornal 

já se aproxima da prática estabelecida pela grande imprensa, as quais diminuem a 

participação dos jornalistas nas decisões político-comunitárias, apesar de se manter a 

publicação de notícias do município e região. 

 

Esse tipo de jornalismo do Interior é muito mais comportamental do que 
estrutural. Estabelece-se de acordo com a política de vizinhança, a solidariedade, 
o coletivismo, os valores, a moral, a fé religiosa, o respeito humano e a cultura 
de pequenas populações, sobressaindo-se, por exemplo, o bairrismo e a 
solidariedade entre os moradores, mas segue as mesmas normas e definições 
básicas da teoria que estabelece a prática do jornalismo informativo, assim como 
seu Código de Ética. (DORNELLES, 2003, p.132). 

 

Assim percebe-se uma maior homogeneidade nas matérias noticiadas pelos 

pequenos jornais. Nas grandes cidades os múltiplos, inúmeros e diversos interesses fazem 
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com que a divulgação de temas diversos e amplos seja uma necessidade. Já nas pequenas 

cidades, os leitores querem saber o que está acontecendo nelas. 

Pelo fato de em cidades pequenas a comunidade ser mais unida, mais solidária e 

humana, os vizinhos que se conhecem há anos e, geralmente, são amigos, respeitam-se uns 

aos outros – diferentemente das cidades grandes, onde os moradores nem sabem quem 

mora nas paredes vizinhas. A mesma “amizade” também ocorre em relação ao dono e o 

repórter do jornal, que é mais um membro conhecido de todos na cidade.  

Por isso, é que na imprensa do interior não se abala a moral de determinada pessoa 

somente a partir de alguma suspeita levantada em investigação. E então, em alguns casos, o 

jornal evita denunciar o comportamento de parentes de líderes comunitários para que a 

imagem deles não seja afetada. Primeiro espera-se o julgamento e condenação para, só 

então, divulgar o fato. 

Em suma, os jornais do interior têm uma importante e exclusiva missão de registrar 

a história social, política e econômica das cidades e de seus líderes. Já que os grandes 

jornais não têm espaço para publicar os acontecimentos sociais de cada município, o 

crescimento e cultura dessas cidades. 

Mais uma diferença entre as Redações dos grandes centros e do interior é a atuação 

de jornalistas não-graduados. O que ainda é uma realidade e provoca polêmica entre os 

profissionais formados que dividem sua opinião na busca de um aumento de mercado de 

trabalho. Mas que, acabam não se sujeitando a arriscar um emprego no interior pela má 

remuneração e pelas gritantes diferenças culturais.  

Essa notória falta de qualificação de pessoal deve-se ao fato de que a última 

investida priorizou a qualificação tecnológica, com a informatização das redações. E 

também porque são raríssimos os jornalistas que aceitam trabalhar no interior, porque a 

maioria dos estudantes gaúchos tem como objetivo ingressar no mercado de trabalho 

atuando como repórteres de rádio, televisão, revista ou jornal de Porto Alegre.  

Mas como o mercado da Capital não dá conta de absorver toda essa demanda, os 

profissionais acabam desistindo da profissão ou trabalhando em assessorias de imprensa, 

frustrando dessa forma, o desejo de praticarem a função de repórter, editor, diagramador, 

redator ou fotógrafo por falta de opção, segundo argumentam os formandos que 
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participaram da pesquisa de Beatriz Dornelles. Poucos são os jornalistas estimulados a 

buscarem alternativas que não estas. 

E mais, a maioria dos jovens jornalistas que estão na Capital parece se sentir 

superiores intelectual e culturalmente quando se comparado a profissionais do interior. 

Apesar destes profissionais saberem que a vida no interior é mais calma, que há maior 

qualidade de vida e que as pessoas são mais “humanas”, eles entendem que os conceitos, 

valores, a moral e o conhecimento também são mais atrasados em relação à capital. Além 

de acreditarem que no interior as pessoas preocupam-se mais com fofocas do que com 

fatos. 

Os jornalistas recém saídos dos bancos universitários rejeitam as Redações do 

interior pelo fato de acreditarem que lá as novidades não são facilmente aceitas, a vida é 

limitada, a preocupação maior é com o “sobrenome” das pessoas, que o povo não tem 

interesse pela cultura e que se preocupa mais com a vida alheia. Sem falar que, para estes 

jovens profissionais, as pessoas do interior valorizam mais as aparências e o patrimônio de 

cada um do que o caráter e o conhecimento. 

Na mesma pesquisa ainda, foi constatada que faz parte da idéia que os jovens 

jornalistas têm das Redações interioranas a predominância da divulgação de 

acontecimentos sociais, como festas, aniversários, casamentos, coquetéis – ou seja, tudo o 

que diz respeito à coluna social. Depois, para eles, vêm as matérias de esporte e o 

sensacionalismo. O restante das páginas dos jornais privilegiam o empresariado local e 

políticos, além de servir como publicidade de profissionais liberais, como médicos, 

dentistas e advogados. 

Apesar de todas as críticas, a maioria dos novos jornalistas que participaram da 

pesquisa, demonstra um certo desejo de lutar pelo desenvolvimento do jornalismo no 

interior. Claro que movidos pelo interesse de aumentar o mercado de trabalho. E o que os 

impede de tentar é a remuneração. 

Para Toni André Scharlau Vieria, a idéia que precisa se recuperar e disseminar pelas 

faculdades de comunicação é de como é importante se fazer um jornalismo com a 

verdadeira tarefa de ligar universos sociais. E, antes de pensar na velha fama de 

“picaretagem” dos jornais do interior, apenas, também é preciso lembrar que vários grandes 
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escritores e jornalistas brasileiros tiveram suas carreiras começadas em pequenas gazetas, 

como Carlos Drummond de Andrade e José Hamilton Ribeiro. 

 A grande questão é o aspecto de potência do jornalismo praticado no interior para 

ampliar a qualidade da produção e introduzir rotinas que deixem mais próximas as práticas 

diárias das reais necessidades da comunidade.  

 

E que pesem as dificuldades de investimento e manutenção das empresas, é nos 
jornais de interior que se vê uma maior proximidade entre jornalista e público 
receptor (...). Esta proximidade que é, em princípio, problema – se for pensada 
as possibilidades de pressão e interferências – é também um das principais 
potências para ampliar a prática de um jornalismo afastado das gramáticas 
redacionais e das formas que empobrecem a produção contemporânea. (VIEIRA, 
2004, 122-3). 

 

Em relação aos textos, o trabalho do jornalista dos grandes centros é feito com uma 

certa especialização gramatical como forma de consolidar rotinas. E isso tenta ser imitado 

nas pequenas redações, as quais adotam, muitas vezes, manuais de Redação de grandes 

veículos como exemplo a ser copiado: os manuais dos jornais O Estado de S. Paulo e Folha 

de S. Paulo. 

É no sentido de dar uma qualificação própria aos veículos do interior, que o trabalho 

dos cursos de graduação se torna importante. É a graduação por que passam os 

profissionais do jornalismo que os capacitam a dar ressignificação a suas atividades em 

pequenos jornais.  

 

Não existe melhor lugar para usinar a prática com a teoria do que a universidade. 
Quem aprende gramática escreve com correção, quem pensa bem escreve bem, 
mas existem técnicas jornalísticas e filosofias do jornalismo que precisam ser 
trabalhadas conjuntamente, longe da correria dos “fechamentos”, das injunções e 
precariedades do dia-a-dia. A sala de aula, conveniente e necessariamente 
equipada – em termos materiais como humanos – é insubstituível para fundir 
ética com técnica, ideal com real, de modo a impedir que algumas vestais, 
quando lhes dá na veneta, atribuam-se o papel autoritário do pontificar sobre o 
que é certo ou errado. (...). A crença de que o jornalismo é apenas “vocação” 
sem compromissos maiores com a sociedade, missão para alguns iluminados 
escolhidos por outros coleguinhas iluminados que galgaram o poder ou o 
receberam de mãos beijadas. (DINES, 1986, p. 22). 

 

O exercício do jornalismo é conseqüência de um estado de espírito sim, que não se 

aprende somente em bancos acadêmicos ou por “osmose”. A atitude básica do jornalista – 
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questão de vocação – pode (e deve) ser desenvolvida num treinamento que combine teorias 

científicas com atitudes psicológicas como dinamismo, disponibilidade e inconformismo.   

 

O jornalismo não é ciência, mas uma técnica de comunicação combinada com 
uma filosofia e um comportamento social: na redação, no máximo, aprende-se a 
prática, empiricamente, sem o necessário substrato conceitual que lhe dá 
consistência, conteúdo e validade (...). O jornalista diplomado luta pela 
profissão, o não-diplomado pelo emprego. Isto significa que o não-diplomado 
pode fazer qualquer asneira, sempre poderá voltar à profissão original. O 
diplomado, fatalmente, será mais idealista, mais consciencioso, mais abnegado e 
mais produtivo, já que não lhe resta outra opção profissional. (DINES, 1986, p. 
155). 

 

Somente na sala de aula, com professores de experiência e conscientes, é possível 

estabelecer os padrões ideais sobre os quais nortearão a atividade e atitude de cada 

profissional. Pois códigos e leis devem proceder de costumes. Um decálogo de ética não 

pode tornar-se apenas um documento a ser emoldurado e pendurado como enfeite nas 

paredes da Redação ou sala do diretor. Ele deve resultar da prática cotidiana. Muito mais 

importante do que a enumeração de “não faça”, é a discussão sobre o papel, as expectativas 

e limites dos jornalistas.  

O licenciamento de jornalistas não representa nenhum obstáculo à liberdade de 

informação. Contrariamente, ela acaba favorecendo a renovação, já que coloca na 

profissão, todos os anos e semestres, novos profissionais habilitados. Fato que acaba 

impedindo ou, ao menos, reduzindo a reserva de mercado de trabalho aos amiguinhos dos 

“iluminados”. E com isso, que eles venham a comandar a opinião pública – o que ainda não 

ocorre nas pequenas Redações do interior, onde os redatores são pessoas não habilitadas 

para o exercício do jornalismo e, muitas vezes, os próprios donos dos veículos. 

Deixa-se claro que a exigência do diploma não impede, nem limita, a contratação de 

não-jornalistas. Profissionais de qualquer área e, até mesmo, leitores devidamente 

identificados, podem emitir parecer técnicos e opiniões, ao atuar em colunas ou mesmo por 

meio de comentários assinados. Já a apuração e redação de notícias ou para a produção e 

acabamento de informações – assim como os postos de comando, nos quais são 

indispensáveis o conhecimento e o compromisso com técnicas e postulados específicos – a 

capacitação é imperiosa. 
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É quase que obrigatória uma formação de médio e longo prazo na área jornalística. 

A graduação passou a ser uma necessidade, segundo as constatações feitas por Beatriz 

Dornelles em sua pesquisa. Ficou evidente que a presença de qualidade no jornal é 

diretamente proporcional à presença de jornalistas formados nas redações de jornais. 

Para Toni André Scharlau Vieira, é clara a necessidade de fazer com que a 

preparação dos futuros jornalistas se dê num sentido de ir muito mais além do que a simples 

colocação no mercado de trabalho. O jornalista com graduação deve estar preocupado em 

“ser bem mais que uma peça da engrenagem” (VIEIRA, 2004, p. 130), pois é na faculdade 

que se encontra a maior responsabilidade para se fazer uma mudança possível na prática 

profissional. E estas possibilidades são mais claras no interior do Brasil. 

 
Mas se a solução para se fazer um bom jornalismo é preparar gente para a 
profissão, resta saber se, entre nós, a solução para os futuros jornalistas está nas 
escolas existentes (...). De uma maneira geral, as universidades não mantém os 
cursos de Jornalismo pela importância que têm as ciências da comunicação 
coletiva no contexto da civilização contemporânea. Sim, porque constituem bom 
negócio e por estar na moda. Condições necessárias para o desenvolvimento 
normal dos cursos, poucas oferecem (AMARAL, 2001, p. 44-5). 

 

Existem deficiências marcantes nas duas fases mais importantes da formação 

jornalística – a transmissão de conhecimentos sobre a teoria e prática, e a descoberta de 

novos conhecimentos, através da pesquisa. 

Os pontos fracos da fase de transmissão de conhecimentos é a impossibilidade de 

aproveitamento de bons professores em tempo integral – já que os mesmos custam muito 

caro – e a inexistência de aulas verdadeiramente práticas, com a criação de “Redações” 

dentro das universidades, com telefone, computadores, papel e divisão de trabalho similar à 

de uma organização comercial. Já na segunda fase – relativa à pesquisa – é ainda apenas 

sonho de muitos professores. 

Amaral (2001) ainda explica que há muitos “rapazes e moças” que ainda estão 

recebendo violento choque quando fazem a mudança da universidade para dentro da 

Redação. Eles continuam sendo formados em “técnicos em generalidades” – e o que é pior, 

muitas vezes, nem isso. 

Mas os responsáveis por essas deficiências não são apenas os professores e as 

universidades. Os jornais, periódicos, emissoras de rádio e televisão também tem sua 

parcela de culpa por parecer ainda não ter muito interesse pela formação de profissionais, 
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principalmente nas cidades do interior. 

 

2.2 ROTINAS DE PRODUÇÃO 

 

A noticiabilidade está diretamente ligada aos processos que criam um padrão e uma 

rotina para as práticas de produção. Isso significa introduzir práticas de produção estáveis 

em uma “matéria-prima” (o acontecimento a ser noticiado) justamente por ela ser 

extremamente variável e imprevisível. “Sem uma certa rotina de que se possa valer para 

fazer frente aos acontecimentos imprevistos, as organizações jornalísticas, como 

empreendimentos racionais, faliriam” (TUCHMAN apud WOLF, 2005, p. 196).  

Traquina (2005) explica ainda que o estudo de Gaye Tuchman mostra como a 

empresa jornalística tem de se esforçar para criar rotinas de trabalho. Dessa maneira, os 

repórteres e editores identificam essas formas rotineiras com o profissionalismo. Visto 

como um método de controle do trabalho, o profissionalismo consiste não somente em ter 

domínio das técnicas da escrita, assim como também ter domínio de saber quem contatar e 

que perguntas fazer. 

 Logo, as notícias são tudo aquilo que os jornalistas definem como tais. Só que essa 

é uma tese que dificilmente ficará explicitada, ainda mais porque os fatos ocorrem “fora” e 

os jornalistas limitam-se, simplesmente, em relatá-los. Mas que fique claro que o 

profissional não faz a seleção ou definição das notícias aleatoriamente, pois a mesma é 

construída com base em procedimentos práticos para resolver as exigências do veículo 

comunicacional. 

 Assim, os jornalistas que se deparam com o excesso de acontecimentos e a escassez 

de tempo lutam para impor ordem no espaço e no tempo, criando, assim, o que Tuchman, 

citado por Traquina (2005), define como rotina do inesperado.  

 

Embora o jornalismo inclua muita rotina, o inseperado é o momento mágico 
incontornável de qualquer filme de Hollywood sobre os jornalistas; os 
jornalistas entram em ação, num ritmo frenético de luta contra o tempo e em 
direção ao imperativo de informar os cidadãos. E estar no centro do vulcão da 
cobertura jornalística de um acontecimento inesperado corresponde a um 
momento histórico da carreira, que os jornalistas podem contar aos netos e 
serve para dar esperança na fadiga da rotina diária. (Traquina, 2005, p. 96-7) 
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Devido aos critérios profissionais que utilizam na avaliação das fontes, a 

conseqüência é a dependência nos canais de rotina, o que poderá gerar resultados 

negativos sobre o trabalho jornalístico. Por exemplo, quando as fontes e os jornalistas 

fazem parte da mesma rotina de uma forma regular, acabam criando uma 

interdependência. 

 

E quando os jornalistas tornam-se dependentes das fontes, podem ficar 
orientados para a fonte e, assim, acabar escrevendo para a fonte e não o público. 
Dessa forma, o profissional perde a sua independência, deixando as fontes 
definirem as situações, já que as fugas de informação ficam facilitadas. 
(TRAQUINA, 2004, p. 196). 

 

Para Cotta (2005), a primeira tarefa da rotina de produção para o repórter é ler o 

próprio jornal e também as matérias dos demais veículos concorrentes, para saber o que foi 

publicado a respeito e, por tanto, já é de conhecimento público. O bom repórter é 

conhecido logo que entra na redação. Já que, como tarefa de uma rotina diária, ele será 

visto lendo jornais e revistas e, em seguida, certamente, conversando com o chefe de 

reportagem, o editor e outros colegas sobre o tema da pauta. O assunto será debatido, bem 

como a possível cobertura dos demais veículos. Destas conversas também surgem 

sugestões para o seu trabalho de apuração. 

 O passo seguinte é o começo da busca do conhecimento, por meio de pesquisas e 

do roteiro a seguir na apuração – que deve ser planejada – dos fatos. O roteiro (ou 

roteirização) é o desdobramento natural da matéria. Ao longo da apuração o repórter já 

deve pensar como ela ficará pronta, com o texto final a ser entregue ao editor, inclusive a 

foto, os assuntos que irão para os boxes e se, além da matéria principal, haverá necessidade 

de retrancas secundárias. 

A escassez de tempo e de meios são os elementos fundamentais das rotinas de 

produção. Eles acentuam ainda mais a importância dos valores/notícia, encontrados 

durante todo o processo de informação, o qual é composto de diversas fases. Estas fases 

variam conforme a organização do trabalho específica de cada redação e cada veículo de 

comunicação. É a partir desse ponto de vista que se pode ilustrar as principais fases da 

produção cotidiana de informação. Estas podem ser encontradas em todos os processos de 

produção e têm grande responsabilidade na qualidade da informação. São divididas em 
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três, as quais serão apresentadas a seguir.  

A fase destinada para coletar informações a serem noticiadas em um jornal pode 

ser descrita, primeiramente, em algumas de suas características gerais e depois analisada 

de maneira mais aprofundada no componente fundamental das fontes. Enquanto, em certa 

época, os jornalistas que precisavam ir em busca das notícias, agora são as próprias 

notícias que “buscam” os jornalistas.  

 

A coleta é proporcionalmente factível aos recursos disponíveis, mas, de todo 
modo, continua sendo a cereja do bolo. Até mesmo nos aparatos fortes e 
organizados, na fase de coleta há um emprego muito relevante das notícias de 
agência e de poucas e importantes fontes institucionais (Golding-Elliott apud 
Wolf, 2005, p. 229). 

 

Os estudos do newsmaking comprovam que a fragmentação e a super-

representação da esfera político-institucional, na informação de massa, encontra-se nos 

procedimentos rotineiros de coleta dos materiais, de onde se tiram as notícias. Na maioria 

dos casos, os materiais são produzidos em outro lugar. E a redação se limita a receber e a 

apenas reestruturar conforme os valores/notícia relativos ao produto, ao formato e ao meio.  

A integração entre procedimentos de coleta e valores/notícia tem reflexo na 

interdependência entre as fases da coleta e da estruturação do material. Os dois processos 

ocorrem quase que simultaneamente, visto que a coleta se dá por meio de fontes estáveis, 

as quais fornecem material informativo de fácil inserção nos procedimentos de produção 

normais da redação. Outra característica da fase de coleta é a influência exercida pela 

 

preocupação de ter notícias suficientes; enquanto estas deveriam ser idealmente 
novas, motivos ligados à organização do trabalho impedem muita novidade [...]. 
Este é o motivo pelo qual a maior parte das notícias deve ser conhecida horas 
(ou dias) antes [...]. Por isso, conta-se com certas fontes para a maioria das 
notícias [...]. É assim que os eventos planificados e previstos têm uma boa 
noticiabilidade” (ALTHEIDE apud WOLF, 2005, p. 231). 

 

A fase em que se coleta materiais noticiáveis sofre influência da necessidade de se 

ter um fluxo constante e seguro de notícias, a fim de conseguir confeccionar, a cada vez, o 

produto exigido. É lógico que isso acaba privilegiando as fontes institucionais e as 

agências (os canais de coleta e as fontes que mais satisfazem essa exigência).  

Esse modo de organizar a coleta dos materiais noticiáveis ligado diretamente à 
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necessidade de tornar o trabalho rotineiro, provoca uma limitação e uma redução 

substanciais (temperadas, no entanto, pela estabilidade e pela produtividade) dos possíveis 

canais de coleta. Assim como para os valores/notícia, nesse caso prevalecem também os 

procedimentos que satisfazem outras exigências, como a racionalização do trabalho, a 

redução dos custos, a redução dos tempos, a fidedignidade de quem fornece os materiais, a 

oficialização das fontes, o impedimento de pressões externas, a redução da necessidade de 

controles, etc. 

Outra fase importante da produção é o contato com as fontes. Para os jornalistas, 

qualquer pessoa pode ser uma fonte de informação, pois uma fonte é qualquer pessoa que 

o jornalista observa ou entrevista e que fornece informações. “Pode ser potencialmente 

qualquer pessoa envolvida, conhecedora ou testemunha de determinado acontecimento ou 

assunto. Um dos aspectos fundamentais do trabalho jornalístico é cultivar as fontes” 

(Traquina, 2001, p. 104). 

As fontes são um fator determinante para a qualidade da informação produzida 

pelos veículos de comunicação. Elas ainda são imprecisas na mitologia profissional, que 

tende a dar ênfase ao papel ativo do jornalista, o que acaba por prejudicar a contribuição 

das fontes, essencial em aspectos.  

Os problemas relativos às fontes são distintos em duas partes, a primeira sobre as 

fontes verdadeiras, a segunda é sobre agências de informação. Mesmo que muitas vezes, 

essas últimas sejam consideradas fontes para todos os efeitos, a distinção, em princípio, é 

legítima. Isto porque as agências 

 

se diferenciam indubitavelmente das fontes verdadeiras. De fato, elas já se 
configuram como empresas especializadas, internas ao sistema de informação, e 
realizam um trabalho que já é de confecção (enquanto as fontes estáveis, 
qualquer que seja sua natureza e o nível em que se colocam, também 
pertencem, sobretudo, à instituição que representam e, na maioria dos casos, 
não se dedicam exclusivamente à produção de informação) (...); as agências 
fornecem ‘unidades-notícia’; situam-se, portanto, num estágio avançado do 
processo de produção (CESAREO apud WOLF, 2005, p. 233-4). 

 

Uma primeira definição de fonte conceitua a mesma como sendo todas as pessoas 

que o jornalista observa ou entrevista. E também aquelas que fornecem apenas 

informações de base ou as ocasiões para uma notícia. As fontes são caracterizadas pelo 

fornecimento de informações enquanto membros de grupos, sendo eles organizados ou 
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não, de interesse ou de outros setores da sociedade. O aspecto de maior importância é que 

a articulação da rede das fontes não é absolutamente casual ou arbitrária 

 

Embora a idéia de que os jornalistas transmitem a informação das fontes ao 
público sugira um processo linear, na verdade o processo é circular, complicado 
ulteriormente por um amplo número de efeitos circulares de retorno (...). Na 
realidade, fontes, jornalistas e público coexistem num sistema que se assemelha 
mais a um jogo de puxar a corda do que a um organismo funcional inter-
relacionado. De todo o modo, as competições para ver quem consegue puxar a 
corda para o seu lado são resolvidas com a força: e as notícias são, entre outras 
coisas, ‘o exercício do poder sobre a interpretação da realidade’ 
(SCHLESINGER e GANS apud WOLF, 2005, p. 234). 

 

Mas é importante salientar que nem todas as fontes são iguais e igualmente 

relevantes. Assim como o acesso a elas; e delas, aos jornalistas, não são distribuídos de 

maneira uniforme. 

O estudo sobre o newsmaking deixa claro este ponto. A rede de fontes que os 

veículos de informação estabilizam como instrumento essencial para o seu funcionamento 

divide-se em dois grupos: a estrutura social e de poder existente e a organização na base 

das exigências colocadas pelas rotinas produtivas (critérios de noticiabilidade). Muito 

dificilmente, as fontes que se encontram às margens dessas duas determinações, podem 

influir de maneira eficaz na cobertura informativa. 

 

Aqueles que possuem o poder econômico ou político podem facilmente obter 
acesso aos jornalistas e são acessíveis a eles; quanto aos que não têm poder, é 
mais difícil que se tornem fontes e sejam procurados pelos jornalistas enquanto 
suas ações não produzirem acontecimentos noticiáveis, por serem moral ou 
socialmente negativos. (GANS apud WOLF, 2005, p. 235).  

 

Essa estruturação das fontes dá um reforço à ideologia da notícia como fato 

excepcional, ruptura da norma, desvio. Sendo possível tentar definir as causas da 

“distorção” na estrutura das fontes, ou seja, as razões que em múltiplos níveis premiam 

sistematicamente algumas fontes e constantemente prejudicam outras.  

Segundo Gans, “a relação entre fontes e jornalistas assemelha-se a uma dança, 

como as fontes buscam acesso aos jornalistas e estes buscam chegar às fontes” (GANS 

apud WOLF, 2005, p. 235). Mas essa dança, na grande maioria das vezes, é conduzida 

pelas fontes. Do ponto de vista do interesse das fontes em encontrar acesso aos jornalistas, 



 

  

31

Gans divide em quatro os fatores relevantes: a) os incentivos; b) o poder da fonte; c) sua 

capacidade de informações fidedignas; d) sua proximidade social e geográfica dos 

jornalistas. 

Dentre todos eles, o determinante é o terceiro, enquanto os outros não passam de 

complementares. As instituições, organizações ou aparatos que podem programar sua 

atividade a fim de satisfazer a necessidade contínua da mídia de ter eventos para cobrir 

com prazos estabelecidos em precedência (portanto, de maneira que possa organizar 

racionalmente a distribuição dos meios e recursos disponíveis) têm maior capacidade de 

fornecer informações fidedignas. 

Já do ponto de vista da oportunidade e da conveniência do jornalista de servir-se de 

uma determinada fonte, a relação centraliza-se em alguns fatores que se correlacionam 

entre si e são destinados à eficiência, ou melhor, à necessidade de finalizar um produto 

informativo dentro de um período fixo e intransponível, com meios limitados à disposição. 

Segundo Gans, esses fatores são: a) a oportunidade que se relevou anteriormente; b) a 

produtividade; c) a fidedignindade; d) a confiabilidade; e) a respeitabilidade. 

Todas as fontes que em outras ocasiões fornecem materiais fidedignos têm boa 

probabilidade de ainda serem usadas, até se tornarem fontes regulares. Em contrapartida, a 

produtividade baseia-se nas razões pelas quais, geralmente, prevalecem as fontes 

institucionais. Essas fornecem os materiais suficientes para se fazer notícia, permitindo 

ainda, aos aparatos, que não precisem mais se dirigir a muitas fontes para obter os dados 

ou os elementos necessários. 

A produtividade então, não se relaciona, somente, ao tipo e à qualidade de 

materiais que determinada fonte tem condições de fornecer, mas também à necessidade do 

meio de comunicação de limitar – em igualdade de condições – o número das fontes a 

serem consultadas (a fim de evitar altos custos e perda de tempo). 

 

A confiabilidade ou credibilidade é um fator substantivo do precedente: se a 
fidedignidade da história não puder ser atestada com rapidez, o jornalista tenta 
basear-se na credibilidade da fonte, na sua honestidade. “Muitas vezes, os 
jornalistas têm dificuldade em avaliar a credibilidade das suas fontes. Aquelas 
com que possuem contatos freqüentes podem ser avaliadas no decorrer do 
tempo, e esta é a outra razão pela qual eles preferem fontes estáveis. Quando 
não podem conhecer suas fontes e devem, portanto, basear-se apenas em 
sensacionalismos, usam outros indicadores. Fontes que cooperam com os 
jornalistas e os tratam com cordialidade provavelmente são usadas mais do que 
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as outras (...); fontes em posição de autoridade formal são consideradas mais 
confiáveis do que outras; além disso, os jornalistas aplicam profissionalmente 
os mesmos critérios que os indivíduos usam no dia-a-dia, atribuindo maior 
confiança às pessoas semelhantes a eles” (GANS apud WOLF, 2005, p. 237). 

 

O trabalho de pré-seleção que está inserido na institucionalização para o uso de 

certas fontes e não de outras, fica tão “escondido” que passa despercebido pelo leitor. 

Somente uma abordagem que faça relação entre os conteúdos da cobertura informativa 

com os métodos práticos – por meio dos quais a notícia é produzida – é capaz de captar a 

lógica que rege o funcionamento e os efeitos da informação de massa. 

A utilização de agências é outro fator a ser considerado nas rotinas produtivas. Ao 

abordar o papel das agências no ciclo de produção da informação cotidiana, não são 

levados em conta outros aspectos, como o surgimento das agências, sua organização 

interna, sua difusão. Sem nenhuma dúvida, as grandes agências de imprensa, 

supranacionais ou nacionais, constituem a “fonte” mais notável de materiais noticiáveis, 

então 

 

Ignorar ou planificar sua função, pretendendo que elas estejam realmente no 
mesmo nível das fontes, equivale a cortar uma fatia consistente do processo de 
mediação que separa as redações dos jornais (impressos ou radiotelevisivos) do 
movimento do real (CESAREO apud WOLF, 2005, p. 244) 

 

Existem três aspectos significativos, ligados ao uso das agências. O primeiro deles, 

não obstante as diferenças de avaliação sobre a fidedignidade e a credibilidade de cada 

uma das grandes agências supranacionais, é que as agências constituem e, além disso, são 

consideradas fontes literalmente insubstituíveis. As quais não se podem dispensar por 

motivos econômicos (e é justamente de uma lógica econômica que derivam a origem e o 

desenvolvimento das agências).  

 

O custo dos correspondentes no exterior é infinitamente mais elevado do que a 
filiação a uma agência (...); para os aparatos de informação mais fracos, as 
despesas com os correspondentes externos estão além das suas possibilidades 
econômicas. Para esses aparatos, os serviços regionais das agências (...) são a 
única fonte possível e notícias do exterior. (GOLDING-ELLIOTT apud WOLF, 
2005, p. 245). 

 

Essa primeira conveniência econômica transforma-se, porém, num outro elemento 
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que aumenta a significatividade das agências. Seu uso, em todo o mundo, determina uma 

forte homogeneidade e uniformidade sobre as definições daquilo que faz notícia. Dentre os 

acontecimentos mundiais, tornam-se noticiáveis os que as agências noticiam.  

Mas existe ainda um outro elemento de significatividade. Este se refere ao reforço 

dos critérios de noticiabilidade, que é provocado pelo fato da função das agências 

transnacionais ser insubstituível. Sob as diferenças peculiares das culturas, das ideologias, 

dos âmbitos de difusão da informação, dos próprios meios de comunicação, permanece um 

substrato em comum, definido justamente pelos critérios de noticiabilidade que essas 

“fontes” contribuem para difundir.  

Já o terceiro elemento, em contrapartida, consiste no fato de que 

 

a cobertura das agências alerta as redações a respeito dos acontecimentos que 
ocorrem no mundo, e é com base nesse conhecimento que as redações 
constroem a própria cobertura. Desse modo, os aparatos que têm condição de 
enviar os próprios correspondentes para cobrir as notícias do exterior também 
dependem da seleção das agências, na escolha das notícias a serem “cobertas 
por conta própria”. As agências funcionam, então, como um primeiro sinal de 
alarme para as redações, cuja ação é determinada pelo controle das 
comunicações (GOLDING-ELLIOTT apud WOLF, 2005, p. 246). 

 

Outro item de importância na produção jornalística é o memorando (diário ou 

agenda), que é parte integrante da rotina organizada. Ele mostra, simultaneamente, quais 

os tipos de eventos a representação do mundo, fornecida pela informação de massa, se 

concentra. 

 O memorando (nas suas diversas formas e características organizacionais) é 

formado por uma agenda que tem o objetivo de enumerar, diariamente, os acontecimentos 

que irão acontecer, cuja noticiabilidade é, em grande parte, dada por conhecida. É óbvio 

que trata-se de eventos previstos por tempo, fixados na agenda com certa antecedência. Em 

grande parte, são fatos que entram em uma esfera político-institucional-administrativa ou 

judiciária e que, também, permitem aos meios de comunicação organizar, com bastante 

antecedência, o seu trabalho.  

 

O diário é um documento-chave em toda a redação. Ele registra os 
acontecimentos programados, que automaticamente merecem ser cobertos 
devido à sua indubitável importância pública (...). Num certo sentido, a 
composição do diário corresponde a uma produção antecipada de notícias, com 
diferença de que se baseia no simples conhecimento de que certos 
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acontecimentos ocorrerão, e não na observação do seu desenvolvimento. O 
memorando é a encenação implícita das notícias. O conteúdo varia desde os 
eventos formais da política (visitas oficiais, coroações, eleições, vencimentos 
legislativos etc) até as ocasiões culturais, religiosas, sociais ou esportivas (a 
entrega dos prêmios Nobel, o fim do Ramada, etc.). (GOLDING-ELLIOTT 
apud WOLF, 2005, p. 251). 
 
 

A atitude negativa em relação às notícias de memorando é difundida, mostrando 

que a sua persistência se deve a imperativos organizacionais mais fortes do que a postura 

ou as preferências dos jornalistas. Esses imperativos são constituídos pelas definições 

estáveis dos eventos noticiáveis e pela necessidade programar com a maior antecedência o 

máximo possível.  

 

2.3 CRITÉRIO DE NOTICIABILIDADE E VALORES/NOTÍCIA 

 

A análise teórica e prática das atividades cotidianas dentro de uma Redação, leva ao 

entendimento do que teóricos definem como rotinas produtivas para a seleção e elaboração 

de notícias. E o que esses estudiosos citam como critérios de relevância e noticiabilidade 

(por meio dos valores/notícia estabelecidos) para a transformação de um fato na notícia que 

o leitor busca no jornal.  

Para Hohenberg, citado por Nilson Lage (2001, p. 53), “os fatos que são ou não 

notícias variam de um dia para outro, de país para país, de cidade para cidade e, sem 

dúvida, de jornal para jornal”. Primeiramente, para entender os critérios analisados para a 

verificação de se um fato é noticiável, ou não, é necessário chegar-se a definição de notícia, 

que  

 

é tudo o que o público necessita saber; tudo aquilo que o público deseja falar; 
quanto mais comentário suscite, maior é o seu valor; é a inteligência exata e 
oportuna dos acontecimentos, descobrimentos, opiniões e assuntos de todas as 
categorias aos leitores; são os fatos essenciais de tudo o que aconteceu; 
acontecimento ou idéia que tem interesse humano. (WEEKLY apud LAGE, 
2001, p. 53). 

 

Quanto ao momento de selecionar as notícias, pesquisas esclarecem que as 

referências que estão no grupo de colegas e nos sistema das fontes de uma redação 

prevalecem sobre as aquelas do próprio público. Isso ocorre porque o público é ainda pouco 

conhecido pelos jornalistas. O contexto profissional-organizacional-burocrático existente 
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tem uma influência decisiva nas escolhas feitas pelos “selecionadores” de notícias 

(gatekeepers): o já clássico estudo de Breed, citado por Wolf (2005), sobre o controle social 

nas redações garante que a linha editorial-política dos jornais (raramente explicitada e 

discutida) se aprende por “osmose” e é imposta, principalmente, pelo processo de 

socialização dos jornalistas dentro da redação.  

Os gatekeepers são zonas-filtro, que funcionam como “cancelas” ou “porteiros” nos 

canais de comunicação entre o emissor e o receptor da informação. Ou seja, um indivíduo 

ou um grupo tem “o poder de decidir se deixa passar ou interrompe a informação” (LEWIN 

apud WOLF, 2005, p. 184). Então, o que ocorre, na verdade, não é a manipulação explícita 

da informação, mas sim uma “distorção inconsciente”, a qual é produzida constantemente 

na cobertura informativa, desde o momento em que se seleciona o que é notícia até a 

escolha das fontes que serão entrevistadas.  

“A seleção e a forma dada ao material que chega à redação constituem o processo 

de conversão dos acontecimentos observados em notícia” (GOLDING-ELLIOT apud 

WOLF, 2005, p. 255). Todo o material de informação coletado é reduzido a um certo 

número de notícias destinadas a serem impressas no jornal. Esta seleção é feita para suprir 

as necessidades de organizar racionalmente o trabalho, a fim de torná-lo rotineiro. E 

também é exercida ao mesmo tempo com o conjunto de valores/notícias, que servem para 

tornar possível o restante da seleção dos acontecimentos. 

 

O processo de seleção das notícias pode ser comparado a um funil, no qual 
muitos dados são colocados e apenas um número restrito consegue passar pelo 
filtro: no entanto, pode-se compará-lo também a uma sanfona, visto que algumas 
notícias são acrescentadas, deslocadas, inseridas no último momento (...) Para 
além das variações ligadas à diversidade do contexto e a diferenças 
organizacionais, essas são as etapas fundamentais em que se desenvolve a 
seleção das notícias (WOLF, 2005, p. 256-7) 

 

Esta seleção das notícias não pode ser explicada apenas como a escolha subjetiva do 

jornalista. É preciso que ela seja vista como um processo complexo, que é desenvolvido ao 

longo de todo um ciclo de trabalho realizado a partir das fontes até cada redator. Logo, o 

próprio uso constante de certas fontes também representa uma forma de seleção. Até 

mesmo os valores/notícia não são observados somente no momento da seleção, mas durante 

todo o processo de produção: inclusive nas fases de confecção e de apresentação das 
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notícias, nas quais são enfatizados os elementos de relevância que determinam as notícias 

como tal no momento em que foram selecionadas. 

Na seleção das notícias, a importância do acontecimento não é o único critério. A 

necessidade de ser eficiente e a escolha de determinados procedimentos que permitam essa 

eficiência se fazem presentes nas fases de seleção e da produção. Para o profissional, a 

existência da eficiência permite a distribuição dos recursos escassos, como a equipe, o 

formato e o tempo de produção.  

O veículo de comunicação precisa ser eficiente para que possa fornecer ao público 

as notícias mais atualizadas, dentro de um tempo pré-estabelecido e esperado. Essa 

eficiência, na maioria das vezes, depende de recursos financeiros. 

A teoria que faz um estudo aprofundado dos critérios de relevância e de 

noticiabilidade é denominada newsmaking (fazendo notícia). 

 

A pesquisa em newsmaking – que propõe “esclarecer as boas razões 
organizacionais para as notícias que não são notícia” (Altheide-Rasmussen apud 
Wolf, 2005, p.258) – permite, portanto, explicar de modo adequado e 
aprofundado a distorção de informação que os fatores organizacionais e 
estruturais produzem e reproduzem constantemente (WOLF, 2005, p. 258). 

 

O newsmaking é o estudo dos critérios de relevância e de noticiabilidade, bem como 

da organização do trabalho e do processo de produção das notícias (rotinas produtivas). É 

ele que comprova que existem restrições ligadas à organização do trabalho. São sobre essas 

restrições que são construídas convenções profissionais, as “quais determinam a definição 

de notícia, legitima o processo de produção (do uso das fontes à seleção dos eventos, às 

modalidades de confecção) e contribuem para prevenir as críticas do público” 

(GABARINO apud WOLF, 2005, p. 195)  

Dessa forma, um conjunto de critérios de relevância é determinado. Critérios esses 

que definem a noticiabilidade de cada evento, ou seja, a “aptidão” do fato para ser 

transformado em notícia. 

 

A noticiabilidade é constituída pelo complexo de requisitos que se exigem para 
os eventos – do ponto de vista da estrutura do trabalho nos aparatos informativos 
e do ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas – para adquirir a 
existência pública de notícia. Tudo o que não responde a esses requisitos é 
“selecionado”, uma vez que não se mostra adequado às rotinas de produção e aos 
cânones da cultura profissional: não conquistando o estatuto público de notícia, 
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permanece simplesmente um evento que se perde na “matéria-prima” que o 
aparato informativo não consegue transformar e que, portanto, não deverá fazer 
parte dos conhecimentos do mundo, adquiridos pelo público por meio da 
comunicação de massa. (WOLF, 2005, p. 195-6). 
 

A noticiabilidade também corresponde a um conjunto de critérios, operações e 

instrumentos com os quais os meios de comunicação enfrentam a tarefa de escolher, todos 

os dias, de um número imprevisível e indefinido de acontecimentos, uma quantidade 

estável de notícias.  

Em geral, “enquanto a produção de notícias é feita de modo rotineiro, as próprias 

rotinas são continuamente corrigidas e seus elementos entram em novas relações” 

(SCHLESINGER apud WOLF, 2005, p. 193). O fato pode ser percebido por meio de 

poucas, mas notáveis, variações dos valores-notícias básicos, durante a história.  

 
Os valores/notícia não são imutáveis, com mudanças de uma época histórica 
para outra, com sensibilidades diversas de uma localidade para outra, com 
destaques diversos de uma empresa jornalística para outra, tendo em conta as 
políticas editoriais. As definições do que é notícia estão inseridas historicamente 
e a definição de noticibialidade de um acontecimento ou de um assunto implica 
um esboço da compreensão contemporânea do significado dos acontecimentos 
como regras do comportamento humano e institucional. (TRAQUINA, 2005, p. 
95) 

 

Os valores/notícia não permanecem os mesmos, eles alteram-se no tempo apesar de 

apresentarem uma forte homogeneidade dentro da cultura profissional. O que pode ser 

notado nitidamente na especialização temática a que os meios se dedicam num determinado 

período histórico. Existem argumentos que, há anos, simplesmente não existiam e hoje 

fazem notícia normalmente, como as páginas de cultura e espetáculos. Elas implicaram uma 

adaptação e extensão de uns critérios em uma área que antes não fazia notícia, ao menos, 

não tanto como nos dias atuais.  

Segundo Mitchell Stephens, citado por Nelson Traquina (2005), os critérios que 

sobrevivem a essas mudanças históricas são chamados de “qualidades duradouras” das 

notícias. O extraordinário, o insólito, o atual, a figura proeminente, o ilegal, as guerras, a 

calamidade e a morte são critérios considerados “qualidades duradouras”. Como pode ser 

visto em três períodos históricos: nas primeiras décadas do século 17; nos anos 30 e 40 do 

século 19 e nos anos 70 do século 20. 

Nas primeiras décadas do século 17, ainda não havia jornais diários – os quais 
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foram lançados, somente, no final deste mesmo século. O que havia era uma forma pré-

moderna do jornal: as “folhas volantes”. Elas eram dedicadas, geralmente, a um único tema 

e não tinham publicações regulares. Também não eram folhas de simples informação, 

porque suas notícias eram avisos moralistas ou interpretações religiosas na maioria das 

vezes. Na era das “folhas volantes” o que predominavam eram os assassinatos.  

Em seguida, as notícias sobre celebridades, milagres, abominações, catástrofes e 

acontecimentos bizarros começaram a fazer parte das ocorrências tratadas na imprensa da 

época. Por exemplo, o nascimento de um porco com duas cabeças foi notícia por ser 

considerado um sinal da raiva de Deus contra os pecados do seu povo. O insólito – 

acontecimentos que produziam espanto e surpresa – era um valor/notícia importante. Como 

se a qualidade de ser extraordinário e sensacional fosse essencial. 

Nos anos 30 e 40 do século 19, as publicações eram dominadas pelo pólo político e 

os veículos de comunicação eram vistos apenas como uma arma política. As notícias 

tratavam somente de assuntos políticos e econômicos, com o devido comentário. Isso até o 

aparecimento da “penny press”, um novo jornalismo que dava destaque às notícias locais, 

às histórias de interesse humano, apresentando reportagens sensacionalistas de fatos 

surpreendentes.  

Dessa maneira, a notícia foi redefinida a maneira de satisfazer gostos, interesses e 

capacidade de compreensão das camadas menos instruídas da sociedade. Além dos 

discursos parlamentares, as cotações da Bolsa de Valores, o câmbio, os conflitos militares e 

as informações comerciais estarem sendo noticiados de forma mais acessível, outros 

assuntos preenchiam também o conteúdo da imprensa, como: histórias de crime, 

escândalos, tragédias, notícias que o homem comum achava interessantes ou divertidas.  

Já no terceiro e último momento analisado por Traquina (2005), os anos 70 do 

século 20, o que se nota é a importância do valor notícia “notoriedade” do ator principal do 

acontecimento. Segundo o estudo feito por Gans e citado por Traquina (2005), a grande 

maioria das notícias era sobre pessoas conhecidas, como o presidente da república, os 

ministros, governadores e presidentes das câmaras locais.  

As pessoas conhecidas envolvidas em escândalos também eram notícia. Já as 

pessoas não conhecidas, só se tornavam notícia quando provocavam algum tipo de tumulto 

ou barulho em manifestações, greves ou motins; bem como quando eram vítimas de 
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desastres naturais ou sociais ou, ainda, quando cometiam transgressões das leis e da moral 

ou praticavam alguma atividade vulgar. 

 

É surpreendente que a essência das notícias pareça ter mudado tão pouco? A que 
outros assuntos se poderiam as notícias ter dedicado? Podemos imaginar um 
sistema de notícias que desdenhasse o insólito em favor do típico, que ignorasse 
o proeminente, que dedicasse tanta atenção ao datado como ao atual, ao legal 
como ao ilegal, à paz como à guerra, ao bem-estar como à calamidade e à morte? 
(STEPHENS apud TRAQUINA, 2005, p. 69) 

 

A referência feita ao que é negativo é um dos valores/notícia, segundo Galtung e 

Ruge, citado por Traquina (2005). Para esses teóricos, quando há a reclamação de que as 

notícias negativas são preferidas em relação às positivas é o mesmo que dizer que “há tão 

pouca alegria nas notícias”. Isso ocorre, segundo os autores, porque as notícias negativas 

são mais inesperadas do que as positivas, tanto no sentido de que os acontecimentos 

referidos são mais raros quanto no de que são menos previsíveis. A negatividade resume-se 

na máxima popular para a tribo jornalística “bad news is good news” (notícias ruins são 

notícias boas). 

Gutenberg e Ruge explicam ainda que um acontecimento poderá ser tanto mais 

noticiável quanto maior for o número de valores/notícias que ele possuir. Os autores 

salientam que essa não é uma regra absoluta, assim como consideram que um fato pode ter 

pouco de um valor e compensar isso com muito de outro valor. 

O estudo de Galtung e Ruge, citado por Traquina (2005) foi a primeira tentativa de 

identificar os valores/notícia de forma a responder “como é que os acontecimentos se 

tornam notícia?” (GALTUN-RUGE apud TRAQUINA, 2005, p. 69). A dupla enumerou, 

além da negatividade, mais onze valores/notícia: 1) a freqüência; 2) a amplitude do evento; 

3) a clareza ou falta de ambigüidade; 4) a significância; 5) a consonância; 6) o inesperado; 

7) a continuidade;8) a composição; 19) a referência a nações de elite; 10) a referência a 

pessoas de elite e 11) a personalização. 

Uma equipe de investigadores canadenses, Richard Ericson, Patrícia Baranek e 

Janet Chan também contribuiu para o estudo dos valores/notícias, tanto que mereceu 

atenção. Para os três investigadores, os valores/notícias não são imperativos – como uma 

ordem imposta –, mas sim alguns elementos que servem para ajudar o profissional a 

reconhecer porque determinado acontecimento é importante, assim como a proceder a 
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escolhas dentre as alternativas e a considerar as escolhas que se deve fazer. Para Ericson, 

Baranek e Chan, são sete os valores/notícia: 1) a simplificação (ligada à proximidade 

cultural de um acontecimento); 2) a dramatização; 3) a personalização; 4) a continuidade; 

5) a consonância; 6) o inesperado; 7) a infração. 

Outros acadêmicos também se preocuparam em abordar os valores/notícia, como 

Fishman, Gans, Hartley e Wolf. A partir daqui serão apresentados os valores/notícia 

segundo Nelson Traquina e Mauro Wolf. Ambos os teóricos subdividem os valores/notícia 

em dois grupos: os valores/notícia de seleção e os valores/notícia de construção. 

Para Wolf (2005), os valores/notícia de seleção são os critérios que os jornalistas 

usam para selecionar os acontecimentos, ou seja, na decisão da escolha por um e não outro 

acontecimento que virará notícia. Esses valores podem ainda ser subdivididos em dois 

grupos: os critérios substantivos que dizem respeito à avaliação direta em termos de 

importância ou interesse como notícia e os critérios contextuais que dizem respeito ao 

contexto de produção da notícia. Já os valores/notícia de construção são qualidades desse 

processo que funcionam como linhas-guia para a apresentação do material, mostrando o 

que deve ser omitido, realçado e prioritário. 

Apesar de não haver essa ou qualquer outra distinção nos valores/notícia listados 

por Galtun e Ruge, é possível perceber que os valores/notícias definidos por eles incluem 

ambos os tipos de valor sugeridos por Wolf e Traquina, sem, no entanto, a clareza dessa 

distinção e nem os mesmos nomes para valores equivalentes. O que Galtung e Ruge 

identificam como um valor/notícia importante, as “pessoas de elite”, para Traquina é um 

valor/notícia de seleção denominado de “a notoriedade do ator”. 

Para Traquina, os valores notícia de seleção se subdividem em critérios substantivos 

e contextuais. Os primeiros são: 1) a morte; 2) a notoriedade; 3) a proximidade; 4) a 

relevância; 5) a novidade; 6) o tempo; 7) a notabilidade; 8) o inesperado; 9) o conflito ou a 

controvérsia e 10) a infração. Os contextuais são: 1) a disponibilidade; 2) o equilíbrio; 3) a 

visualidade; 4) a concorrência; 5) o dia noticioso. Os valores/notícia de construçãotambém 

são subdivididos em: 1) a simplificação; 2) a amplificação; 3) a relevância; 4) a 

personalização; 5) a dramatização e 6) a consonância. 

É necessário que fique claro que “embora os valores/notícia façam parte da cultura 

jornalística e sejam partilhados por todos os membros desta comunidade interpretativa, a 
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política editorial da empresa jornalística pode influenciar diretamente o processo de seleção 

dos acontecimentos por diversas formas” (TRAQUINA, 2005, p. 93). Ou seja, a direção do 

veículo de comunicação (ou seu dono) pode influenciar o peso dos valores/notícia por meio 

da sua linha editorial ou até por razões pessoais. A qual, às vezes, dá prioridade a certo tipo 

de tema ou assunto. Ou ainda, por alguma razão, acaba omitindo determinado fato. 

Logo, o jornalista investe em obter mais notícias possíveis sem contestar a política 

editorial da empresa. O profissional tem o objetivo de buscar as notícias e vencer a hora do 

fechamento; dessa maneira a harmonia entre direção e os jornalistas é obtida pelos seus 

interesses comuns pela notícia. Para Breed, citado por Traquina (2001), a obrigação e 

estima que os jornalistas mantêm pela direção e pelos jornalistas mais antigos é o fator 

determinante não só do conformismo para com a política editorial da empresa, mas também 

da moral e do bom desempenho profissional. Bem como as aspirações ao crescimento 

profissional dentro da redação, como se a fonte de recompensas do jornalista não se 

localizasse em seus leitores, mas sim entre os colegas e superiores. “Em vez de aderir a 

idéias sociais e profissionais, o jornalista redefine os seus valores até ao nível mais 

pragmático do grupo redatorial” (TRAQUINA, 2001, p. 76).  

Para o acadêmico britânico James Curran, citado por Traquina (2001), “a autonomia 

do jornalista é uma ‘autonomia consentida’”, visto que o profissional só tem permissão para 

exercer essa autonomia em conformidade com os requisitos da empresa jornalística para a 

qual presta seus serviços. 

Um segundo aspecto geral a ser salientado é a observação de que os valores/notícia 

são critérios de relevância presentes durante todo o processo de produção. Sendo assim, 

eles se difundem não somente na seleção das notícias. Também envolvem os 

procedimentos seguintes, mas com uma importância diferente. 

 

Os valores/notícia são usados de duas maneiras. São critérios para selecionar, do 
material disponível para a redação, os elementos dignos de serem incluídos no 
produto final. Em segundo lugar, eles funcionam como linhas-guia para a 
apresentação do material, sugerindo o que deve ser enfatizado, o que deve ser 
omitido, onde dar prioridade na preparação das notícias a serem apresentadas ao 
público. Os valores/notícia são, portanto, regras práticas que compreendem um 
corpus de conhecimentos profissionais que, implícita e, muitas vezes, 
explicitamente, explicam e guiam os procedimentos de trabalho redacional. Não 
é verdade [...] que estão além da compreensão dos jornalistas, que, por sua vez, 
não seriam capazes de articulá-los. (GOLDING-ELLIOTT apud WOLF, 2005, 
p. 203). 
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Na realidade, os valores/notícia estão presentes nas no cotidiano dos jornalistas  e 

em sua cooperação profissional. Mas ainda mais, eles constituem referências claras e 

disponíveis a conhecimentos compartilhados a respeito da natureza e dos objetivos das 

notícias, que podem ser utilizadas para facilitar a elaboração rápida dos noticiários. Os 

valores/notícias são a qualidade dos eventos ou da sua construção jornalística, cuja ausência 

ou presença define a publicação de um acontecimento ou não. Quanto mais um fato exibe 

essas qualidades, maiores são suas chances de ser incluído. 

A certa “distorção involuntária”, que faz parte das rotinas produtivas e dos valores 

profissionais, é reproduzida em todas as fases do trabalho. Dessa maneira, o aspecto 

importante a ser ressaltado é que os critérios de relevância se difundem até serem 

transformados em critérios a serem aplicados implicitamente pelos próprios leitores no 

momento em que selecionam o que ler. 

Em relação aos valores/notícia, outro aspecto refere-se ao tipo de processo do qual 

eles fazem parte. Sendo óbvio que os jornalistas não podem decidir a cada vez, desde o 

começo, como selecionar os fatos que aparecerão sob forma de notícia: isso tornaria seu 

trabalho impraticável. Por isso é que se exige uma rotina, a fim de torná-la passível de ser 

cumprida e administrada. É justamente para isso que os valores/notícia existem. E eles 

agem de formas particulares: 

 

A seleção das notícias é um processo de decisão e de escolha, realizado 
rapidamente [...]. Os critérios devem ser aplicáveis de maneira fácil e rápida, de 
modo que as escolhas possam ser feitas sem muita reflexão. (...) Os critérios 
devem ser flexíveis, a fim de poder se adaptar à variedade sem-fim de eventos 
disponíveis; além disso, eles devem ser relacionáveis e comparáveis, visto que a 
conveniência de uma notícia depende sempre de quais outras estão disponíveis. 
(...) Por fim, os critérios são orientados para a eficiência, a fim de garantir o 
fornecimento necessário de notícias adequadas, com o mínimo dispêndio de 
tempo, esforço e dinheiro. (GANS apud WOLF, 2005, p. 204). 

 

O resultado disso é um amplo número de critérios, e toda a notícia disponível pode 

ser avaliada com base em muitos deles, alguns contrastantes entre si. Para prevenir o caos, a 

aplicação dos critérios relativos às notícias requer consenso entre os jornalistas e, 

sobretudo, uma organização hierárquica em que aqueles com mais poder possam impor sua 

opinião sobre os critérios relevantes para uma determinada notícia  

Todo o rigor dos valores/notícia trata-se de uma lógica destinada à realização 
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planejada de objetivos práticos e, em primeiro lugar, que torne possível a repetitividade de 

alguns procedimentos. Sendo assim, os valores/notícia devem permitir que o material seja 

selecionado apressadamente, de uma forma quase que “automática”, caracterizada por certo 

grau de flexibilidade e de comparação. 

Em conseqüência disso, é falso representar o processo de seleção como uma escolha 

rígida, somente vinculada a critérios fixos. Claro que estes critérios fixos se fazem 

presentes, mas sua importância é sempre complementar a uma avaliação mais complexa, 

que busca a definição de um ponto de equilíbrio entre múltiplos fatores. Este ponto pode se 

esclarecido melhor diante da análise de alguns procedimentos de produção específicos. 

De forma que os valores/notícias podem se derivar de admissões implícitas, bem 

como de considerações relativas: a) aos critérios substantivos da notícia, o seu conteúdo 

(evento a ser transformado em notícia); b) à disponibilidade do material e os critérios 

relativos ao produto informativo (conjunto dos processos de produção e realização); c) ao 

público (imagem que os jornalistas têm dos destinatários); d) a concorrência (relações entre 

os meios de comunicação de massa presentes no mercado de informação).  

O primeiro procedimento de produção diz respeito aos critérios substantivos que se 

baseiam, essencialmente, nos fatores da importância e do interesse da notícia. Não 

esclarece muito afirmar que uma notícia é escolhida por ser interessante ou importante, 

enquanto não se especificarem esses dois valores/notícia, explicando sua aplicação 

operativa. Para Wolf, quatro variáveis parecem determinar a importância. 

A primeira delas é quanto ao grau e nível hierárquico dos indivíduos envolvidos no 

acontecimento noticiável. Um acontecimento terá maior probabilidade de se tornar notícia, 

quanto mais ele interessar às nações de e pessoas da elite. Seja no que diz respeito às 

instituições governamentais, seja quanto aos outros organismos e hierarquias sociais. Na 

maioria das vezes, a importância é aplicada às notícias políticas e externas. “A hierarquia 

governamental é visível e definida de modo estável em ordem de autoridade, o que auxilia 

os jornalistas em suas avaliações de importância” (GANS apud WOLF, 2005, p. 209). 

 

Alguns fatores que definem operativamente o valor/notícia “importância” de um 
evento são, portanto, o grau de poder institucional, a relevância de outras 
hierarquias não-institucionais, a sua visibilidade (isto é, capacidade de ser 
reconhecido fora do grupo de poder em questão), a extensão e o peso dessas 
organizações sociais e econômicas. “Embora esse critério se sobreponha ao 
relativo às fontes, favorece o uso de fontes oficiais e de grau elevado, ele não 
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racionaliza simplesmente a escolha dessas fontes, mas funciona como um 
componente autônomo na determinação da noticiabilidade. O fato de os dois 
critérios coincidirem facilita e agiliza a seleção das notícias” (GANS apud 
WOLF, 2005, p. 210). 

  

A segunda variável refere-se ao impacto sobre a nação e sobre o interesse nacional. 

A potencialidade de influir sobre os interesses do país é o segundo fator que determina a 

importância de um acontecimento. Este critério é semelhante ao valor/notícia que Galtung-

Ruge, citado por Wolf (2005), definem como “significatividade”. Para eles, o 

acontecimento deve ser significativo para ser noticiável, quer dizer, ele deve poder ser 

interpretado dentro do contexto cultural do ouvinte ou do leitor.  

A importância de um evento também é determinada pela relevância referente ao 

sistema de valores ideológicos e aos interesses de cada país. Nações que não fazem parte 

das potências mundiais só “viram” notícia quando se tornam “palco de acontecimentos 

dramáticos, como conflitos, golpes de estado ou grandes catástrofes” (GANS apud WOLF, 

2005, p. 210). 

A proximidade é um valor/notícia também relacionado a esse fator. Não importando 

se tratar da vizinhança geográfica ou cultural. Por exemplo, apesar de ser vizinha da 

Europa, é quase impossível fazer uma cobertura jornalística na África. Além de existir em 

muitos Estados, poucos deles possuem infra-estruturas políticas e sociais para produzir 

notícias.  

A terceira diz respeito à quantidade de pessoas que o acontecimento (de fato ou 

potencialmente) envolve. “Os jornalistas atribuem importância às notícias que dizem 

respeito a muitas pessoas, e, quanto mais elevado for o número de pessoas, mais importante 

é a notícia” (Gans apud Wolf, 2005, p. 211). Golding-Elliott, também analisam o fator da 

mesma forma. Para eles, “quanto maior o número de indivíduos envolvidos num desastre 

ou a presença de ‘nomes importantes’ numa ocasião formal, maior é a visibilidade desses 

eventos e, portanto, seu valor/notícia” (GOLDING-ELLIOTTt apud WOLF, 2005, p. 211). 

 Ainda sobre esse mesmo fator, é importante ressaltar a existência de 

complementariedade dos valores/notícia. Um evento, como um acidente aéreo ou uma 

catástrofe natural, que envolva determinado número de pessoas e ocorre nas proximidades é 

bem mais noticiável do que outro mesmo tipo de evento, mas que envolva bem mais 

vítimas e num lugar muito mais distante. A codificação prática da complementariedade 
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desses valores/notícia se dá pela “Lei de McLurg” (a partir do nome de um jornalista), que: 

 
Estabelece uma escala graduada da noticiabilidade relativa para os desastres: um 
europeu equivale a 28 chineses, ou dois mineiros galeses equivalem a cem 
paquistaneses. Em geral, essa ‘lei’ é proposta num contexto de situação 
divertida, mas, como observa um jornalista, ‘é um jogo relevante. É ditado pelos 
fatos’. [Outro jornalista] explicava a lógica subordinada à ‘Lei de McLurg’: ‘É 
uma questão de impacto sobre o público’” (Schlesinger apud Wolf, 2005, p. 
212). 

 

Por fim, a relevância e significatividade do acontecimento em relação aos 

desenvolvimentos futuros de uma determinada situação são a última variável (ou fator). 

Anteriormente já foi dito que existem dois critérios substantivos – a importância e o 

interesse da notícia. Enquanto as notícias consideradas importantes são selecionadas 

“obrigatoriamente”, o interesse requer uma avaliação mais heterogênea, mais aberta a 

opiniões subjetivas e também com menor vínculo para todos. 

O interesse do evento está ligado às imagens que os jornalistas fazem do público e 

também ao valor/notícia que Goldin-Elliot definem como “capacidade de entretenimento”. 

Aquelas notícias que buscam dar ao evento uma interpretação baseada no lado do “interesse 

humano” são consideradas interessantes, do ponto de vista das pequenas curiosidades que 

atraem a atenção. 

Segundo Goldin-Elliott, esse critério de relevância introduz alguns elementos de 

contradição como o da importância intrínseca dos acontecimentos. Para dar informação ao 

público, é necessário, primeiro, ter chamado sua atenção. Não havendo muita utilidade em 

desenvolver um tipo de jornalismo cuidadoso e aprofundado se os leitores não comprarem 

o jornal. Dessa maneira, a capacidade de entreter encontra-se numa posição elevada na 

lista dos valores/notícia. Já o teórico Gans expõe algumas categorias usadas para 

identificar, normalmente, os acontecimentos que respondem a esse requisito de 

noticiabilidade: a) histórias de pessoas comuns que passam a agir em situações insólitas, 

ou histórias de homens públicos, observados em sua vida privada cotidiana; b) histórias em 

que há uma inversão de papéis (“o homem morde o cão”); c) histórias de interesse 

humano; d) histórias de efeitos excepcionais e heróicos. 

Os critérios relativos ao produto, dizem respeito à disponibilidade do material e os 

caracteres específicos do produto informativo fazem parte da segunda classe de 

valores/notícia. É necessário saber, quanto à disponibilidade, 
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em que medida o evento é acessível para os jornalistas, em que medida é 
tecnicamente tratável nas formas jornalísticas habituais; se ele já está 
estruturado de modo que seja facilmente coberto; sem requer muito dispêndio 
de meios para cobri-lo (GOLDING-ELLIOTT apud WOLF, 2005, p. 214). 

 

Em cada notícia, são aplicados os critérios relativos ao produto, mas “quanto 

menos importante for a notícia, mais eles entram em jogo durante a avaliação da própria 

notícia. Além disso, permitem escolher entre notícias de relevância substantiva 

semelhante” (GANS apud WOLF, 2005, p. 214). 

O critério da brevidade também é incluído nessa classe por Goldin-Elliott. Segundo 

um suposto “ditado jornalístico”, que Wolf não cita a autoria: “as notícias deveriam ser 

como as saias de uma mulher: longas o bastante para cobrir o essencial, mas 

suficientemente curtas para chamar a atenção: a brevidade liga os valores/notícia do 

produto ao mecanismo da seleção das notícias. (WOLF, 2005, p. 214-5). “Limitar as 

notícias aos seus elementos manifestantes mais óbvios é essencial se se quiser deixar 

espaço para uma seleção mínima dos eventos do dia” (GOLDIN-ELLIOTT apud WOLF, 

2005, p. 215). 

Sobre a ideologia da notícia, ou seja, sobre o pressuposto segundo o qual são 

noticiáveis, muito já foi escrito. Primeiramente, são noticiáveis todos os eventos que 

constituem e representam uma infração, um desvio, uma ruptura do curso normal das 

coisas. Também faz notícia tudo aquilo que altera a rotina e as aparências normais. 

“Quanto mais um acontecimento for negativo nas suas conseqüências, maior será sua 

probabilidade de se tornar notícia” (GALTUNG-RUGE apud WOLF, 2005, 216). Por isso 

é que notícia como resultado de uma ideologia de informação também está entre os 

critérios de relevância relativos ao produto. Um dos mais difundidos ditados jornalísticos o 

esclarece com eficácia: “Bad news is good news” (notícias ruins são notícias boas). 

 
Obviamente é um princípio fundamental do jornalismo que, quanto maior, mais 
insólito ou mais cruel for o espetáculo, maior o valor/notícia. E isso não porque 
os jornalistas são mais macabros ou menos sensíveis às coisas belas da vida do 
que as outras pessoas. Essa constatação reflete simplesmente o inevitável fato 
de que os leitores se interessarão por uma história que os atinge, mas ignorarão, 
em contrapartida, uma notícia rotineira. (Brucker apud Golding-Elliott apud 
Wolf, 2005, p. 216). 

 

A novidade é outro valor/notícia em relação ao produto informativo. Fica muito 



 

  

47

clara a ligação existente entre novidade e freqüência da informação. A periodicidade da 

produção das notícias forma o quadro de referência em que são percebidos os eventos no 

mundo. Sendo assim, a rotina produtiva estabelece uma delimitação diária. Os eventos 

noticiáveis devem ter ocorrido nas 24 horas entre uma edição e outra de um jornal diário. 

O primeiro critério relativo ao meio refere-se, no caso do telejornalismo, à 

possibilidade de ele fornecer material visual de qualidade, ou seja, aquelas imagens que 

não correspondam somente a padrões técnicos normais, mas que também tenham 

significado, ilustrando os pontos que mais destacam o evento noticiado. 

Relativo ao meio de comunicação, a freqüência é um segundo critério. Ela é 

caracterizada como um lapso de tempo necessário para que o evento assuma uma forma e 

adquira um significado. Quanto mais a freqüência do acontecimento for semelhante à 

freqüência do meio de informação, provavelmente terá maior chance de ser selecionado 

como notícia por aquele meio de informação. 

Os critérios relativos ao público são os que mais interessam nesse estudo da 

participação do leitor nas rotinas produtivas de jornais semanais do interior do Estado, pois 

dizem respeito à imagem do público compartilhada por jornalistas. Com uma difícil 

definição, é um aspecto em tensões constantes. Isso porque os jornalistas conhecem pouco 

seu público – embora os veículos se preocupem em promover pesquisas sobre as 

características da audiência, sobre seus hábitos de leitura e sobre suas preferências.  

Raramente os jornalistas conhecem seu público, além de parecer ter pouca vontade 

em conhecê-lo. Para os profissionais, eles precisam apresentar conteúdos informativos, e 

não tentar satisfazer um público. “Quanto menos souberem do público, mais atenção 

poderão dar às notícias” (GANS apud WOLF, 2005, pg. 222).  

É por isso que grande parte das empresas jornalísticas ainda são consideradas – 

tanto pela atitude de seus donos, quanto pelo dos jornalistas – de uma extrema arrogância. 

Porque, para a maioria dos jornalistas o leitor é um “chato”. São raros os profissionais que 

têm paciência para atendê-los, não importando se é para ouvir crítica, sugestão ou elogio. 

A justificativa seria o envolvimento com o próprio trabalho a tal ponto de não prestarem 

atenção naquele que é seu público.  

Por outro lado, em muitos veículos – minoria ainda – a referência e o apelo às 

necessidades, às exigências dos leitores são constantes. Já nas próprias rotinas de produção 



 

  

48

estão encarnadas preocupações implícitas sobre o público, com seções específicas abertas 

a sua participação. 

 

O termo de referência constituído pelo público (ou melhor, pelas crenças que os 
jornalistas possuem a respeito do público) e os limites dessa referência são um 
dos pontos mais interessantes e menos aprofundados na temática do 
newsmaking, mas não apenas nela. Essa categoria se refere à clareza da 
linguagem. (WOLF, 2005, p. 223). 

 

Dentro dessa análise de atendimento ao interesse do público, Gans, citado por Wolf 

(2005), define três categorias de notícias definidas da seguinte maneira: as notícias que 

permitem uma identificação por parte do espectador; b) as notícias de serviço; c) as 

notícias leves, que não oprimem o espectador com muitos detalhes ou com histórias 

deprimentes, ou desinteressantes. 

O aspecto de “proteção” do leitor também existe. Isso quer dizer a não 

noticiabilidade (publicação) dos fatos ou detalhes de algum acontecimento, cuja cobertura 

poderia produzir, presumivelmente, traumas ou ânsias no público, ou ainda ferir sua 

sensibilidade, seu gosto. “O leitor é a meta prioritária e absoluta do processo jornalístico, 

não pode ser prejudicado” (DINES, 1986, p. 53). 

Quanto aos critérios relativos à concorrência, existem três tendências que se 

refletem em alguns dos valores/notícia anteriores, reforçando-os. Segundo Gans, citado por 

Wolf (2005), elas são determinadas pela situação de competição (concorrência).  

Os órgãos de informação concorrentes ainda tentam usar os “furos” de reportagem 

para prejudicar o rival. Mas como os meios de comunicação de massa cultivam 

concorrentes nos mesmos lugares, é difícil alguém chegar primeiro com uma notícia do 

tipo que, em determinada época, “parava o jornal enquanto era impressa”.  

O jeito foi a mídia passar a obter notícias exclusivas, para inventar determinadas 

seções e descobrir pequenos furos de reportagens sobre os detalhes de cada matéria. Disso 

acaba resultando os estímulos à fragmentação, que centraliza a cobertura informativa em 

personalidades de elite e a todos os outros fatores co-responsáveis pela distorção de 

informação que prejudica uma visão articulada e complexa da realidade social. 

Já uma segunda tendência, consiste no fato de que a competição gera expectativas 

recíprocas. Pode acontecer de uma notícia ser selecionada por se esperar que os meios de 



 

  

49

comunicação concorrentes também o façam. 

A terceira e última tendência diz respeito ao fato de que “as expectativas recíprocas 

tornam-se um vínculo comum: elas desencorajam as inovações na seleção das notícias, que 

poderiam suscitar objeções por parte dos graus hierárquicos superiores: por sua vez, isso 

contribui para a semelhança das coberturas informativas entre noticiários ou jornais 

concorrentes” (GANS apud WOLF, 2005, p. 224). 

Este item chega ao fim com o esclarecimento de que nem todos os valores/notícias 

têm a mesma importância ou do mesmo modo. Nem todos eles são relevantes para cada 

notícia. Se assim fosse, os jornalistas não conseguiriam desempenhar seu trabalho, já que 

não teriam tempo para levar todos eles em consideração. Alguns destes valores são sempre 

relevantes, mas o número e a combinação referente a cada notícia específica podem variar. 

Dessa forma, fica claro que os critérios relevantes também são variáveis (mesmo 

que de modo limitado) conforme alguns fatores. Isso significa que o “fazer notícia” é o 

equilíbrio entre análises relativas a elementos de diferentes peso, importância e rigidez 

com respeito aos procedimentos de produção.  

Como a informação jornalística é organizada periodicamente e sistematizada no 

tempo, nota-se que isso acontece porque o estudo dos conceitos temporais e o seu papel na 

produção são tão importantes quanto as áreas mais estudadas dos valores/notícia e 

profissionalismo. “Num campo marcado pela concorrência, a importância deste valor 

estabelece a própria lei do ganho do jornalismo: quem ganha é quem primeiro dá a notícia” 

(TRAQUINA, 2005, p. 38). 

 

Para existir e resistir, o animal humano depara-se com elementos que nenhum 
outro animal havia enfrentado: tempo e espaço. Penso, logo existo – conceituou 
Descartes. Existo, logo me comunico; comunico-me, logo desdobro-me no 
tempo e no espaço – diríamos (DINES, 1986, p. 46). 

 

Para Weaver, citado por Traquina (2005, p. 39), o fator tempo define o jornalismo 

como “relatos atuais sobre acontecimentos atuais”. E mais, o fator tempo determina todo o 

processo de produção das notícias, já que “o sociólogo Schlesinger fala da empresa 

jornalística como uma ‘máquina do tempo’ que funciona diariamente marcada pelas ‘horas 

de fechamento’” (TRAQUINA, 2005, p. 39). Schlesinger acrescenta ainda que a 

compreensão de todo o sistema de produção que dá origem às notícias aumenta quando o 
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se reforça o fator tempo. É então que entra a questão do imediatismo. 

 Define-se como imediatismo o conceito temporal que tem referência ao espaço de 

tempo (dias, horas, segundos) entre a ocorrência do fato e o momento em que a notícia é 

transmitida para dar divulgação a esse acontecimento. O imediatismo age como medida de 

combate à deterioração do valor da informação. Os membros da comunidade jornalística 

exigem as notícias tão “quentes” quanto possíveis, de preferência “em primeira mão”. Para 

esses, as notícias “frias” são notícias “velhas”, que deixaram de ser notícia.  

Na realidade, é preciso entender que não é correto tratar o tema de uma reportagem 

como sendo “matéria fria”. Quem explica é Cotta (2005, p. 124): “se a matéria não é 

‘quente’, não interessa como notícia e não deve ser publicada”. Ele acrescenta ainda que o 

que existe são matérias incompletas ou sem boas informações em função de alguma falha 

na apuração. “Se um repórter produzir uma ‘matéria fria’, deve jogá-la no lixo” (Cotta, 

2005, p. 124).  

Entenda-se que, atualmente, o que se costuma chamar de “matéria fria” é nada mais 

do que aquela “notícia sem tempo”, ou seja, a matéria que pode ser transmitida quando se 

desejar e que pode ser eliminada a qualquer momento, dando lugar a notícias imprevistas 

(de última hora). Ou, até mesmo, a anúncios de última hora. Essas notícias são 

denominadas features (traço, característica, feição), que são matérias leves, igualmente 

narrativas, mas que, nem sempre, preocupam-se com a notícia. Elas também são 

atemporais, podendo ser editadas hoje, daqui uma semana ou no próximo mês, mantendo o 

mesmo interesse, apesar de não apresentar profundidade na apuração. 

Para isso, é que foram estabelecidos para o processo de comunicação, dois sistemas 

de medição – o temporal e o espacial – os quais refletem duas resistências básicas. 

Consciente disto, um dos mais importantes estudiosos da comunicação aplicada, o 

professor Wilbur Schramm, citado por Dines (1986), parte da existência de duas dimensões 

para classificar os canais de comunicação.  

 
Teríamos veículos temporais, espaciais e mistos. Segundo Schramm, os veículos 
temporais seriam aqueles cujas mensagens são organizadas dentro da noção de 
tempo – vencendo, por tanto, a distância – tais como o rádio, a comunicação 
telefônica, isto é, os puramente sonoros. Já os veículos espaciais seriam aqueles 
cujas mensagens resistem ao tempo, tais como todos os impressos, cartazes, 
arquitetura e desenho industrial. Finalmente, os veículos mistos ou temporais-
espaciais combinariam as duas noções. São os veículos modernos, velozes, 
movidos a eletrecidade, como cinema, a TV, os audiovisuais em geral. (DINES, 
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1986, p. 46). 
 

O profissional do jornalismo deve assimilar a periodicidade do seu veículo, ou seja, 

ele deve incorporar ao seu comportamento a noção temporal fornecida por essa 

periodicidade. Um veículo mensal - geralmente revista - oferece um intervalo e, por 

conseguinte, uma noção de tempo completamente diferente de um jornal diário. Esse fato 

torna o trabalho em revista muito mais complicado, ao mesmo tempo em que muito mais 

criativo. O mesmo se aplica a jornais semanais. 

O jornalismo diário é um processo conjunto que busca interligar cada edição. A 

qualidade e as características de um jornal são contínuas - elas superam a barreira das 24 

horas. Todo jornal continua amanhã. E para se manter vivo, o sucesso de uma edição exige 

o sucesso da seguinte. Uma única edição não é um produto em si. O conjunto delas é que 

compõe o produto.  

Quanto menor o período entre uma edição e outra, mais intensa deve ser a 

preocupação com a ligação temporal. Portanto, um jornal diário deve ter grandes 

compromissos com a sua continuidade, tanto na aparência quanto no estilo, ou na linha de 

pensamento. Já uma revista semanal, menos; uma mensal, então, menos ainda. 

É esse compromisso com o tempo que faz do jornal um veículo fascinante. Tudo é 

relativo, tudo é momentâneo, tudo é circunstancial. O jornalista trabalha contra e a favor do 

tempo simultaneamente. A velocidade e a rotina são os pólos - meio que absurdos - em que 

ele monta seu cronograma de ação. Aqui é que entram o inconformismo, a criatividade e a 

imaginação do jornalista. 

Dines (1986) explica que um jornal pode ser construído com paciência e destruído 

num único gesto de impaciência, ou seja, o prestígio de um jornal monta-se ao longo de 

anos, mas pode ser liquidado numa única edição. Qualquer jornalista experiente sabe disto, 

consciente ou inconscientemente. No jornalismo, não existe a permanência, mas a 

persistência. “Um visitante despreparado se surpreende ao entrar, pela primeira vez, numa 

redação de jornal. Não imagina encontrar, no dia seguinte, um jornal tão organizado, 

sistematizado e acabado” (DINES, 1986, p. 45). 

 Uma edição de jornal diário, seus acertos ou seus erros, seu sucesso ou seu fracasso, 

jamais duram mais do que 24 horas. No dia seguinte, o que houve de bom ou de ruim na 

edição anterior volta à estaca zero para ser consertado, refeito ou engrandecido. Isto não se 



 

  

52

aplica somente à qualidade de informação jornalística, mas também a própria estruturação, 

organização e aparência do jornal. 

 

Samuel Wainer dizia nas suas célebres “broncas” que erros de uma edição 
consertam-se nas seguintes. O mesmo é válido para os méritos e acertos. Mas o 
fato é que a sucessão de erros pode consolidar uma imagem geral e negativa ao 
veículo. E isto é fatal. Ao contrário do que a maioria dos jornalistas pensa, o 
leitor tem memória, tem gosto, tem critérios e níveis de exigência. O vale-tudo é 
muito mais próprio daqueles que não passaram pelo “treino de devoção” das 
escolas de jornalismo. (DINES, 1986, p. 49) 

 

É fundamental que a matéria de hoje esteja conectada com a matéria de ontem, visto 

que o leitor não consegue guardar todos os detalhes da notícia. E esta capacidade de fixação 

do público se dilui ainda mais diante da velocidade das informações. Por esta razão, o 

repórter deve embasar cada informação nova com uma complementação que tenha sido 

publicada em dias anteriores. Ainda mais porque pode ser que ontem, quando a notícia foi 

veiculada pela primeira vez, o leitor não tenha lido o jornal. "No processo da comunicação 

diária, cada leitor deve ser tratado como se estivesse tomando conhecimento do assunto 

naquele instante” (DINES, 1986, p. 50). Isso, com certeza, o impedirá de ter a sensação que 

está mal informado.  
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3 O LEITOR E O JORNAL  

 

O jornal é escrito para os leitores lerem. Se não há leitores, não há jornal. Para 

melhor atender seu público e, com isso, aumentar sua receita e faturamento, os grandes 

jornais se deram conta, já na década de 70, que é preciso escrever o que o leitor quer ler. 

Para isso, deve-se conhecer o público e, agradá-lo. 

Para isso, cada vez mais, os jornais estão investindo em técnicas de como conhecer 

o público, saber o que ele quer ler, do que gosta e do que não gosta. E esse conhecimento 

não é mais somente feito por pesquisas de opinião e questionários sócio-econômico-

culturais. Vai bem além. Faz-se entrevistas com os leitores, reuniões em grupos (conselhos 

dos leitores), atende-se seu pedidos, reclamações e indagações por uma equipe 

especializada em responder a e-mails e telefonemas de leitores. 

Também discute-se a presença do profissional ouvidor (ombudsman). O qual, além 

de ouvir o que o público tem a dizer, faz uma análise crítica do próprio produto final feito 

pela equipe onde ele trabalha. Ou seja, na imprensa. Tudo isso é necessário para instigar a 

melhoria dos meios de comunicação. E como uma forma de retorno ao leitor, é dado a ele 

espaços específicos, nos quais são publicados a opinião desses, para que muitas outras 

pessoas ter acesso e compartilhar desses pensamentos.  

 

3.1 A PARTICIPAÇÃO DO LEITOR NAS ROTINAS PRODUTIVAS 

 

Profissionais como advogados, empresários e economistas escrevem para um 

público conhecido. A petição do advogado destina-se ao juiz. A análise do economista é 

remetida a economistas. O relatório do diretor da empresa, ao presidente da empresa. A 

matéria do jornal, logo, é escrita para os leitores. 

Mas afinal, quem são eles? São pessoas de variados níveis de escolaridade, 

profissões, faixas etárias e interesses. O maior desafio do repórter é se fazer entender por 

todos. Quem se aventurar a ler uma reportagem, entrevista ou comentário deve ter a 

impressão de que o texto foi escrito para ele. 

Para alcançar este objetivo, três ingredientes são necessários: linguagem clara, 

informações precisas e estilo atraente. Existem diversas técnicas simples e práticas capazes 
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de orientar o redator. As quais nasceram do bom senso da experiência de jornalistas e 

escritores que, provocados, conseguem encontrar as respostas para o grande desafio de 

escrever para o leitor. 

Certo talento se impõe para que o jornalista seja lido, entendido e apreciado. Mas só 

isso não é suficiente. É necessária a existência de um domínio do idioma, da familiaridade 

com o assunto tratado, da capacidade de leitura, da disposição e da coragem para enfrentar 

duras batalhas.  

 

Os dados, o objetivo e o plano são os ingredientes. A forma de prepará-los é que 
dá o toque especial ao prato. Uma frase, particularmente elegante, capaz de 
veicular com clareza e simplicidade a mensagem que você transmitir, é 
conquista pessoal, exercício diário de desapego, humildade e vontade de 
melhorar (SQUARISI e SALVADOR, 2005, pg. 23). 

 

Logo que os dados estiverem à mão, o objetivo definido e os planos traçados, é hora 

de redigir sem nunca perder de vista o leitor, para quem o jornal é feito. Para isso, Squrarisi 

e Salvador (2005), enfatizam duas dicas a não serem esquecidas: 

A primeira delas é ser natural: imaginar que o leitor está conversando com o 

repórter ao telefone ou pessoalmente, ficando bem à vontade. E dar um certo toque humano 

ao texto que está sendo escrito para pessoas. 

A outra, é seduzir: a melhor maneira para isso é ir direto ao ponto, começando 

sempre pelo mais importante. Para isso, é aconselhável o uso de uma frase atraente, que 

desperte ao leitor o interesse de continuar a leitura. Um fecho de ouro também é um bom 

prêmio ao leitor quando este chegar ao final do texto. 

A afirmação de Joseph Klapper, citado por Dines (1986), de que jornalista escreve 

para jornalista ler, é um conceito ainda bastante aceito nas redações de jornais em qualquer 

parte do mundo. Porque é como se o repórter escrevesse para o chefe de reportagem, que 

submete o texto ao editor que publicará ou não a matéria, o que vai depender dos gostos do 

diretor do jornal.  

Na verdade o que ocorre é que o jornalista que escreve e o jornalista que lê e aprova 

o texto fazem parte de um processo que, na teoria da comunicação, denominam-se emissor 

e receptor, mas que em ciências sociais chamam-se universo. Portanto, nesse caso, cada 

emissor é, ao mesmo tempo, receptor e vice-versa. O jornalista e o leitor são parte de um 
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mesmo bolo social. Em última análise, são a mesma coisa.  “O jornalista é também leitor 

dentro da redação” (Dines, 1986, p. 117). 

É assim que a imprensa é caracterizada como reflexo e segmento da própria 

sociedade a que serve. Por isso é que jornalista e leitor são os que melhor se entendem e 

sintonizam. Já que os profissionais da comunicação são treinados para sentir as 

necessidades do público, este foi domesticado para receber aquilo que, provavelmente, lhe 

agrada. Assim sendo, o leitor e quem o ausculta – o jornalista – são os intérpretes do 

processo jornalístico.  

Os acionistas dos meios de comunicação são apenas os detentores da razão social da 

empresa, porque a instituição tem um compromisso com seu público. Então os leitores, 

ouvintes e telespectadores são os verdadeiros donos de cada veículo. Isto implica que o 

leitor bem atendido torna o acionista satisfeito e assim, o jornal passa a ser “ao mesmo 

tempo, espelho e miragem da sua audiência, caricatura e ideal de seus leitores” (DINES, 

1986, pg. 21).  

 

A identidade entre emissor e receptor, ou entre uma equipe de emissores e o 
respectivo grupo de receptores, é chamada pelos teóricos de comunicação de 
Campo de Experiências Comuns. É o campo magnético onde se estabelece a 
sintonia e a identidade entre os dois pólos. Este campo unificado transforma 
cada jornalista num leitor e o leitor num foco inspirador de temas (DINES, 1986, 
p.59) 

 

Essa identidade e a associação necessárias à comunicação só ocorrem quando 

emissor e receptor estão sintonizados na mesma faixa ou na mesma onda. Então a isso é 

dado o nome de processo da motivação – circunstância unificadora que irá reunir as partes 

comunicantes em uma mesma intenção. A filosofia hindu do Tantra – que desenvolveu um 

método que permite ver o universo como se ele ocorresse dentro do próprio indivíduo – em 

aforismo, diz “eu sou tu e tu és eu”. O que é uma alusão mística à identidade que a 

comunicação estabelece. Ela também pode explicar a mencionada associação 

jornalista/leitor ou comunicador/audiência, responsável pelo sucesso do processo. 

  Todo o estudo da comunicação é montado sobre a problemática das necessidades do 

seu público. O primeiro grito, gesto, sinal no chão ou numa árvore, a primeira batida no 

tambor ou sinal de fumaça foram gerados por uma necessidade vital ligada à própria 

existência do emissor ou receptor. Desta forma, a necessidade é um dos pilares da 
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comunicação e do jornalismo. O homem, para sobreviver, precisa se informar. No começo, 

essa sobrevivência era medida em termos primários: viver ou morrer. Mas à medida que o 

homem foi aperfeiçoando-se, a questão de vida ou morte pode estar contida indiretamente 

em outra problemática. 

A comunicação e o jornalismo ainda mais provavelmente estão envolvidos pela 

preocupação de satisfazer a ânsia de sobrevivência do grupo a que servem. As necessidades 

fundamentais dos primatas são diferentes das dos homens da atualidade. Pode-se dizer, 

hoje, que um indivíduo não integrado no seu ambiente e no seu tempo – mal informado – 

está morto para a sociedade. A ignorância de certos acontecimentos da vida pode ser fatal 

para uma pessoa. 

Portanto, primeiro é preciso saber quem lê o jornal para depois saber o que publicar. 

Esta é a fórmula para um jornalismo realista e compatível com os dias de hoje. “Basta 

acompanhar as queixas dos leitores que freqüentam as colunas de cartas às redações para se 

ter uma idéia da idéia que os destinatários têm dos emissores” (DINES, 1986, p. 157). Foi 

por isso que, em meados da década de 70, a imprensa foi “colocando-se a serviço dos 

interesses dos seus leitores e, por eles, regiamente recompensada por aumentos substanciais 

de circulação e prestígio” (Dines, 1986, p. 20). 

Na época em que Alberto Dines chegou ao Jornal do Brasil (JB) – nos anos 70 – o 

veículo, como todo o resto da imprensa, não publicava cartas dos leitores, a não ser os 

famosos “a pedido”, geralmente pagos. Então a redação resolveu publicar uma única carta 

por dia ao pé de um artigo na página de opinião e, diante do número de cartas recebidas, o 

espaço foi ampliado para um quarto da mesma página.  

A editora Abril, pioneira no sistema de atendimento ao leitor, registra, encaminha à 

direção e envia ao remetente, no mínimo, uma resposta padronizada a cada uma das 

milhares de cartas recebidas todos os meses. Os responsáveis pela execução do programa – 

apelidados de carteiros – são, normalmente, alunos vindos de escolas de comunicação 

social, depois de passarem por um curso profissionalizante na própria empresa.  

Desta maneira, estes jovens dão seus primeiros passos em uma carreira realmente a 

serviço do leitor. Depois, são naturalmente absorvidos pela redação e, seguramente, serão 

repórteres ou redatores mais sensíveis aos reclamos das audiências do que os outros.  



 

  

57

Se o objetivo for de algum dia implantar na imprensa brasileira a figura de 

ombudsman – mediador, ouvidor  – pode-se começar atribuindo-lhe a função de selecionar 

e responder às cartas, colocando-se assim como intermediário de fato entre leitor e veículo. 

 

É o leitor que escolhe o estilo, a orientação e a linha dos respectivos jornais. A 
exceção se nota nas regiões ou países onde não existe opção de veículos, 
situação em que a alternativa única é imposta. Mas nas condições de múltipla 
escolha, onde o leitor tem a faculdade de selecionar o veículo que mais se ajusta 
à sua forma de ser, ele se afasta, se algo muda e não aprova. (DINES, 1986, p. 
55). 

 

Mas, afinal, o que quer o público? Existem duas maneiras clássicas para se 

responder essa pergunta e de apurar o tipo e gosto dos leitores: a) Pesquisa de audiência 

para determinar as duas dimensões; b) Pesquisa de mercado para definir o perfil econômico 

e social (e, daí, psicológico) dos seus componentes.  

Atualmente, um novo tipo de pesquisa, ainda pouco praticada no Brasil, foi 

acrescentada à lista: a pesquisa editorial, que é feita por jornalistas, com base em entrevistas 

pessoais, com os leitores, para descobrir o que eles lêem e como respondem a isto.  

A primeira sugestão foi dada em 1959, em Última Hora (Rio), pelo falecido 

jornalista Luís Mendes Costa que, citado por Dines (1986), aconselhava: “crie um leitor 

imaginário composto de partes de leitores do seu jornal que você conhece e depois destine 

o jornal a ele”. 

Outra sugestão é a da observação direta, em bancas de jornal, das pessoas que 

compram o veículo que, no momento, interessa. Observa-se como os leitores são, como se 

vestem, como falam e como se comportam. São as respostas a essas perguntas que 

permitem a formação de uma imagem senão socialmente definida, pelo menos, visualmente 

mais nítida. Em termos, a observação pessoal serve para diminuir a “escuridão” em que 

trabalha o comunicador dos chamados veículos indiretos. Em oposição ao que ocorre com 

aqueles comunicadores que usam os diretos (teatro, conferência, etc) – que têm a 

possibilidade de “descortinar” na hora as reações do seu público. 

Essas pesquisas mostram que o leitor-padrão é cada cidadão. Por isso a observação 

da atitude de cada leitor – seja por meio de uma carta ou de uma conduta dele na banca – é 

muito valiosa, já que faz a reprodução das atitudes e condutas de milhares de outros 

leitores.  
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Confirmando a teoria de Alberto Dines, Marília Scalzo também mostra que existem 

várias maneiras de se escutar o que o leitor quer e tem a dizer. Não importa se for por 

intermédio de pesquisas – qualitativas e quantitativas – ou mesmo por meio de telefonemas, 

cartas e e-mails enviados à redação. Para quem trabalha numa publicação que depende 

muito da boa sintonia com o seu público, esse contato é essencial. 

O serviço de atendimento ao leitor é um espaço de conversa privilegiado na redação 

entre o público e sua revista (jornal). É ali que os leitores reclamam quando acham que a 

revista errou, dão palpites, oferecem idéias, brigam, pedem ajuda. Atualmente, grande parte 

das revistas tem uma linha telefônica e/ou um e-mail reservado exclusivamente para 

atender a seus leitores. Dali saem sugestões de pauta, sente-se o pulso das seções e das 

matérias, medem-se os erros e acertos de cada edição. E os grandes jornais não ficam atrás, 

estão também correndo atrás do conhecimento de quem é seu público, imitando o 

atendimento das revistas. 

Quanto às pesquisas de opinião, o mais importante é definir o que ser quer saber. De 

nada adianta perguntar ao leitor que tipo de jornal ele quer ler. É preciso já ter antes uma 

idéia bastante clara da publicação e do público que se quer atingir. A pesquisa servirá, 

então, para determinar as possíveis correções de rota, ou mesmo identificar se aquela idéia 

tem futuro – ou não – junto ao público específico. 

Há pesquisas qualitativas em que os editores observam os grupos de leitores 

analisando a revista. Momentos preciosos em que o leitor está com seu jornal na mão. 

Então se analisa quanto tempo ele demora em algumas páginas, se pula outras, se lê de trás 

pra frente. É nessa hora que dá para perceber os acertos e os erros cometidos. Dá para 

perceber os assuntos que mais prendem a atenção e aqueles pelos quais o leitor passa sem 

sequer notar. Assim como se nota o que surpreende e atrai o leitor.  

A “lição de casa” do jornalista, então, é não perder a oportunidade – quando ela se 

apresentar – de observar um leitor folheando o jornal em que trabalha. A dica é prestar 

atenção no que o leitor está lendo (ou não), quando ele ri, quando fica sério, quando pula 

algumas (ou muitas) páginas sem piedade alguma, quando pára ou quando se surpreende. 

Esse tipo de observação silenciosa serve como bússola dos jornalistas. 

Para Dines (1986), o leitor não é fato isolado e singular, é fração do universo. O que 

acontece com um leitor está acontecendo ao mesmo tempo com o conjunto que ele 
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representa. É por isto que a seção “Cartas dos Leitores” é tão importante dentro de uma 

Redação de jornal. Ela atende não apenas àqueles que têm paciência e coragem para 

escrever ao jornal, mas também a todos aqueles que não tiveram a mesma disposição, mas 

assim pensam. 

O jornal existe em função da leitura e interesse do seu público. É para ele que o 

jornal é feito. Então, por isso, ele deve ser produzido com base nos anseios da comunidade 

em que ele circula. 

Os veículos de comunicação têm a necessidade de conhecer o perfil do seu público. 

Para isso, não somente pesquisas genéricas por meio de formulários sócio-econômicos são 

suficientes para avaliar a credibilidade do jornal diante de seus leitores. Um bom 

termômetro para se saber o que o leitor quer ler e o que ele pensa do que leu, são as seções 

destinadas a manifestações desses.  

Existem outras formas de buscar uma aproximação maior com o público, além das 

pesquisas e do serviço de atendimento ao leitor. Práticas como a de entrevistar leitores 

sistematicamente – ou reunir grupos deles para conversar com a equipe – sempre produzem 

bons resultados. Seja como for, o fato é que, na absoluta maioria dos casos de publicações 

bem sucedidas no mercado, existe sempre algum modo, formal ou informal, de escutar 

periodicamente o público. 

 

3.2 OMBUDSMAN 

  

Ainda dentro da pesquisa sobre a importância da participação do leitor nas rotinas 

de produção e do atendimento dado a ele, discute-se a função (pouco exercida) no Brasil, 

do Ombudsman. Mas afinal, o que é e para que serve tal profissional? Ele é um elo entre as 

Redações de jornais e seus leitores. Ele serve para fazer o atendimento a todos os tipos de 

manifestações do público. 

Apesar de ainda ser pequena a tradição existente no Brasil em termos de 

participação popular, o quadro já começa a dar sinais de mudanças. E isso pode ser 

percebido também na relação entre a mídia e o leitor. Essas modificações são lentas, porém 

dignas de registro. Como exemplifica a situação ainda bastante insignificante das iniciativas 
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envolvendo a presença do ombudsman – representantes dos leitores dentro de uma 

publicação – e da crítica de mídia no país.  

São raríssimos os jornais diários que contam, atualmente, com o profissional. A 

experiência de crítica de mídia impressa, com alguma visibilidade, também é limitada. 

Segundo a Associação Nacional de Jornais (ANJ), são apenas três publicações direcionadas 

a isso – duas mensais, revista Imprensa e Jornal dos Jornais – e ao Observatório da 

Imprensa, em suas versões impressa, televisiva e na Internet.  

Essa realidade choca-se de frente com o discurso da maioria destes veículos, que 

consideram que seus leitores estão em primeiro lugar e que eles merecem toda a atenção. 

Mas na prática, a possibilidade do leitor ser ouvido pelos jornais brasileiros ainda é mínima 

e limitada a assuntos que não dizem respeito diretamente à publicação. 

A resistência dos proprietários dos jornais a prática da crítica de mídia e da presença 

de representantes dos leitores nas redações é conhecida e suas razões por demais sabidas: a 

incompreensão de alguns colegas e da inimizade dos donos. Isto, no entanto, não pode 

servir de motivo para que os leitores e, principalmente, os profissionais da área, fiquem 

convencidos de que não há nada a se fazer.  

O certo é que as experiências envolvendo ombudsman e a crítica de mídia no país 

continuam restritas, mesmo que pesem as iniciativas como a ampliação do espaço destinado 

ao leitor e da criação de mecanismos mais eficientes de interação com ele.  

Por mais que este tipo de profissional tente evitar algum atrito com a direção da 

empresa, direcionando suas questões exclusivamente para o trabalho da Redação, o simples 

fato de ele ser o questionador da qualidade técnica do material que é publicado acaba 

colocando em xeque a estrutura do veículo em que atua. Afinal, mais cedo ou mais tarde, as 

condições em que trabalham repórteres e editores acabam vindo à tona e não existe 

marketing suficiente e capaz de escondê-las ou minimizá-las. Dessa maneira, o fato de 

gerar graves conflitos entre o profissional e seus colegas e chefia, pode ser observado em 

comentários do tipo “você está querendo me derrubar?”.  

Alberto Dines, sempre inquieto e preocupado em contribuir para quebrar a 

passividade do público diante da informação, deu sua contribuição para que a sociedade 

pudesse avaliar a mídia, criando, em 1995, a publicação mensal Observatório da Imprensa, 
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a qual fez tanto sucesso que, em pouco tempo, ganhou versão na TV – a Cultura de São 

Paulo – e na Internet. 

O pressuposto do Observatório da Imprensa é que, no caso da mídia, a cidadania foi 

convertida num público determinado por pesquisas de opinião. Diante disso e levando-se 

em conta que o produto jornalístico é um serviço público, mesmo que os meios de 

comunicação de massa sejam, na maioria das vezes, produzidos por empresas privadas, 

mostra-se de fundamental importância que o trabalho da mídia seja pautado por 

contrapartidas em matérias de deveres e responsabilidades sociais. Esta posição do 

Observatório da Imprensa é sintetizada no seguinte slogan: “Imprensa é serviço público: a 

sociedade deve avaliá-la permanentemente”. 

Na própria revista Imprensa – mesmo sendo especializada em temas de 

comunicação – não existia um ombudsman até outubro de 2001. Foi a persistência de um 

leitor de Foz do Iguaçu (PR), Juvêncio Mazzarollo – ao apontar erros e problemas em 

sucessivas edições da revista – que acabou fazendo com que a direção da revista criasse o 

cargo de ombudsman/leitor. A empresa estabeleceu que qualquer cidadão pudesse 

candidatar-se ao cargo, ficando nele por quatro edições. 

Experiências como essas deveriam e precisam ser mais difundidas, segundo Ângela 

Carrato. Pois não existe nada que impeça que leitores da Veja, Isto É, Época ou Carta 

Capital também reivindiquem o direito de fazer a avaliação desses veículos. E ainda mais: 

não há, legalmente, nada que os impeça de reivindicarem o direito de influenciar também 

na decisão sobre quais temas merecem ser tratados por essas publicações. 

 

As empresas jornalísticas brasileiras têm, tanto pela empáfia natural dos 
jornalistas, quanto pela visão de seus proprietários, uma arrogância extrema. 
Para a maioria dos jornalistas, o leitor é um chato. Raros são os que têm 
paciência para atendê-los, seja para ouvir um elogio, uma crítica ou uma 
sugestão. Na maior parte do tempo, os jornalistas estão tão envolvidos com o 
próprio trabalho que se esquecem de prestar atenção naquele que é o seu 
destinatário. (CARRATO, 2004, p. 87). 

 

A médio e longo prazo, esses jornalistas arrogantes, prepotentes ou esnobes, podem 

determinar a “morte” do periódico, ou seja, o descrédito do veículo. A credibilidade, cada 

vez mais, será a moeda de troca em se tratando de veículos de comunicação. E mesmo a 

chamada grande imprensa brasileira, que historicamente sempre refletiu mais a opinião do 
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Estado e das elites, aos poucos, está percebendo a necessidade de voltar-se também para o 

interesse da sociedade, ou seja, de seus leitores. 

“O profissional do jornalismo é o intermediário da sociedade” (LAZARSFELD 

apud DINES, 1986, p. 118). O que se precisa dentro das Redações é gente igual, com 

disposição diferente: aquele jornalista que se relaciona com o leitor como um psicanalista 

com seu paciente, um marido com sua mulher, o pai com seu filho. Eles têm de ser espelhos 

um do outro, reflexos, continuações, interações, parte, enfim, de um mesmo processo.  
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4 ESTUDO DE CAMPO: CONTRAPONTO 

 

 Depois de conhecido um pouco da história do Jornalismo no Estado, estudado o 

porque as notícias são como são (critérios de noticiabilidade e valores/notícias), o processo 

de produção e a participição do leitor nessas rotinas, é hora de fazer o contraponto. De ver 

na prática como é que funciona tudo isso em uma grande Redação e numa pequena. 

 Para isso, analisou-se o atendimento ao leitor do jornal de grande circulação 

estadual, Zero Hora, e os três jornais de Três Passos. As diferenças observadas e a 

investigação completa da rotina produtiva dos jornais semanais de cidade pequena são 

apresentadas nesse capítulo. 

 

4.1 O LEITOR NO ZERO HORA 

 

Na prática, para conseguir atender a demanda das solicitações do público de um 

jornal de grande circulação, o jornal Zero Hora (ZH) criou, no começo da década de 90, 

uma equipe de atendimento ao leitor. Atualmente, ela é composta por cinco profissionais 

orientados pelo editor Pedro Chaves. 

À Redação de ZH chegam, por dia, em média, mais de cem e-mails de leitores. 

Quase o mesmo número de ligações também é recebido diariamente. Cada e-mail é 

respondido com uma resposta padrão ou com uma resposta individualizada, na maioria dos 

casos. As solicitações feitas por telefone, além de atendidas, também são anotadas, bem 

como, encaminhadas ao setor responsável de alguma editoria específica. 

Existe, nesta equipe, um controle por meio de um cadastro informatizado de cada 

leitor participante, que tem seus dados pessoais (nome completo, telefone para contato e 

ocupação) registrados.  

Tanto por telefone, e-mail ou, ainda, carta enviada pelo Correio, os leitores têm a 

possibilidade de fazer reclamações, sugestões de pautas, elogios, questionamentos, etc. A 

equipe de atendimento ao leitor existe justamente para isso: atender, anotar e responder a 

cada indagação, inclusive, publicá-las em seções, como “Palavra do Leitor” e “O Rio 

Grande Quer Saber”, publicadas diariamente nas edições de Zero Hora.  
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A seção “Palavra do Leitor” existe desde a criação do jornal, em 4 de maio de 1964. 

Na época, era então chamado de “Espaço Livre”. Em 26 de abril de 1992, ainda se chamava 

“Espaço Livre”, mas passou a ocupar uma página nobre (a 5), sem anúncios. E tinha, além 

das cartas, a seção “O Rio Grande Reclama”. Foi nessa época que foi criada a equipe 

direcionada especialmente ao atendimento ao leitor. Cinco anos mais tarde, a seção passou 

para a página 2 (onde está até hoje) e incluiu as seções “O Rio Grande Pergunta” - onde são 

respondidas perguntas curiosas de leitores – e Sobre ZH – onde são publicadas cartas de 

leitores que elogiam ou reclamam de algo específico do jornal. 

Em setembro de 2005, com o novo projeto gráfico de Zero Hora, a “Palavra do 

Leitor” também foi reformulada e a seção “O Rio Grande Pergunta” foi substituída pela 

seção “O Rio Grande Quer Saber”. 

Para o diretor de Redação da Zero Hora, Marcelo Rech, além da seção cartas do 

leitor, há outro tipo de “termômetro” da credibilidade e satisfação (ou não) do público. Para 

ele, mesmo não sendo um método científico de avaliação, o “Conselho do Leitor” dá 

bastante subsídio para a análise e conhecimento do público, aplicando-o para a melhoria do 

jornal. O conselho não tem a intenção de refletir a composição do público de ZH, mas 

funciona com um pouco mais de precisão do que um simples questionário sócio-

econômico.  

Os membros do conselho são convidados pela Redação a participarem do grupo. Em 

ZH, nos quatro primeiros anos, as reuniões eram quinzenais e os membros eram renovados 

a cada seis meses. Mas, há três anos, os encontros para discussões e debates passaram a 

ocorrer mensalmente, durante um ano, até um novo grupo ser formado. 

Os próprios leitores já manifestaram curiosidade sobre o funcionamento do 

“Conselho do Leitor”, como se pode comprovar na página 3, da edição de 15 de outubro de 

2006. Nela, o leitor Flávio da Rosa, de São Leopoldo, pergunta: “O que é o Conselho do 

Leitor? Para que ele existe? Quem escolhe e de que forma são escolhidos os seus 

integrantes?”. O diretor de Redação, Marcelo Rech, responde: 

 

Criado há sete anos, o Conselho é um dos canais de comunicação do 
público com a redação de ZH. A função primordial do conselho é opinar 
sobre a cobertura, as colunas e os cadernos do jornal, questionando 
decisões editoriais ou eventualmente referendando-as. 
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ZH tem a convicção de que jornais, sobretudo os de alta circulação, são 
produtos diferenciados, em razão da repercussão no cotidiano das 
comunidades em que circulam. Por isso, o conselho é parte importante do 
arsenal de ações e instrumentos empregados por ZH para exercer 
criteriosamente seu papel social. Os conselheiros apontam falhas, 
avaliam coberturas e discutem enfoques com colunistas e editores.  
Mesmo quando um comentário não embute observação específica ou 
prática, ele é levado em consideração pelos jornalistas, porque reflete, 
mesmo que genericamente, a percepção de leitores sobre o trabalho da 
redação. Não raro, os conselheiros discordam entre si, mas dessas 
discussões também surgem reflexões que contribuem para melhorar o 
jornal. 
ZH mantém conselhos para avaliar todo o jornal e em quase todos os 
cadernos. O conselho é formado a partir de convites a leitores que 
costumam enviar observações críticas ou que, por sua atividade, possam 
trazer visões diferenciadas para reuniões mensais. Por não ser um método 
científico de avaliação, não há a intenção de que o conselho reflita à 
exatidão a composição do público de ZH. Os convites são formulados a 
pessoas de diferentes idades e estratos sociais. Só uma tradição: desde o 
primeiro grupo de conselheiros, um estudante de jornalismo sempre é 
convidado a participar (“Cartas ao Leitor”, Zero Hora, 15/10/06, p. 3) 

  

E será que isso ocorre em jornais de cidade pequena? Na maioria dos casos não. E é 

o que tentará ser explicado daqui pra frente com base na análise e observação das rotinas 

produtivas em três jornais da cidade de Três Passos, localizada no Noroeste do Estado do 

Rio Grande do Sul. 

  

4.2 O LEITOR NOS JORNAIS DE TRÊS PASSOS 

 

Neste sub capítulo, antes de serem mostrados os resultados da investigação sobre as 

diferenças significativas entre grandes e pequenas Redaçãoes, será apresentado um pequeno 

histórico informativo sobre a cidade escolhida para ter seus jornais analisados: Três Passos.  

O nome da cidade tem origem em três vertentes que se localizavam na estrada geral 

que ligava a Colônia Militar do Alto Uruguay ao Povoado de Campo Novo, no Noroeste do 

Estado do Rio Grande do Sul. Foi perto das três vertentes e às margens da tal estrada que os 

militares desta colônia militar estabeleceram pouso em 1882. Ali ergueram uma rústica 

construção de madeira, na qual passou a morar um soldado que fazia a guarda e oferecia 

pouso aos viajantes. Foi assim que surgiu o nome “Pouso dos Três Passos”. 
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Segundo pesquisa histórica do professor Hugo Antônio Veit, ao redor da antiga 

“pousada” acabou formando-se um núcleo. E com o começo da colonização alemã e 

italiana na região, a partir de 1918, Três Passos passou a ser um ponto referencial atraindo 

diversos interessados nas terras férteis que ali existiam. Apenas seis anos depois, várias 

famílias de colonizadores estavam fixadas na Colônia Três Passos. 

Em 21 de maio de 1924, a Comunidade Católica da recente colônia deveria receber 

pela primeira vez a visita de um sacerdote, vindo de Nonoai, para confissões, missa, 

comunhão e realização de batizados. Apesar dos preparativos, nada disso aconteceu a não 

ser um simples churrasco. Isso porque informações desencontradas davam más notícias 

sobre um possível trágico acontecimento, que veio a confirmar-se apenas no dia seguinte, 

quando foram localizados os corpos de Padre Manuel Gómez Gonzáles e do Coroinha 

Adílio Daronch – barbaramente assassinados – nas matas de Feijão Miúdo. 

Atualmente o local do crime é motivo de romarias e todos os anos nesta data (21 de 

maio) acontece uma procissão dos fiéis da região, a qual é lembrada e divulgada pela 

imprensa local, regional e, até mesmo, estadual. A Igreja Católica entrou com um Processo 

de Canonização do Padre Manuel Gómez Gonzáles e do Coroinha Adílio Daronch em 

1997. A beatificação está prevista para ser confirmada no próximo ano. 

Um pouco mais de 20 anos depois, em 28 de dezembro de 1944, o Interventor 

Federal no Rio Grande do Sul, coronel Ernesto Dorneles, assina o Decreto n° 716 criando o 

município de Três Passos – o 92° dos 496 existentes atualmente no Estado. Já no dia 

seguinte o coronel Dorneles encaminhou um telegrama ao então Sub-prefeito do 5° distrito 

de Palmeiras das Missões – Três Passos -, Danton Ferreira Martins, para informar-lhe da 

decisão, determinando os preparativos para a instalação em 1° de janeiro de 1945 com a 

posse do prefeito nomeado, Armando Prates Dias, vindo da Capital do Estado. 

O novo município, situado no Noroeste do Rio Grande do Sul e a cerca de 480 

quilômetros de Porto Alegre, seria limitado a oeste pelo Rio Uruguai; ao sul, pelos rios 

Buricá e Inhacorá; ao norte pelo Rio Guarita e a leste pela Serra do Alto Uruguai, o que 

totalizava 4.132 Km2  e uma população aproximada de 130 mil habitantes, excluindo 

indígenas do Guarita e Inhacorá. 

Durante estes quase 62 anos de vida independente, Três Passos perdeu grande parte 

de seu território inicial com as emancipações de diversos distritos a ela pertencentes. 
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Atualmente, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

em julho de 2005, a população era de 23,387 mil habitantes. E a atual área territorial da 

unidade é de 268,40 Km2. Ainda hoje, apesar da urbanização, as três vertentes que deram 

origem ao nome da cidade, continuam a fornecer suas águas para a formação do Lajeado 

Três Passos. 

 A economia desse município gira em torno, basicamente, da agricultura e da 

pecuária. E seu Produto Interno Bruto (PIB), em 2002, era de R$ 293.120. Cidade de pouca 

industrialização, conta com a presença de duas indústrias extrativas e 162 de transformação. 

Mas tem grande destaque no comércio e prestações de serviços. Até 2003, havia três 

unidades de produção e distribuição de eletricidade, gás e água; 17 de agricultura, pecuária, 

silvicultura e exploração florestal; uma de pesca; 12 de construção e 786 de comércio, 

reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos. De instituições 

financeiras, a cidade possui cinco agências bancárias. 

 Até 2002, no setor da saúde o município apresentava 15 estabelecimentos de 

atendimento médico. Sendo que destes, oito eram públicos e sete privados. Para internação 

de paciente, apenas dois deles estão capacitados, ambos particulares. Na rede pública, até 

hoje, não há nenhum hospital disponível para internação. 

 Na educação, a cidade conta com 26 escolas, sendo que duas delas são da rede de 

ensino particular e disponibilizam desde as séries inicias até o ensino médio. Já das 24 

escolas da rede pública, apenas cinco têm o ensino médio. O restante apenas até o 

fundamental. Em questão de ensino superior, a cidade possui um campus de extensão da 

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí). 

 No ramo da mídia impressa, a cidade conta com quatro jornais: Atos e Fatos, 

Atualidades, Regional e Yucumã. Deles, apenas três, contribuíram com este trabalho – que 

para ser concluído utilizou-se da metodologia de entrevista. 

Os resultados foram obtidos pelas declarações dos responsáveis pelos jornais, em 

resposta a um questionário teórico, técnico e pessoal, a respeito do tema em discussão, 

enviado por e-mail (ver Anexos). Bem como pela observação direta e pessoalmente do 

funcionamento das Redações em questão. Assim como pela leitura e análise das edições do 

mês de maio de 2006 de cada jornal. 
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 Estes resultados começam a ser apresentados pelos dois jornais que mais se 

distanciaram de um jornal de grande circulação (não apresentam páginas coloridas, nem 

divisão por editorias, além de publicarem matérias inteiras na própria capa do jornal (ver 

Anexos): Atualidades e Regional. Dentre esses dois, o mais antigo foi escolhido para ter o 

resultados mostrados primeiramente. 

 

4.2.1 Jornal Atualidades 

  

O Jornal Atualidades surgiu no município de Santo Augusto (cerca de 50 km de 

Três Passos). Ele foi fundado em 14 de Abril de 1976, pelo jornalista Claude Nahor 

Wondracek. Depois disso, passou por outros proprietários, tendo sido adquirido pelo atual 

grupo familiar em 1980, tendo Selito Antônio Schmitt na direção. Em 1989, Schmitt muda-

se para Três Passos e leva a sede do jornal consigo, onde ela permanece até hoje. 

 A razão social do periódico é Edial – Editora Atualidades Ltda. O jornal tem 

periodicidade semanal e o formato tablóide (36cm x 24,5cm). O jornal é composto por doze 

páginas, de seis colunas cada, e sua impressão é toda em P&B (preto e branco), feita em 

Ijuí. Os anúncios custam R$ 2,50 o cm/coluna e R$ 7 se for na capa. 

A tiragem é de 4 mil exemplares, sendo que destes, 3.600 são destinados aos 

assinantes da cidade e região. Cada jornal custa R$ 2 e a venda avulsa é feita somente na 

sede do Jornal. A assinatura anual custa R$ 80. Essa é uma das características ainda 

conservada dos “primórdios” do jornalismo no Rio Grande do Sul, a partir de 1827.  

Para Rüdiger (2003), a periodicidade das publicações dessa época era bissemanária 

ou trissemanária, sendo poucos os diários. A venda era feita só por assinaturas ou 

diretamente no escritório da tipografia. O que diferencia a pequena da grande Redação. 

Mas essa é uma característica ligada diretamente ao número de leitores, ou seja, ao público 

limitado. Segundo Rüdiger, o mesmo ocorria nos dos principais jornais da Capital no fim 

do século 19, que mesmo com o progresso dos serviços de correio e a melhoria das 

estradas, em função do analfabetismo e o sistema escravagista vigente até 1888, os leitores 

continuavam poucos. 

As edições de Atualidades circulam às sextas-feiras, tendo seu horário de 

fechamento ao meio-dia das quintas-feiras. Em sua Redação trabalham quatro funcionários 
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e um jornalista registrado (o dono) – mas não graduado. Mesmo a informatização tendo 

sido incorporada à Redação há anos, o dono/editor e redator da grande maioria das matérias 

ainda usa a máquina de escrever para redigir seus textos. 

 Em sua capa há anúncios, uma manchete com foto e texto (sim, a matéria está 

publicada na capa já), às vezes, uma matéria secundária com foto e texto também e 

chamadas para outras matérias importantes no interior do jornal. Não existem subdivisões 

por editorias. 

 Na página 2 existem dois espaços para artigos (provavelmente pagos, pelos temas 

analisados nas edições de maio de 2006: comercial/saúde e político). Estes artigos são 

escritos por colaboradores esporádicos, não é espaço fixo. É ali que está também as 

“Curtas” (breves comentários do editor) e o Expediente. 

 Da página 3 a 7, as matérias são distribuídas aleatoriamente, conforme o espaço e 

adaptadas aos anúncios. Na página 8 encontra-se um pequeno “Classificados” e espaço para 

publicações legais, como editais. Na página 5 há um espaço (pago) fixo, reservado todas a 

semanas a uma fisioterapeuta da cidade. Na página 9 há seções fixas, como “Horóscopo da 

Semana”, “Projeto Aprender”, “Jogo dos 7 erros” e “Vamos rir?”. 

 “Indicador profissional” é o nome dado à página 10. Onde há anúncios de 

profissionais liberais (médicos, dentistas, psicólogos, dentistas), bem como editais de 

concursos e matérias de educação.  

A penúltima e de número 11, é a página das “Sociais”, com espaço para fotos dos 

eventos ocorridos na cidade e anúncio dos que ainda irão acontecer. E a última página 

(contracapa) é destinada exclusivamente às notícias policias. 

As informações das notícias publicadas são apuradas pela própria Redação. Mas em 

alguns casos (minoria) são utilizados outros materiais, enviados pela assessoria de imprensa 

de prefeituras, instituições, bem como de outras fontes oficiais. E a maioria das notícias 

divulgadas são as de realizações comunitárias, prefeituras, legislativos e de esportes. Fato 

esse que comprova a evolução dos jornais de cidade pequena, porque 

 

os jornais dos primeiros 25 anos da imprensa rio-grandense tinham escassa 
matéria de Redação (...). Pouco ou nenhum espaço se reserva à divulgação de 
notícias sobre a vida da comunidade (...). (VIANA, 1977, p. 35). Os jornais 
serviam basicamente para a veiculação de literatura política. A Redação, no 
sentido moderno, era desconhecida. (RÜDIGER, 2003, p. 28). 
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Na verdade, nesse sentido, não foi bem uma evolução. Porque o Jornal Atualidades, 

bem como os outros de Três Passos – que são ainda mais jovens – já surgiu dentro no 

jornalismo informativo, adotado como método de produção dos periódicos na década de 70. 

Então o jornalismo de opinião e de colunismo foram abandonados, em busca de um 

jornalismo porta-voz da comunidade, que fala e traduz as aspirações do povo a que serve.  

A seleção do que será publicado ou não é feito pelo diretor/editor à medida que as 

matérias “aparecem” e de acordo com sua importância na cidade e região de abrangência. 

Sem haver distinção por editorias (geral, economia, política, polícia, educação, variedades), 

o que existem são páginas específicas, como a Câmara de Vereadores, Sociais, 

Entretenimento e Policias. 

Na rotina do Jornal Atualidades, não há plantão. O horário de trabalho é o 

comercial. É dada cobertura a eventos (festivos e esportivos) programados fora do horário 

comercial (final de semana e noite). Como a equipe é pequena, cada um faz de tudo um 

pouco. As funções não são dividas com especificidade para cada um. Depois de 

diagramada, cada página é impressa, lida e corrigida pelo editor uma vez.  

Sobre a participação do leitor na rotina de produção do Jornal Atualidades, Schmitt 

confirma que por ser pequeno – mas existente – o número de manifestações por telefone, e-

mail ou, até mesmo, por carta ou pessoalmente, de todas elas, normalmente, é feito um 

registro. O que demonstra o interesse e atenção do jornal com seu público. O jornal até 

chegou a criar um espaço para o leitor, o qual não “fez sucesso” pela falta de participação. 

No interior é muito difícil alguém se manifestar com regularidade. Isso porque as 

pessoas têm dificuldade de colocarem no papel o que gostariam de dizer. Quando se 

manifestam, geralmente é verbalmente com um “gostei” ou “é isso aí”. Mas o público do 

interior ainda não tem o hábito de escrever e mandar e-mail, mesmo provocados pela 

criação de um espaço específico para isso, do tipo “carta do leitor”. Raramente um espaço 

como esse foi ocupado, mesmo tendo sido feita a experiência por mais de uma vez com 

devida divulgação. O que ocasionou a não sobrevivência da seção. 

Para Alberto Dines o jornal existe em função da leitura e interesse do seu público, é 

para ele que o jornal é feito. Então ele deve ser produzido com base nos anseios da 

comunidade que ele circula. Os veículos de comunicação têm a necessidade de conhecer o 
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perfil do seu público. Em cidade pequena, isso é fácil, mesmo sem a utilização de recursos 

como pesquisas de opinião, porque o repórter é conhecido de seus leitores e vice-versa.  

Apesar da dificuldade em se manifestar, quando o leitor sugere, às vezes, que o 

jornal coloque alguma crítica de calçamento ou outro serviço público, normalmente ele é 

atendido. O único espaço dado ao leitor que por ele é utilizado é nas Sociais. Ali todos os 

assinantes têm espaço livre e de graça para a publicação de fotos de aniversário de crianças, 

casamentos, bodas, etc. 

Na seção de artigos, estes só são publicados sob avaliação e aprovação. Não é 

qualquer um que pode escrever um artigo. Aliás, qualquer um pode escrever, mas somente 

serão publicados aqueles que o jornal entender interessante. Se for artigo ofensivo ou que 

não combine com a linha do jornal, só será publicado “a pedido” (mediante pagamento). 

Matérias de interesse comercial também serão cobradas para serem publicadas. 

O Jornal Atualidades não utiliza nenhum Manual de Redação de algum outro 

veículo. Para ele, a experiência e o conhecimento, mesmo que superficial da lei, raramente 

coloca o jornal em apuros legais. “Já sofremos vários processos, mas nunca fomos 

condenados” – explica o editor, que acrescenta ainda que tem gente que tenta intimidar a 

equipe, processando.  

Para Schmitt, o Atualidades tem tido uma conduta de divulgar fatos mesmo que 

possam ferir interesses e isso leva a alguns processos, dos quais nunca foram condenados 

por se precaverem com provas. Dificilmente o jornal deixa de publicar alguma informação 

relevante por medo de represália de políticos ou empresários, mesmo que estes sejam 

patrocinadores ou assinantes. Para o Atualidades, a informação relevante sempre é 

importante: prefere-se perder um patrocinador do que perder uma boa informação e a 

credibilidade com o leitor. Muitas situações dessas já foram enfrentadas. 

Desde sua fundação, o jornal evoluiu no sentido de aperfeiçoar a diagramação 

(informatizada), o teor das matérias e firmeza (fidedignidade) na informação. As edições 

ainda não são impressas em cores, continuando a ser em P&B, por questões de custos. O 

que se percebe negativamente, é que houve regressão nos patrocínios, já que hoje existem 

jornais em excesso na cidade, os quais, para Schmitt: “se proliferam sem nenhum critério 

editorial e publicitário. E isso dificulta”. 
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O Atualidades não chega a ser somente um guia de informações sobre eventos. 

Porque é um jornal que relata mais o que aconteceu na última semana do que a divulgação 

do que irá acontecer – com exceção das Sociais, onde festividades da cidade sempre são 

anunciadas. 

Em relação às diferenças existentes entre as grandes e pequenas redações, elas se 

manifestam em toda a dinâmica de se fazer um grande jornal (rotina produtiva). Um jornal 

de abrangência estadual tem uma tiragem cem ou duzentas vezes maior do que um de 

interior. Em uma cidade de economia basicamente agrícola, é como fazer uma comparação 

com as terras e o maquinário: a diferença é tão gritante como ter um hectare de terra e um 

aradinho ou ter mil, 10 mil hectares com várias colheitadeiras, tratores, etc. Não há 

comparação. 

Os vendedores de assinatura de Atualidades são instruídos a esclarecer a seus 

possíveis compradores – que alegam já assinarem Zero Hora ou Correio do Povo – de que 

estes veículos não são concorrentes. Pois é bom que o leitor assine um jornal de circulação 

estadual e um outro de circulação local ou regional. Visto que são informações 

completamente distintas e que se complementam. Além disso, é bom que esses leitores 

também assinem alguma revista e façam leitura de livros.  

E isso, além de necessário é possível, porque, segundo Beatriz Dornelles (2003), nas 

grandes cidades os múltiplos interesses fazem com que a divulgação de temas diversos e 

amplos seja uma necessidade. Já nas pequenas cidades, os leitores querem saber o que está 

acontecendo nelas. 

Outra diferença referente às rotinas produtivas das grandes e pequenas imprensas se 

encontra no tratamento e proximidade com as fontes. O repórter de ZH ou Correio, por 

exemplo, entrevista e coloca no jornal tudo o que foi dito, mesmo que o entrevistado não 

queira ou não goste. Isso porque ele, depois, não volta para tomar um chimarrão ou 

conversar numa esquina, como acontece com o repórter de cidade pequena. No jornal do 

interior há convivência direta com os leitores e, por isso, mais precaução. 

 O jornalista graduado é muito bem visto em jornais do interior e sua presença seria 

bastante interessante. Mas nem sempre viável. Schmitt acredita que o jornalista profissional 

“daria mais técnica ao jornal, mais brilho”. Para ele, o ideal seria a atuação de jornalistas 

em ambas as áreas (redação e publicidade), para que esses crescessem juntos. 
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No Atualidades, quando entra um anúncio grande de última hora – e não tem mais 

espaço – ou se tira alguma matéria irrelevante ou se aumenta o número de páginas. Os dois 

casos já ocorreram no jornal. 

Neste mesmo jornal, os anunciantes são os pagadores do jornal. Os assinantes 

contribuem com uma parcela menor e não são os que sustentam o jornal e o fazem 

sobreviver, ainda mais que, atualmente, o jornal está dando prejuízo, devido à existência de 

quatro jornais na cidade e mais “meia dúzia” no resto da região. O que é demais e provoca 

uma saturação no mercado. Mas, futuramente, há de ocorrer algum ajuste natural. O ideal 

seriam apenas dois jornais na cidade, com uma concorrência saudável e viável. Segundo o 

editor de Atualidades, o que prejudica são “os jornais com interesse e patrocínio político 

que se mantém independentemente de anunciantes”. 

A necessidade e a experiência de quase quatro décadas é o que motiva Schmitt a 

continuar no ramo. Se não fosse o jornal, ele não teria outra fonte de renda. Seu amor pela 

profissão e pelo jornalismo idealista que está acima de qualquer pretensão, bem como a 

crença na fidelidade do leitor que ainda continua mantendo o Atualidades, são outras razões 

para não desistir. Sua indignação ainda é com o fato de ser doloroso ver alguns jornais 

políticos e outros de pura picaretagem roubando espaço. 

 

4.2.2 Jornal Regional 

 

 O Jornal Regional foi fundado no dia 21 de agosto de 1987, na época, com nome de 

O Regional. Sua sede era em Campo Novo (cerca de 30 km de Três Passos) e o seu diretor 

era o Pastor José Cobaltino Barcellos. Cláudio Barcellos e Emanuel Machado eram os 

gerentes. Tinha como jornalista responsável Roberto Ramos e fotógrafo, Paulo Batista. A 

primeira impressão foi feita no Jornal Diário Serrano, de Cruz Alta. 

 Em 22 de fevereiro de 1989 e 77 edições depois, o jornal Regional fixou sua sede 

em Três Passos, sob a direção do advogado Ernesto Rodrigues Sobrinho. Desde a fundação 

do semanário, já circularam, até hoje, mais de 900 edições, com linha editorial considerada 

independente, sem compromisso ou “atrelamento” com quem quer que seja. O jornal 

considera-se completamente imparcial, não tendo nenhuma tendência política ou 

econômica. 
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A razão social do periódico é Vera Regina Silva Rodrigues – ME. O jornal tem 

periodicidade semanal e o formato é tablóide (34cmx 25,5 cm). Ele é composto por doze 

páginas, de seis colunas cada, e sua impressão é toda em P&B (preto e branco). Para a 

equipe, a impressão colorida é muito bonita, mas também muito onerosa. Se não se tem 

retorno, não dá para imprimir a cores. O jornal até já chegou a imprimir algumas edições 

com páginas coloridas, mas desistiu logo que percebeu que não estava dando retorno. 

 A tiragem é de 3 mil exemplares, sendo que destes, 1.500 são destinados aos 

assinantes da cidade e região. Não há venda avulsa. A assinatura anual custa R$ 75 e a 

semestral R$ 40. Os anúncios de capa custam R$ 9 cm/coluna, o que equivale a 200% de 

acréscimo em relação a uma página dentro do jornal (R$ 3). Na contracapa, há um 

acréscimo de 60%. 

 As edições de Regional circulam às sextas-feiras, com o horário de fechamento às 

quintas-feiras pela manhã, quando o material é enviado à gráfica para impressão, em Ijuí.  

Na Redação, de empresa essencialmente familiar, trabalham o editor responsável, 

Ernesto Rodrigues Sobrinho – que também escreve a coluna “Em pauta”. O diretor 

comercial é seu filho Fabiano Silva Rodrigues – que faz a parte de fotografias e matérias. A 

nora, Mara Adriana Ruppel é responsável pela diagramação e composição. Regina 

Rodrigues é colunista social e esposa do diretor. Os vendedores de anúncios não são da 

família e são autônomos. Não há jornalista formado. O responsável é o diretor Ernesto 

Rodrigues Sobrinho que, além de advogado formado, escreve há quase 30 anos em jornais 

do interior. 

A seleção das matérias é feita pelo editor, mas, segundo ele mesmo, no interior não 

se tem tanta matéria assim para se fazer seleção. Mas é claro que existem algumas 

prioridades, naturalmente, pela importância dos acontecimentos que chegam até o jornal. 

Por isso, pode-se dizer que a rotina produtiva de um jornal pequeno é bastante 

diferente da de uma grande Redação. Além da periodicidade ser diferente (diário e 

semanal) – que causa a não existência da reunião de pauta, tão comum em jornais diários – 

outro fator é fato de que o causa a rotina são os meios de seleção do que é notícia diante das 

informações, e é característica da fase de coleta a influência “exercida pela preocupação de 

ter notícias suficientes” (ALTHEIDE apud WOLF, 2005, p. 231). O que não ocorre em 
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cidade pequena, devido ao reduzido número de acontecimentos: as notícias não passam 

pelo “funil” de seleção, existente nas grandes Redações. 

Como no Jornal Atualidades, visto anteriormente, na capa de o Regional também há 

anúncios (em maior número), uma manchete com foto e texto, às vezes, uma matéria 

secundária com foto e texto também, além das chamadas para outras matérias importantes 

no interior do jornal. Apesar de não haver subdivisões por editorias, no topo de cada página 

consta o nome da editoria Geral.  

 Na página 2 encontra-se o espaço do diretor Ernestro Rodrigues Sobrinho, “Em 

Pauta” – que aborda diversos temas, principalmente, de auto-estima. No mais, matérias e 

anúncios, bem como o Expediente do jornal. A página 4 é da “Sessão da Câmara de 

Municipal” (pago). Na página 5 consta a coluna do jovem colaborador Vinícius Araújo, 

chamada “Argumentos”. 

 A coluna social nem sempre é publicada. Neste jornal ela é chamada de “Vitrine 

Social” ocupa a página 6. Na página 11 está a seção fixa “Pinga-Fogo” – que tem as 

“fofocas” da cidade e da região, de forma sutil e engraçada. 

 A última página, 12 (contracapa), destina-se exclusivamente a matérias de esporte. 

Como se percebe, os dois jornais já vistos, mesmo sem a subdivisão específica em editoria, 

reservam suas contracapas a temas específicos que interessam o público. O Atualidades, à 

polícia; o Regional, ao esporte. 

As informações das notícias publicadas são apuradas pelo próprio “repórter” da 

Redação, Fabiano Rodrigues. Mas em muitos casos são utilizados outros materiais, que 

vêm de prefeituras, empresas e entidades. O enfoque é dado aos fatos e assuntos 

relacionados com Três Passos e municípios vizinhos, apresentados em matérias gerais, ou 

de política, economia e policial. 

As notícias veiculadas pelo jornal são das mais variadas – política, economia, 

esporte, policial, cultural, religiosa, de clubes de serviço, entre outros. O Jornal Regional 

considera-se independente, publicando assim todas as matérias que não forem, obviamente, 

contrárias à lei e que possam criar problemas para a direção do jornal. Como o diretor 

responsável é formado em Direito, ele tem conhecimentos das leis de imprensa e de 

possíveis delitos que podem ser cometidos no exercício do jornalismo. As matérias sempre 



 

  

76

passam pela mão e conhecimento dele, que faz a análise do que pode (ou não) ser 

publicado. 

As notícias policiais são informadas pela própria polícia ao jornal. Ou então, se 

ouve no rádio ou, ainda, a parte interessada comunica. É necessário tomar cuidado com 

esse tipo de notícias, para não acabar publicando nada que venha a prejudicar algum dos 

envolvidos, fazendo um julgamento antecipado do caso. A polícia até pode evitar publicar 

alguns fatos, até para não prejudicar as investigações. 

O Jornal Regional funciona no horário comercial, das 8h30min às 12h e das 

13h30min às 18h. Mas, se necessário, não se tem horário para atender chamados para fotos 

– reuniões, ocorrências policias, etc – principalmente, porque a equipe é familiar. 

Sobre a participação do leitor, Ernesto Rodrigues Sobrinho explica que sempre há 

algum leitor que liga, manda carta, escreve e-mails. Principalmente para enviar ou solicitar 

matérias de seu interesse. Algumas reclamações e parabenizações também chegam. Alguns 

são respondidos. Mas não foi explicado porque nem todos, mas sim apenas alguns, são 

respondidos e como fazem para selecioná-los.  

Até já existiu no jornal, um espaço para o leitor participar, mas como eles escrevem 

tão pouco, o espaço não pôde ficar “a mercê” do leitor, pois se não chegar nada, como na 

maioria das vezes, o que poderá ser feito? O que acontece é que no jornal do interior o 

leitor não tem a mesma participação, pois a comunidade em que vive é pequena e ele não 

quer se indispor com ninguém, preferindo ser menos crítico, com exceção de alguns, que 

são bastante críticos em todos os setores.  

Então o jornal optou por anotar e pôr na pauta o que o leitor escreve e ver se é 

possível “colocar” (apurar, produzir e publicar) a matéria. Como não há espaço fixo para o 

leitor, cada colunista do jornal é responsável pelo seu espaço e vê da possibilidade de 

inserir ali alguma “coisa” enviada pelo leitor. Como o jornal já tem seus colunistas e 

espaços preenchidos mediante patrocinador, contrato mensal, semestral ou anual, quem 

escreve esporadicamente, nada tem a ver com isso, portanto, quem quiser escrever alguma 

“coisa” para o jornal, terá seu artigo examinado e, se tiver espaço, o mesmo será publicado. 

Normalmente, não se cobra do assinante para escrever um artigo (com exceção dos “a 

pedido”), ninguém paga para escrever. 
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O Regional é outro jornal que também não tem manual de redação próprio e nem 

usa o de outro veículo maior. Para Rodrigues, “após 19 anos de circulação, o jornal tem o 

seu estilo próprio”. 

Apesar dos seus quase 20 anos, o Regional já teve muitos altos e baixos, pela 

dificuldade de se fazer jornal no interior, ainda mais em Três Passos, onde existem quatro 

jornais. O Regional é feito com muito gosto e não visa lucro, a não ser para pagar os que 

trabalham – que são todos membros de uma mesma família. 

O jornal do interior é bastante importante para a comunidade, e não só mostra 

“serviços ou programação festiva”, no caso de o Regional, além das duas colunas do editor 

(“Em Pauta” e “Pinga-Fogo”) – bastante lidas – existe a coluna social e as matérias de 

cultura pedidas por muitos leitores.  

A grande diferença entre jornais de cidade grande e pequena é muito fácil de se 

perceber. Os grandes jornais têm realmente um grande retorno financeiro e estrutura para 

fazer qualquer tipo de matéria, o que os do interior não tem. Ainda mais que lutam com 

dificuldade pela sobrevivência, além de ter de imprimir em outra cidade: os quatro jornais 

de Três Passos imprimem suas edições em Ijuí. 

Segundo Rodrigues, todas as cidades – independente do tamanho e número de 

habitantes – deveriam ter apenas um jornal. Porque o jornal é bom para levar as notícias de 

casa em casa e deixar registro dos acontecimentos cotidianos. O leitor que se preza, tem 

assinatura de um veículo de grande porte e outro de sua cidade, obviamente. Mas como a 

concorrência é um fator positivo para a melhora de cada jornal, dois jornais, em Três 

Passos, seria suficiente ideal. Quatro é um exagero para uma cidade deste porte. 

Os anunciantes de Regional é que são responsáveis pelo sustento do jornal, depois é 

que vem a parcela de contribuição dos assinantes. O jornal consegue se manter, mas sem 

lucro nenhum. No caso de chegar um anúncio pago – de última hora – naturalmente que a 

direção do jornal optará por tirar uma matéria não paga. Tanto o progresso e a 

modernização de um jornal são como a independência política do começo do século 20, 

que, segundo Rüdiger (2003), dependia de fontes de financiamento, as quais eram muito 

limitadas. Fato muito natural e corriqueiro. 

 

As receitas provêm essencialmente das vendas e da receita da publicidade. O 
espaço ocupado pela publicidade intervém diretamente na produção do produto 
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jornalístico. Por exemplo, na imprensa, os jornalistas enchem o espaço deixado 
em aberto pela publicidade. Assim, o espaço disponível para a informação, ou 
seja, as notícias, é antes de mais nada determinado pela publicidade. (Traquina, 
2001, p. 78). 

 

Em todos os jornais de interior deveria ter um jornalista formado, mas, as 

dificuldades financeiras não permitem e, praticamente, são poucos os jornais de pequenas 

cidades que o tem. O que se têm são colaboradores com anos de jornal, que sabem quase 

tudo sobre jornalismo na prática, só não tendo a formação acadêmica necessária. 

Para Rodrigues, a existência de um jornalista formado no interior não mudaria muita 

“coisa” não. Ele argumenta que se o jornal não tem uma estrutura compatível, não adianta 

ter um profissional graduado. Talvez, no dia em que o jornal tiver boa estrutura e condições 

de pagar um jornalista formado, tudo mude e seja o melhor a se fazer. O Regional espera 

um dia chegar a esse ponto. 

A motivação da equipe familiar do Jornal Regional em escrever e ter um jornal é o 

gosto pela escrita, sendo ela a responsável pelo jornal ainda se manter. Porque somente 

quem escreve é que pode saber a sensação de colocar uma crônica no papel e depois que ela 

chega até milhares de leitores, receber ligações parabenizando o trabalho. É o que mais 

gratifica. Para Rodrigues, fazer jornal no interior é um “ato de heroísmo”.  

 

4.2.3 Jornal Atos e Fatos 

 

Dos três jornais analisados, o Atos e Fatos é o mais novo, tendo sido fundado em 14 

de Abril de 1997. Em apenas nove anos de existência, ele é o jornal que mais se aproxima 

das edições produzidas por uma grande Redação. Talvez por isso, as respostas do seu editor 

afirmem tantas vezes que não há diferença entre as grandes e pequenas redações. Mas há 

sim, nas rotinas produtivas. O que se justifica em questões históricas que geram as 

diferenças culturais entre cidades grandes e pequenas. 

Segundo Beatriz Dornelles (2004), a maior das diferenças é marcada por questões 

sócio-culturais caracterizadas pelo cultivo de laços de amizade entre a comunidade e em 

processos políticos responsáveis pelo fortalecimento da cidadania. Essa relação de amizade 

não ocorre somente entre a comunidade entre si, mas também dela com a equipe da 

Redação. 
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Esse tipo de jornalismo do Interior é muito mais comportamental do que 
estrutural. Estabelece-se de acordo com a política de vizinhança, a solidariedade, 
o coletivismo, os valores, a moral, a fé religiosa, o respeito humano e a cultura 
de pequenas populações, sobressaindo-se, por exemplo, o bairrismo e a 
solidariedade entre os moradores, mas segue as mesmas normas e definições 
básicas da teoria que estabelece a prática do jornalismo informativo, assim como 
o Código de Ética (DORNELLES, 2003, p. 132). 

 

O Atos e Fatos foi criado, pelo então radialista e dono da Rádio Difusora Celeiro, 

falecido em maio de 2000, Adelar Breitenbach. Ele também era marido da então prefeita da 

cidade Zilá Maria Breintenbach, que foi reeleita e também, atualmente, foi eleita como 

Deputada Estadual. Daí que vem a insatisfação por parte de outros jornais, os quais acabam 

acusando este de se manter por meio de “patrocínios” políticos, independente dos 

assinantes ou anunciantes. 

A razão social do Atos e Fatos é Adelar Breitenbach e Cia. Ltda. O jornal tem 

periodicidade semanal e o formato também é tablóide (34cm x 26cm), como os dois citados 

anteriormente. O jornal é composto por 24 páginas, de cinco ou seis colunas, sua impressão 

é em P&B (preto e branco) e colorida (capa, contracapa, páginas 4 e 21). 

A tiragem é de 3.500 exemplares, sendo que destes, 2.800 são assinantes. A venda 

avulsa é feita somente no balcão da sede do jornal, por R$ 2. Não foi divulgado o valor da 

assinatura anual. Os anúncios em preto e branco são vendidos por R$ 2 cm/coluna em 

qualquer página. Para os anúncios coloridos, é cobrado R$ 20 cm/coluna na capa. R$ 15 

cm/coluna na contracapa. E R$ 5 cm/coluna em outra página indeterminada. 

 As edições de Atos e Fatos circulam aos sábados, por Três Passos e mais 21 

municípios da Região Celeiro. O horário de fechamento deveria ser na sexta-feira, mas 

como a gráfica, de Ijuí, não tem possibilidade de imprimir neste dia e, por isso, a impressão 

tem de ser feita na quinta-feira.  

Na Redação trabalham seis funcionários e mais dois jornalistas não formados, 

apenas intitulados por anos de profissão. Carlos Roberto Grün é editor, repórter, redator e 

fotógrafo. Evaldino Schmitt é repórter, redator e fotógrafo. Kleber Tessaro é fotógrafo e 

diagramador. Os vendedores são autônomos. 
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A seleção das matérias a serem divulgadas é feita pelo editor Carlos Grün de forma 

bem informal. Reunião de pauta, ele acredita que não seja necessária em um jornal semanal 

e de equipe pequena de profissionais. Sendo apenas uma necessidade de jornais diários.  

Esta é mais uma das diferenças existentes entre os jornais de cidade grande e pequena. 

O Jornal Atos e Fatos, além de ter páginas coloridas, é subdividido em editorias. 

Sua capa tem uma manchete com foto e legenda, anúncios e chamadas para outras matérias 

(algumas com fotos também). 

Na página 2 encontra-se o Expediente e três espaços para articulistas fixos. Um 

deles é pago. Os outros dois são de colaboradores. A página chama-se “Opinião”. 

A página 3 é reservada para a editoria “Região”. A 4 para a “Especial” – onde 

divulgam-se casamentos ou bodas dos chamados “vips”. A página 5 fica para a editoria de 

“Educação”. As páginas 6 e 7 para a de “Esporte”. 

As páginas 8 e 9 são para a editoria “Agricultura” (ver Anexos), que não é muito 

comum em cidades grandes. Mas ela não poderia deixar de existir (e ocupar duas páginas) 

em um veículo de uma cidade de economia basicamente agrícola. 

A página 10 é reservada para a editoria “Alemão/Italiano/Geral” (ver Anexos), outra 

que não poderia faltar em cidade de colonização alemã e italiana. Nela se encontram as 

seções “Deutsche Ecke” e “Ricordi di Itália”. A página 11 também é destinada para a 

editoria “Geral”, contando com duas seções fixas “Cena Aberta” e “Causos de Pajurá”. A 

página 12 é destinada para a editoria “Região em Foco”. As 13 e 14, para “Geral”. 

A página 15 é para a editoria de “Sociedade”, também com duas seções “Festas e 

Fatos” e “Colher de Pau”, além da lista dos aniversariantes da semana. 

Na página 16, denominada “Infantil/Variedades”, encontra-se as seções “Espaço da 

Criança”, “Palavras Cruzadas” e “Ficha do Bicho”. A página 17 é a “Social”, onde também 

está o “Horóscopo”. As páginas 18 e 19 ficam reservadas para os “Classificados”. A 20 

para a “Educação” e editais, geralmente.  

Na página 21, que é colorida, vai a “Reportagem” (normalmente a manchete e que, 

quase sempre, tem a ver com agricultura). A página 22 ainda é pra “Geral” (onde está o 

obituário e convites fúnebres) e também a editoria “Policial”. A 23 é para “Geral” e ali 

estão as seções “Crônicas das pessoas da cidade”, “Coluna da Terceira Idade”, 

“Nascimentos” e “Eventos”. Na contracapa (colorida) também há matérias e fotos de 
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interesse maior do que qualquer outra dentro do jornal, mas que não teve espaço ou 

destaque suficiente para merecer a capa.  

As editorias podem variar a posição da numeração de sua página, bem como a 

quantidade por elas utilizadas. Isso vai depender do número de matérias de cada editoria. 

Mais uma semelhança com uma edição de um jornal de grande circulação.  

A maioria das notícias é fruto do trabalho dos repórteres. Mas, evidentemente, 

também são publicados releases produzidos por assessorias de imprensa local e regional. 

Os releases de órgãos estaduais e federais não são publicados, a não ser que exista o 

interesse regional. Editais são publicados mediante pagamento, como em qualquer outro 

veículo. Matérias de prefeituras também são cobradas. 

Não existe um tipo de notícia mais veiculado pelo Atos e Fatos. As únicas que são 

evitadas são aquelas matérias “duvidosas”, que, além de representar o mau jornalismo, 

podem ocasionar aborrecimentos, como retratações ou até processos. 

A equipe do jornal fica sabendo das matérias de polícia por meio de várias fontes: 

leitores, amigos e policias (civil e militar). O jornal acredita que a polícia não esconda 

algum tipo de notícia, em alguns casos, o que ocorre é a omissão de fatos para não 

prejudicar nas investigações. Nesse caso, às vezes, é efetuada a própria investigação do 

jornal, mas sempre com o cuidado de não divulgar informações que possam comprometer o 

trabalho da polícia.  

Por isso que, para Beatriz Dornelles (2003), na imprensa do interior não se abala a 

moral de determinada pessoa somente a partir de alguma suspeita levantada em 

investigação. E então, em alguns casos, o jornal evita denunciar o comportamento de 

parentes de líderes comunitários para que a imagem deles não seja afetada. Primeiro espera-

se o julgamento e condenação para, só então, divulgar o fato. 

Todas as matérias, depois de diagramadas, são lidas e corrigidas pelo editor Carlos 

Grün. Para isso tudo funcionar, a equipe do Atos e Fatos trabalha, no mínimo, oito horas 

por dia. Sendo que há plantão nos finais de semana. À noite, durante a semana, as tarefas 

são divididas. É o editor que determina quem vai trabalhar no quê e quando. 

Sobre a participação do leitor, Grün afirma que a maioria das reclamações, 

sugestões e felicitações são feitas pessoalmente ou pelo telefone. Os leitores até usam o e-

mail, mas são poucos e muito raramente. Tudo que for recebido é respondido. Para ele, 
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atualmente, não há muita diferença entre leitores de cidade grande e cidade pequena. Todos 

têm acesso à informação, inclusive via Internet. O leitor de Três Passos, em geral, não tem 

o hábito de enviar textos para o jornal, salvo professores (trabalhos de interesse pessoal ou 

da escola), poetas, profissionais liberais. Um exemplo da falta de interesse do leitor está na 

seção “Colher de Pau”, que está com espaço aberto para o leitor mandar a receita da sua 

família ou inventada por ele mesmo. Mas até agora, ninguém mandou nada. 

Para Grün, o leitor até tem vontade de ser mais participante em seu jornal, mas ele 

acredita que isso não ocorre por questões óbvias. Em cidade pequena a população é 

pequena e, em conseqüência, o número de assinantes e os anunciantes também. Como o 

jornal sobreviveria se publicasse todas as críticas de seus leitores, de onde viria a 

publicidade? Já em cidade grande, o jornal pode correr esse risco. 

Então, ele deixa de manifestar suas idéias e pensamentos, limitando sua participação 

à coluna social. Na página “Social”, é cobrado R$ 20 para os não assinantes publicarem 

uma foto de aniversário, bodas, festas de família, etc. Os assinantes não precisam pagar 

nada, apenas fornecer a fotografia. Já na página “Sociedade”, são publicadas notas do tipo 

coluna social, fotografias de eventos e perfis de pessoas que se destacam na comunidade. 

Essas pessoas do perfil são convidadas pelo jornal. Diferentemente da página “Infantil”, 

onde há espaço para foto e perfil das crianças, que, nesse caso, geralmente são elas próprias 

ou seus pais que levam as informações e a foto à Redação. É necessário lembrar que os 

eventos sociais mais expressivos têm cobertura do jornal. 

Os colunistas são convidados pelo jornal para participarem. Todos eles têm seus 

espaços garantidos. Por isso seus artigos não são cobrados. Só se cobra de quem tem 

interesse pessoal, como, por exemplo, um médico ou um dentista que quer divulgar técnicas 

de atendimentos, equipamentos, enfim, tudo aquilo que o leitor pode encontrar em seus 

consultórios. 

O Atos e Fatos também não tem manual de redação próprio, mas, ao menos, utiliza 

o Manual de Redação da Folha de São Paulo. Talvez por isso é que suas características o 

façam se aproximar um pouco mais de um jornal de grande circulação. E, apesar de ser um 

jornal de interior, sem nenhum jornalista graduado, a equipe tem conhecimento das Leis de 

Imprensa. E para a mesma é dada muita importância. Segundo Grün “uma pitadada de bom 

senso não faz mal a ninguém”. 
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No Atos e Fatos todas as edições são fechadas com excessos de notícias. Aí escolhe-

se aquelas de maior importância e aquelas que têm um certo imediatismo – que na edição 

seguinte ficariam datadas, já que o jornal é semanal. Os fatos que envolvem uma 

“celebridade” local, com certeza, são publicados. São essas características que tornam a 

dinâmica da redação dos jornais do interior e de cidade grande a mesma. Rotinas produtivas 

parecidas, mas em ritmos diferentes. Grün afirma que “dá até pra dizer que não existe 

nenhuma diferença, a não ser o fato de que na cidade grande o volume de acontecimentos é 

maior e existe uma equipe condizente com a demanda para cobrir os mesmos”. 

Como editor, ele ainda acredita que o jornal vem tentando evoluir em todas as áreas. 

E que sempre está mudando, e para melhor. Porque o jornal do interior não é só um guia de 

serviços. A função dele é igual a dos outros: informar, formar opinião e também anunciar 

os bailes, festas e eventos em geral que mobilizam a comunidade (que não deixa de ser um 

trabalho social que envolve a qualidade de vida do povo). Assim, o jornal de interior 

encontra solução para competição com os grandes veículos na integração à vida das 

comunidades, na promoção e difusão de atividades políticas, sociais e, principalmente, 

econômicas (empresariais). 

O jornal do interior tem importância fundamental para cobrir os acontecimentos 

locais e regionais, que não aparecem nos noticiários de grande circulação. E na cidade 

pequena, os leitores conhecem os repórteres, sabendo onde moram, de que família são, etc e 

tal. A convivência entre ambos é boa. E não poderia ser diferente.  

Os anúncios que entram de última hora derrubam automaticamente uma matéria 

menos importante, como nos outros veículos analisados anteriormente e como em qualquer 

jornal de grande circulação, conforme estudos teóricos. No Atos e Fatos, a parcela da 

participação na renda vem de anunciantes e assinantes praticamente na mesma porção. 

Em relação à contratação de jornalista formado, para o Atos e Fatos, sendo 

talentoso, o profissional é bem vindo, com certeza. Porque os maiores jornalistas do Brasil 

não freqüentaram faculdade e são ícones da área, como Millôr Fernandes, Paulo Francis, 

Ziraldo. O problema é que muitos jovens optam pelo jornalismo atraídos pelo glamour da 

profissão. Mas este não existe nem em cidade grande. A vida de poucos jornalistas é cobrir 

festas, jantares, desfiles de moda ou ser da Globo. A maioria trabalha mesmo e com pouca 

remuneração. A presença de um jornalista graduado poderia melhorar a qualidade do jornal, 
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em todos esses quesitos que o Atos e Fatos considera já ter: noções de ética, imparcialidade 

e gramática. 

Para reforçar o pensamento de Grün sobre a contratação de um profissional 

graduado, Beatriz Dornelles (2004) mostra que é quase obrigatória uma formação de médio 

e longo prazo para o jornalista. Pois em suas pesquisas fica evidente que a presença de 

qualidade no jornal é diretamente proporcional à presença de jornalistas formados nas 

Redações de jornais. 

Segundo o editor de Atos e Fatos, para praticar jornalismo é preciso gostar da 

profissão, simples assim. E se existem quatro jornais e todos conseguem sobreviver, é 

porque o jornalismo em Três Passos é viável. É importante ressaltar que jornal não dá 

lucro, apenas dá o suficiente para pagar a folha e as despesas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao final deste estudo podem ser tiradas algumas conclusões, feitas algumas 

considerações e, até mesmo algumas, sugestões na tentativa de uma igualdade entre jornais 

de grande e pequena circulação. 

 O resultado deste trabalho mostra que, mesmo com a maior proximidade entre o 

leitor e a equipe das redações do interior, devido a uma familiaridade entre os membros de 

uma pequena comunidade onde todos se conhecem, o mesmo não ocorre em se tratando de 

proximidade profissional. Quanto menor a cidade, quanto mais as pessoas se conhecem, 

mais parece que preferem não expor suas opiniões. Seja pelo falta de hábito da escrita, seja 

pelo medo da recriminação diante a uma sociedade em que todos o conhecem. 

 Nota-se que em cidades pequenas, o leitor não tem o hábito de ligar para o seu 

jornal dando sugestão de pautas, analisando e debatendo matérias (seja para elogiar ou 

reclamar). E por essa falta de procura do leitor, é que o jornal acaba não podendo abrir 

algum espaço para o mesmo se manifestar. 

As grandes Redações já se deram conta (e há tempo, desde a década de 70), que o 

jornalista e o leitor são partes de um mesmo bolo social, que, na verdade, eles são a mesma 

coisa. Que eles precisam ser espelhos (reflexos) um do outro, ou seja, parte de um mesmo 

processo. Na verdade, o profissional graduado do jornalismo é o intermediário da 

sociedade. Por isso, cada vez mais os profissionais da comunicação estão sendo treinados 

para sentir as necessidades do seu público, o qual está sendo “domesticado” para receber 

aquilo que, provavelmente, lhe agrada. 

Mas isso ainda não ocorre nas Redações de cidade pequena. O quadro até poderia 

ser revertido se, de repente, assim como o interior investiu em tecnologia a partir dos anos 

90, passasse agora a se qualificar também em mão-de-obra, contratando jornalistas 

formados que têm uma visão diferenciada do jornalismo, visão essa aprendida nos grandes 

centros. Mas o que ocorre é que a pequena imprensa não quer contratar profissinais 

graduados por ser muito oneroso. E os jovens jornalistas recém-formados não se arriscam a 

ir para o interior por causa dos baixos salários e as questões culturais tão diferentes. 

Enquanto uma nova “revolução” não acontecer, tudo vai continuar na mesma. Os 

grandes jornais cada vez com um público mais exigente, ao mesmo tempo que, cada vez 
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mais, vai conseguir suprir as necessidades dele. Os jornais do interior continuarão sem 

interação com os leitores, os quais não se manifestam exigindo uma melhora no seu veículo 

de comunicação. 

A imprensa pode ser caracterizada como reflexo e segmento da própria sociedade a 

que serve. É como se cada leitor tivesse o jornal que merecesse. E vice-versa. Público 

exigente, jornal que evolui, vai pra frente, melhora. Leitores conformados, jornais 

acomodados que se sentem suficientes. 
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