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RESUMO:  

 
 

O atual estudo tem como temática principal o jornalismo policial. Ele propõe 

analisar a rotina produtiva da editoria policial do jornal Diário de Santa Maria, do grupo 

RBS. O problema de pesquisa que norteia este estudo é entender o uso dos critérios de 

noticiabilidade na rotina produtiva da editoria policial do jornal impresso. O objetivo 

geral é identificar os critérios que a editoria policial utiliza para determinar o que vai ser 

notícia ou não. Os objetivos específicos são: descrever como é a apuração das notícias; 

conhecer as formas de atuação dos jornalistas que trabalham na editoria policial; e fazer 

um levantamento dos assuntos que foram publicados na edição impressa da editoria 

policial. Buscamos fundamentação teórica nos autores: Traquina e Wolf sobre valores-

notícia e critérios de noticiabilidade; Fuccia e Ramos com reportagem policial; Sodré, 

com a história do jornal impresso no Brasil; Dornelles e Rüdiger, discorrem a história 

do jornal impresso no Rio Grande do Sul; Rechia; sobre a história do jornal impresso 

em Santa Maria; Lage, Noblat e Sousa para discorrer sobre o que é notícia no 

jornalismo. Por meio da observação participante acompanhamos a rotina de produção da 

editoria policial do jornal impresso Diário de Santa Maria e identificamos quais os 

critérios utilizados pelos jornalistas, como os valores-notícia de seleção e os de 

construção, tais como a proximidade, a relevância, a novidade, o inesperado, o conflito, 

a disponibilidade, a concorrência, a visualidade, a simplificação, a dramatização, entre 

outras.     

 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

 

Critérios de noticiabilidade, editoria policial, jornalismo policial, rotina produtiva, 

valores-notícia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A busca por nos mantermos bem informados sobre o que ocorre a nossa volta é 

constante. Os veículos de informação servem para fazer a mediação entre os 

acontecimentos e a sociedade. A todo o momento ocorrem milhares de acontecimentos 

ao nosso redor.  Mas para que esses fatos se transformem em notícias eles passam por 

alguns critérios dentro da redação.  

O problema de pesquisa que norteia este estudo é entender o uso dos critérios de 

noticiabilidade na rotina produtiva da editoria policial do jornal impresso Diário de 

Santa Maria. 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar quais são os critérios que a editoria 

policial do jornal impresso Diário de Santa Maria, do Grupo RBS, utiliza para 

determinar o que vai ser notícia ou não. Os objetivos específicos deste estudo consistem 

em: descrever como é a apuração das notícias; conhecer as formas de atuação dos 

jornalistas que trabalham na editoria policial; e fazer um levantamento dos assuntos que 

foram publicados na edição impressa da editoria policial. 

O estudo baseia-se nas seguintes hipóteses: grande parte das informações 

utilizadas pelos jornalistas para redigir as matérias da editoria policial do jornal Diário 

de Santa Maria são obtidas por meio do contato dos repórteres com o plantão policial; 

antes de sair da redação para coletar informações sobre o ocorrido os jornalistas avaliam 

se a pauta é viável e noticiável.  

Buscamos fundamentação teórica para esta pesquisa nos estudiosos do ramo da 

comunicação sobre as rotinas de produção, os critérios de noticiabilidade, os valores-

notícia, assim como nas teorias do newsmaking e do gatekeeper.  

O interesse pela pesquisa foi motivado pelo fato que a cidade de Santa Maria, 

Rio Grande do Sul, vem aumentando os índices de crimes, tais como, crimes de 

assassinatos, homicídios, roubos, furtos, tentativas de estupros, tráfico de drogas, entre 

outros. Conforme apontam os dados divulgados pelo Diário de Santa Maria1, foram 

registradas 40 mortes no ano de 2013, já em 2014 foram registrados 50 assassinatos na 

cidade durante todo período.  

Pretendemos mostrar com esta pesquisa quais os critérios usados pelos editores e 

jornalistas da editoria policial ao definir o que vai ser notícia ou não. Desejamos 

                                                 
1 Disponível em http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral-policia/noticia/2015/01/santa-maria-

registrou-50-assassinatos-em-2014-4676885.html Acesso em 10/06/2015 

http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral-policia/noticia/2015/01/santa-maria-registrou-50-assassinatos-em-2014-4676885.html
http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/geral-policia/noticia/2015/01/santa-maria-registrou-50-assassinatos-em-2014-4676885.html
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também mostrar aos interessados pelo assunto o modo como os profissionais da área 

exercem seus afazeres, visto que não há nenhum trabalho escrito especificamente sobre 

a rotina produtiva da editoria policial do jornal impresso Diário de Santa Maria.  

O referencial teórico desta pesquisa está dividido em oito tópicos. Primeiramente 

fizemos um estudo sobre a história do jornal impresso no Brasil, no segundo tópico 

trouxemos a história do jornal impresso no estado do Rio Grande do Sul, já no terceiro 

item fizemos um levantamento histórico sobre os jornais impressos na cidade de Santa 

Maria. No quarto tópico encontra-se uma descrição do que é notícia. Porém para 

compreendermos como um fato se transforma em notícia foi preciso estudar teorias 

como a do gatekeeper e a do newsmaking que estão situadas no quinto tópico do 

referencial. Já no sexto tópico trazemos os valores-notícia e os critérios de 

noticiabilidade que são fatores determinantes na seleção e na construção das notícias 

A seguir, no sétimo tópico apresentamos um estudo sobre a rotina de produção 

no meio jornalístico. Por fim, no oitavo tópico temos um breve estudo sobre as práticas 

dos profissionais do jornalismo que trabalham com notícias de cunho policial. 

Fizemos um levantamento sobre o tema deste estudo usando as palavras chaves: 

critérios de noticiabilidade, editoria policial, jornalismo policial, rotina produtiva e 

valores-notícia, com o intuito de analisarmos qual o melhor método para desenvolver 

esta pesquisa e as referências bibliográficas mais utilizadas para discorrer sobre o 

assunto. 

A metodologia deste estudo baseia-se na observação participante junto à redação 

do jornal impresso Diário de Santa Maria. Realizamos também uma entrevista semi-

estruturada com a editora do setor policial para sanar algumas dúvidas referentes à 

prática e às rotinas dos jornalistas na redação. Após nossa observação fizemos uma 

análise das matérias que foram noticiadas na edição impressa do jornal Diário de Santa 

Maria. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O JORNAL IMPRESSO NO BRASIL 

 

A Gazeta do Rio de Janeiro é considerado o primeiro jornal impresso no país, 

com circulação a partir de setembro de 1808, na cidade do Rio de Janeiro. 

A 10 de setembro de 1808, saiu o primeiro número da Gazeta do Rio de 

Janeiro. Era um pobre papel impresso, preocupado quase que tão somente 

com o que se passava na Europa, de quatro páginas (...), poucas vezes mais, 

semanal de início, trisemanal, depois, custando a assinatura semestral 3$800, 

e 80 réis o número avulso.  (SODRÉ, 1977, p.23) 

Antigamente a publicação de livros, folhetos, jornais, e qualquer atividade de 

informar era proibida no Brasil. No século XIX a imprensa que existia no país não 

possuía um caráter informativo como nos dias atuais, mas sim um forte caráter de 

doutrinação. As notícias basicamente eram de interesse direto à corte real brasileira. 

Todas as publicações tinham a pretensão de fazer com que o receptor pensasse da forma 

que a corte queria.  

O jornal Gazeta do Rio de Janeiro, segundo Juarez Bahia, deixou de ser 

produzido em 31 de dezembro de 1821 (BAHIA, 1990, p.24). Antes disso, mais 

precisamente no dia 1º de junho deste mesmo ano, surgiu o primeiro jornal com 

publicações diárias no Brasil que foi o Diário do Rio de Janeiro. Segundo Nelson 

Sodré, este foi o primeiro jornal de cunho informativo a circular no Brasil (SODRÉ, 

1977, p.58).     

 Atualmente existem inúmeros meios que nos mantém informados, e mesmo 

com o surgimento de outras mídias, como a internet, a televisão e as revistas, o jornal 

impresso não perdeu a sua principal função que é levar informação à sociedade. Ele 

continua sendo um dos meios de comunicação essencial para grande parte da população. 
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2.2 O JORNAL IMPRESSO NO RIO GRANDE DO SUL 

 

Segundo Dornelles (2004, p.19-20), o primeiro jornal impresso que surgiu no 

estado do Rio Grande do Sul foi em 1827, e se chamava O Diário de Porto Alegre.  

No interior gaúcho, as cidades de Pelotas e Rio Grande foram as pioneiras na 

produção de jornais impressos. Nesta época, era comum a periodicidade das publicações 

serem bissemanal ou trissemanal, havia poucos jornais que tinham publicações diárias. 

Aqui no estado, assim como os primeiros jornais impressos do Brasil, os 

periódicos não possuíam um caráter informativo, a função dos jornais era 

especificamente política e os textos publicados eram doutrinários.  

O jornal impresso sofreu sérias mudanças após a Proclamação da República em 

1922. O jornalismo político-partidário gaúcho que surgiu em 1850 teve duração até a 

década de 30, onde inúmeros jornais que possuíam ligação partidária foram fechados 

com a chegada do Estado Novo.  

Com o seu desaparecimento, surgiram então o jornalismo noticioso de cunho 

informativo e o jornalismo literário independente, como alternativas ao jornalismo 

político-partidário. Ambos os estilos de jornalismo tinham por objetivo a difusão de 

notícias sem compromisso doutrinário.  

Segundo Rüdiger, o jornalismo no estado do Rio Grande do Sul passou por duas 

fases, a primeira refere-se ao jornalismo político-partidário e a outra ao jornalismo 

informativo. 

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). 

 Com o surgimento do jornalismo noticioso, muitos dos jornais do estado tiveram 

que se adaptar às transformações. Esse tipo de jornalismo no Rio Grande do Sul entrou 

em ascensão com o jornal impresso Correio do Povo, lançado em 1895.  
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2.3 A HISTÓRIA DO JORNAL IMPRESSO EM SANTA MARIA 

 

O jornal A Gazeta do Norte, segundo Rechia (1999, p.119), foi o primeiro jornal 

impresso que surgiu em Santa Maria. Ele nasceu em janeiro de 1883, possuía apenas 

quatro páginas e sua circulação era todas as quintas-feiras e domingos. Logo em 1884 

surgiram mais dois periódicos, A Gazetinha e o Imperial. Em 1885 surgiu O 

Santamariense, e 1886, o jornal A Província.  

Os jornais impressos desta época tinham uma vida breve. De acordo com Rechia 

(1999, p.121), entre o surgimento do primeiro jornal impresso em 1883 até o ano de 

1999, surgiram aproximadamente 78 periódicos na cidade de Santa Maria, de cunho 

informativo, literário, político, institucional. Enquanto uns surgiam outros fechavam as 

portas. Neste período poucos tiveram longos anos de vida, como O Combatente que 

surgiu em 1887, com circulação apenas nos domingos. Em 1894 surgiu outro jornal de 

cunho informativo social e literário que se chamava Vinte e Oito De Março, que 

derrubou O Combatente.  

No ano de 1888 surgiu o jornal O Popular. Já em setembro de 1889, nasceu O 

Porvir, um jornal totalmente voltado para o sexo feminino, de cunho literário, suas 

edições continham prosa e poesia dedicada às mulheres santa-marienses. 

Em 1898, foi criado um jornal pelo Partido Republicano que se chamava O 

Estado, porém em 1906 com a cisão do Partido Republicano, o jornal O Estado passou a 

ser dirigido pelo Partido Democrata, então o Partido Republicano decidiu criar um 

jornal para se opor e criou o jornal A Tribuna. O Jornal O Estado deixou de ser 

produzido logo após o término das eleições para a presidência do Rio Grande do Sul. O 

jornal A Tribuna seguiu circulando e foi considerado o primeiro jornal diário de Santa 

Maria. Em 16 de maio de 1911 ele se transformou em outro jornal, e passou a se chamar 

O Diário do Interior. Em 1917, passou a existir outro jornal diário que se chamava 

Correio da Serra, era um jornal de cunho informativo e comercial, e circulou até 1930.  

Segundo Rechia (1999, p.123), em 1934, surgiu um novo jornal que encantou os 

leitores de jornais impressos. Chamado de A Razão, o jornal nasceu em outubro de 

1934, e sua circulação era diária.  
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Na época o jornal de Clarimundo Flores encantou a todos, pois trouxe para o 

interior do Estado o que havia de mais moderno no ramo gráfico. As linotipos 

e a rotoplana do jornal fizeram com que sua primeira edição fosse cercada de 

grandes expectativas, o que obrigou seu diretor a tirar várias edições no 

primeiro dia, para atender às solicitações dos leitores. (RECHIA, 1999, 

p.123) 

Clarimundo Flores vendeu o jornal A Razão que passou a pertencer à Cadeia de 

Diários e Emissoras Associados, de 1943 a 1982. Logo, a Empresa Jornalística De 

Grandi Ltda adquiriu a posse do jornal, o qual segue em pleno funcionamento até os 

dias atuais.  

Em 1996 foi fundado o jornal A Folha de Santa Maria. Em março de 1998, 

surgiu o jornal A Cidade, com circulação semanal, trazendo informação aos leitores 

sobre Santa Maria e Região. Em 2002 nasceu o jornal Diário de Santa Maria, com 

circulação diária. Ele abrange a cidade de Santa Maria e mais quarenta cidades da 

região. O jornal Diário de Santa Maria foi escolhido como objeto do nosso estudo e 

mais informações sobre o veículo estão inseridas no tópico que aborda o corpus da 

pesquisa.  

 A seguir discorremos a respeito da apuração e da transformação dos fatos em 

notícia.    

 

2.4 AFINAL, O QUE É NOTÍCIA?  

 

As notícias são acontecimentos de interesse público que se tornam visíveis a 

todos após a publicação em um veículo de comunicação. Encontramos vários estudos 

sobre o tema. No entanto, não há apenas um conceito do que realmente é notícia.  

Segundo Hohenberg (apud Lage, 2001), as notícias variam de um dia para o 

outro, de país para país, de cidade para cidade e, sem sombra de dúvidas, as notícias 

variam de jornal para jornal. Já para Weekly (apud Lage, 2001), as notícias são aquilo 

que as pessoas precisam saber, são os acontecimentos mais relevantes que ocorrem 

cotidianamente ao nosso redor. 

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). 
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Noblat (2008, p.31), afirma que a “notícia na verdade é tudo o que os jornalistas 

escolhem para oferecer ao público”. Para Traquina, as notícias não são a construção da 

realidade, pois o acontecimento cria a notícia, e a notícia também cria o acontecimento. 

Sabemos até então que a notícia é construída por diversos fatores. Sousa traz um 

conceito mais elaborado do que vem a ser uma notícia e afirma:  

[As notícias são] artefatos linguísticos que procuram representar 

determinados aspectos da realidade e que resultam de um processo de 

construção e fabrico onde interagem, entre outros, diversos fatores de 

natureza pessoal, social, ideológica, cultural, histórica e do meio físico/ 

tecnológico, que são difundidos pelos meios jornalísticos e aportam 

novidades com sentido compreensível num determinado momento histórico e 

num determinado meio sociocultural (ou seja num determinado contexto), 

embora a atribuição última de sentido dependa do consumidor da notícia. 

(SOUSA, 2002, p.13) 

As notícias são os resultados do processo jornalístico na apuração e na 

elaboração de determinadas informações. Porém, elas sofrem influências direta ou 

indiretamente de quem elabora a notícia, ou do próprio veículo de comunicação. Para 

entendermos como um fato se transforma em notícia, precisamos compreender o que 

são os critérios de noticiabilidade e os valores-notícia, assim como a teoria do 

newsmaking e o papel do gatekeeper. Estes fatores são determinantes para fazer com 

que os acontecimentos se tornem públicos. 

 

2.5 TEORIA DO GATEKEEPER E TEORIA DO NEWSMAKING  

 

As notícias passam por uma espécie de aprovação que é feito pelo gatekeeper.  

Traquina (2004, p. 150) explica que o gatekeeper é uma “pessoa que toma uma decisão 

numa sequência de decisões”. Este é um processo decisivo para que a notícia seja 

publicada ou não no veículo de informação. 

O termo gatekeeper foi usado pela primeira vez no jornalismo em 1950 pelo 

sociólogo David Manning White, quando o autor afirmou que os “gates” seriam os 

editores ou os próprios jornalistas de um veículo de informação. São eles que avaliam a 

noticiabilidade do fato e de que maneira vai ser abordado. Os acontecimentos que se 

tornam notícias passam por diversos critérios e, se a notícia for aprovada, ela será 

veiculada.  
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O processo de produção da informação como uma série de escolhas, onde o 

fluxo de notícias é filtrado, tem que passar por diversos portões (gates), que 

são áreas de decisão nas quais o jornalista (gatekeeper) seleciona se uma 

matéria vai entrar ou não. (WHITE, 1993, p.143) 

Falar sobre a teoria do gatekeeper, assim como a teoria do newsmaking, é 

fundamental para entendermos o processo de como os acontecimentos do cotidiano se 

tornam notícia.  

Traquina (2004, p.168 e 169) menciona que para a teoria do newsmaking as 

notícias não são simples reflexos da realidade, pois a prática jornalística ajuda na 

construção da própria realidade.  Os veículos de informação inevitavelmente acabam 

construindo as notícias de acordo com as suas representações.  

Sousa (2002, p.16) aborda diversos fatores que podem influenciar a maneira 

como o fato é noticiado, tais como ação pessoal, ação social, ação ideológica, ação 

cultural, ação do meio físico e tecnológico e, por fim, a ação histórica.  

Ainda segundo o autor, a ação pessoal, ou teoria do gatekeeper, considera que as 

notícias “resultam parcialmente das pessoas e das suas intenções” (SOUSA, 2002, 

p.16). Ou seja, para esta teoria os jornalistas, também chamados de “gates”, são 

fundamentais ao determinarem o que vai ser noticiado no veículo.  

A teoria da ação social, também conhecida como teoria organizacional, diz que 

as notícias podem sofrer influência do meio em que ela vai ser veiculada. Todo o 

veículo possui uma política editorial e esta pode interferir no modo de noticiar o fato ou, 

até mesmo, no fato de publicar ou não um acontecimento.         

  A teoria da ação ideológica, ou teoria da ação política, diz que algumas notícias 

publicadas no veículo podem sofrer influência devido a interesses políticos e 

ideológicos. 

A teoria da ação cultural classifica as notícias como um produto da cultura, e 

elas podem sofrer diretamente influência do sistema cultural. Segundo Sousa, as 

notícias produzidas sob esse sistema condicionam a visão que se tem do mundo.  

A teoria da ação do meio físico e tecnológico diz respeito à importância dos 

“dispositivos tecnológicos” que são utilizados no processo de elaboração das notícias. 

Para Sousa (2002, p.88), um profissional da área de jornalismo “poderá produzir mais e 

melhor num local apropriado ao seu trabalho do que um escritório inadequado e 

desconfortável.” Sousa ainda menciona que um ambiente inadequado pode fazer com 

que o profissional deixe a desejar nas produções das notícias. 
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A teoria da ação histórica pressupõe que as notícias, os conteúdos, assim como 

os formatos de noticiar e os critérios utilizados na fabricação da notícia, são decorrentes 

da força histórica. Para Sousa, nesta teoria “as notícias são um produto da história”, e 

estão ligadas a todos os cinco níveis de influência citados acima.   

As teorias do jornalismo estão diretamente ligadas ao processo de construção das 

notícias, por meio delas é possível compreender o percurso do fato até ser disseminado 

como notícia. A seguir abordamos sobre os valores-notícia e os critérios de 

noticiabilidade, que são fatores cruciais para a seleção dos acontecimentos, construção e 

disseminação da informação.  

  

 

2.6 VALORES-NOTÍCIA E CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

 

O principal papel do jornalismo é fazer a mediação das informações entre os 

acontecimentos e a sociedade. A mídia tem o poder de determinar quais os 

acontecimentos se tornarão notícia. Ao fazer esta escolha do que vai vir a público ou 

não, a mídia desenvolve um papel crucial ao levar a informação ao receptor, fazendo 

assim com que um fato desconhecido se torne visível a todos. Para Traquina, há dois 

tipos de valores-notícias, os de seleção e os de construção.  

Os valores-notícia de seleção estão divididos em dois sub-grupos: a) os 

critérios substantivos que dizem respeito à avaliação direta do acontecimento 

em termos da sua importância ou interesse como notícia, b) os critérios 

contextuais que dizem respeito ao contexto de produção da notícia. 

(TRAQUINA, 2005, p.78)   

 

Os valores-notícia de seleção, como o próprio nome pressupõe, diz respeito aos 

critérios utilizados pelos jornalistas na seleção dos acontecimentos. Segundo Traquina, 

os valores-notícias de seleção propostos nos critérios substantivos podem ser; 

proximidade, que diz respeito à distância geográfica e aos modos culturais; a 

notoriedade, refere-se à importância dos envolvidos no acontecimento; a morte, 

considera o número de envolvidos e o modo de procedência do fato; a relevância, diz 

respeito aos acontecimentos que podem causar impacto ou incidir sobre as pessoas; a 

novidade, refere-se sobre o que há de novo, principalmente em notícias que já foram 

disseminadas; o inesperado, diz respeito aos acontecimentos surpreendentes e que 

possuem grande noticiabilidade; o conflito, reporta-se a todo e qualquer tipo de 

violência, sendo ela de cunho físico ou verbal;  notabilidade, refere-se aos 
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acontecimentos que são visíveis e tangíveis, diz respeito também ao número de pessoas 

envolvidas ou a importância dessas pessoas, a inversão ou aquilo que foge comum 

também é um valor-notícia que esta inserido como notabilidade; o tempo, refere-se ao 

dia, mês ou ano do acontecimento, por exemplo, um fato que teve grande repercussão 

no passado pode retornar a ser veículado na mídia atual após um determinado tempo do 

ocorrido; a infração, refere-se especificamente à violação das regras.  

Já os valores-notícia de seleção propostos como critérios contextuais são; 

disponibilidade, que diz respeito à viabilidade de fazer a cobertura de certos 

acontecimentos; o equilíbrio, refere-se à quantidade de matérias que foram veiculadas 

sobre o fato no veículo de informação; a concorrência, aborda as disputas entre um ou 

mais veículos, os jornalistas estão sempre em busca de ter uma informação que a 

concorrência não possui; a visualidade, são os elementos visuais de uma matéria, tais 

como as fotografias e os vídeos; o dia noticioso, refere-se ao cotidiano do meio 

jornalístico, há dias que possuem muitos acontecimentos que podem se transformar em 

notícia, como também pode haver dias atípicos nas redações.   

Já os valores-notícia de construção tratam de determinados aspectos de um 

acontecimento, como a simplificação, que é referente à clareza da notícia; a 

amplificação, quanto maior for a amplificação do fato noticiado, maiores são as chances 

de chamar atenção do público; a relevância, diz respeito ao impacto que a notícia terá na 

vida das pessoas; a personalização, valoriza as pessoas envolvidas no fato; a 

dramatização, reforça o lado sentimental;  e a consonância, refere-se a repercussão do 

fato. Para Wolf (apud Traquina, 2005, p.78), é nesse momento de construção da matéria 

que o jornalista tem que analisar e escolher o que vai ter prioridade e o que vai ser 

omitido na construção do fato como notícia.  

Segundo Traquina (2005, p.63), a noticiabilidade é “um conjunto de critérios e 

operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico”. Ou seja, os 

critérios de noticiabilidade servem como um auxílio de avaliação que determina se um 

acontecimento merece ser noticiado pelos veículos de informação. 

  Os valores-notícia estão presentes diariamente na prática jornalística, desde o 

processo da escolha dos fatos até de elaboração de uma notícia. Para Wolf (1987), os 

valores-notícia estão diretamente ligados aos critérios de noticiabilidade. Ambos atuam 

juntos na hora de distinguir o que realmente é noticiável.  

Bourdieu (apud Traquina, 2005, p.77), traz a prática dos valores-notícias como 

se fossem “óculos particulares” dos profissionais da área do jornalismo, pois os 



 

 

17 

 

jornalistas enxergam as coisas de um determinado modo. Os jornalistas fazem 

primeiramente uma seleção dos fatos ocorridos e, em seguida, passam a fazer a 

construção do que foi selecionado por eles. 

Como percebemos, os valores-notícia são fundamentais e estão diretamente 

ligados à prática jornalística. É importante ressaltar que a construção da notícia pode ser 

influenciada por diversos fatores, tais como ideológicos, econômicos e culturais, entre 

outros.  

Embora os valores-notícia façam parte da cultura jornalística e sejam 

partilhados por todos os membros desta comunidade interpretativa, a política 

editorial da empresa jornalística pode influenciar diretamente o processo de 

seleção dos acontecimentos. (TRAQUINA, 2005,  p.93)  

Ou seja, cada veículo de comunicação possui uma política editorial. O sistema 

organizacional de um meio noticioso, através de seus interesses podem influenciar 

diretamente na construção de uma notícia, dando assim prioridade a determinados 

assuntos. 

 

 

2.7 ROTINA DE PRODUÇÃO 

 

Todo profissional da área de jornalismo trabalha sob o fator tempo. Wolf 

menciona que a “escassez substancial de tempo e de meios acentua a relevância dos 

valores-notícia, que acabam se encontrando profundamente radicados em todo o 

processo de informação.” (WOLF, 2005, p.228).  

Esse processo de informação citado por Wolf é composto por três fases, a coleta, 

a seleção e a apresentação, que podem ser facilmente encontradas na rotina de produção 

dos veículos. Porém, estas fases podem variar de acordo com a redação e o veículo de 

informação.   

A primeira fase, que é a da coleta, diz respeito a buscas de informações. 

Antigamente era comum o jornalista ir atrás de fatos para serem noticiados, nos dias 

atuais muitas vezes as notícias chegam até os jornalistas. 

Um dos modos de coleta de informações para a construção das notícias ocorre 

por meio de fontes estáveis, que “tendem a fornecer material informativo já facilmente 

inserível nos procedimentos de produção normais da redação.” (WOLF, 2005, p.230). 

Estas fontes estáveis se referem às informações vindas por meio dos órgãos de 
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segurança, ou por uma sequência de telefonemas feitos pelo repórter da redação para 

hospitais, bombeiros, etc.  

A segunda fase é a da seleção, que faz menção à escolha dos acontecimentos que 

vão ser noticiados. Todo conteúdo que é coletado pelos jornalistas vão ser selecionados 

e transformados em um determinado número de notícias que serão destinadas à 

divulgação através de um veículo de informação.  

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. (WOLF, 2005, p.256)  

 Ou seja, durante o dia, a listagem dos fatos que podem vir a serem noticiados é 

extensa, porém, muitas notícias vão sendo descartadas ao longo do percurso, algumas se 

tornam inadequáveis para a publicação, outras caem para que entre outra com mais 

relevância que chegou no decorrer do dia, ou até mesmo de última hora na redação.    

A terceira e última fase que está inserida no processo de construção das notícias, 

classificado por Wolf, é a da apresentação, que diz respeito à fase final do processo de 

elaboração das notícias que serão exibidas no veículo de informação. Esta fase, segundo 

Wolf, é o instante em que as informações sobre os acontecimentos que chegaram até o 

veículo de comunicação são editadas e adaptadas para cada formato de noticiário que 

será apresentado ao público receptor. 

A seguir veremos um pouco sobre jornalismo policial e os cuidados que os 

meios de comunicação devem ter ao noticiar determinados casos. 

 

 

2.8 JORNALISMO POLICIAL 

 

Antigamente alguns veículos tradicionais como os jornais impressos não cediam 

muito espaço para noticiar casos relacionados a crimes hediondos, ou qualquer fato que 

envolvesse marginais. Porém, com o passar do tempo, os acontecimentos desta natureza 

passaram a ganhar espaço na mídia.  

Fuccia (2008), em seu livro Reportagem Policial: Um jornalismo peculiar, 

aborda estas e outras questões sobre o tema, e afirma que a posição tomada pela mídia 

de começar a noticiar e dar espaço para estes acontecimentos é decorrência de inúmeros 
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fatores, que podem ser o aumento dos crimes ou até mesmo o modo como os criminosos 

agem em determinados casos. 

Claro que existem mais razões para o crescente aumento da cobertura policial 

e todas elas somadas geram, talvez, o principal motivo para os meios de 

comunicação dedicarem cada vez mais espaço ao noticiário criminal: o 

interesse pelo assunto de grande parte dos leitores, telespectadores, ouvintes e 

internautas. (FUCCIA, 2008, p.15) 

Noticiar casos como estes não são tarefas fáceis e exigem cuidados. Fuccia 

(2008) afirma que os acontecimentos geralmente abordam “histórias humanas que 

chocam, comovem, revoltam e despertam os mais fortes sentidos, tanto para quem delas 

apenas toma conhecimento como para quem tem a missão de narrá-las”. Ou seja, os 

profissionais da área de comunicação que se propõem a relatar fatos deste tipo, devem 

acima de tudo ter muita ética, cautela, bom senso e noções jurídicas. 

 Ramos (2007, p.37) menciona que nos dias atuais os profissionais da área de 

jornalismo que trabalham nas coberturas de crimes são muito dependentes dos órgãos 

de segurança.  Segundo a autora, uma pesquisa feita em 2004 pelo Centro de Estudos de 

Segurança e Cidadania [CESeC] comprovou que “de 2.514 textos publicados em nove 

jornais de três estados [Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais], demonstrou que a 

polícia era a principal fonte ouvida em 32.5% dos casos”.  

Em 2006 outra pesquisa realizada pelo CESeC analisou oito jornais no estado do 

Rio de Janeiro, e constatou que dos 2.651 textos redigidos pelos jornalistas 26,9% se 

fundamentaram em informações vindas da polícia. Segundo Ramos esse mesmo estudo 

mostra que 34,6% das notas e colunões tinham como fonte especificamente os boletins 

de ocorrências registrados. 

A cobertura da violência, da segurança pública e da criminalidade realizada 

pela imprensa brasileira sofre de dependência em alto grau de informações 

policiais. A polícia é a fonte principal – se não a única – na maioria 

esmagadora das reportagens. (RAMOS, 2007, p.37) 

Ramos também relata o quanto é difícil para jornalistas que trabalham na 

editoria policial decidir o que vai ser noticiado ou não. No caso de notícias referentes a 

sequestros e suicídio, por exemplo, alguns profissionais da área preferem não publicar 

por diversos fatores. 

Para os jornalistas, é sempre difícil decidir não divulgar uma notícia. Manter 

silêncio sobre fatos relevantes é uma atitude contrária à própria essência do 

jornalismo. No entanto, a imprensa faz esta opção cotidianamente em dois 

casos: suicídios e sequestros. No caso dos primeiros, uma série de questões 

éticas, humanitárias e culturais justifica uma rara unanimidade entre os 

profissionais da imprensa: suicídios não merecem espaço nas páginas, a não 

ser em determinadas circunstâncias, [...]. Já a atitude em relação aos 
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sequestros divide as redações. Alguns jornais defendem a publicação das 

informações, outros preferem aguardar o desenlace. (RAMOS, 2007, p.119) 

Segundo Ramos, uma grande parte da mídia prefere não divulgar casos de 

sequestros, pois podem comprometer a integridade da vítima. No Manual de Redação 

da Folha de São Paulo, consta que “em regra a Folha publica tudo o que sabe. Mas pode 

decidir omitir informação cuja divulgação coloque em risco a segurança pública, de 

pessoa ou da empresa”. A Folha, assim como muitos outros, opta por divulgar o caso 

somente depois de ter sido concluído. 

Em caso de suicídio, os veículos de comunicação adotam mais cuidados, pois ao 

noticiar fatos como estes a imprensa pode vir a estimular novos casos.  

 

A discrição da imprensa ao tratar do tema está ligada a antigos indícios de 

que a divulgação de atos suicidas incentiva novas mortes. Depois da 

publicação, na Alemanha, do livro O sofrimento do jovem Werther (1774), de 

Johann Wolfgang Goethe, no qual o herói se mata devido a um amor 

frustrado, uma onda de suicídios espalhou-se entre jovens europeus. 

(RAMOS, 2007, p.126) 

Ramos menciona que estudiosos constataram que o fato de ter ocorrido muitos 

suicídios naquela época foi devido à influência negativa que teve a publicação do livro.  

A autora cita um trecho da entrevista concedida pelo psiquiatra e coordenador do 

Núcleo de Intervenção em Crise e Prevenção do Suicídio da UnB, Marcelo Tavares ao 

portal da Universidade de Brasília no qual alertou que:  

É preciso mostrar que havia um sofrimento e sempre passar uma mensagem 

de esperança no sentido de onde buscar ajuda. O exemplo da Marilyn 

Monroe foi ruim. Sua morte teve uma comunicação sensacionalista e acabou 

sendo seguida de uma série de suicídios por imitação. Pessoas vulneráveis 

foram influenciadas pela mídia. Já na morte Kurt Cobain, a mídia fez uma 

comunicação responsável e não foi observada uma sequência de atos de 

suicídio por imitação. (RAMOS, 2007, p.12) 

Quando há casos que envolvem personalidades da mídia, Ramos declara que a 

imprensa procura enfatizar que o ato estava ligado a drogas, depressão ou outros 

problemas, deixando assim o suicídio como segundo plano.    

Devido a isto a imprensa possui motivos suficientes para ser cautelosa ao 

noticiar casos de suicídio, visto que são muitas as evidências que fatos como estes 

podem acabar influenciando as pessoas.           
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2.9 LEVANTAMENTO SOBRE O TEMA  

Foram realizadas pesquisas a partir das palavras chaves: jornalismo policial, 

rotina produtiva, critérios de noticiabilidade, editoria policial e valores-notícia, nas 

respectivas bases de dados eletrônicas: Laboratório de Pesquisa em Comunicação do 

curso de Jornalismo do Centro Universitário Franciscano2, a plataforma da Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom3, no site do 

Seminário Internacional de Pesquisa em Comunicação da UFSM, Sipecom4, e no acervo 

do Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Lume/UFRGS5.  

Das monografias realizadas pelos acadêmicos de jornalismo do Centro 

Universitário Franciscano (UNIFRA), no site do Lapecjor, foram encontradas quatro 

que tratam sobre critérios de noticiabilidade, cinco sobre rotinas de produção, duas que 

abordam os valores-notícia. No site do Intercom foram feitas pesquisas tanto nos 

congressos regionais quanto nos nacionais, e foram encontrados três artigos que falam 

sobre rotina de produção, um sobre valores-notícia, um sobre editoria policial. Já no site 

do Sipecom foi encontrado um trabalho que fala sobre os valores-notícia. No site Lume 

encontramos uma monografia que aborda os valores-notícia, e outra que discorre sobre 

jornalismo policial.  

Todos os trabalhos citados acima foram escolhidos para fazerem parte do estado 

da arte desta pesquisa pelo fato de terem algo em comum com esta pesquisa que tem por 

objetivo compreender a rotina de produção do jornal impresso Diário de Santa Maria. 

  

                                                 
2 Disponível em http://lapecjor.wordpress.com/tfg/ Acesso em 09/09/2014 

 
3 Disponível em 

http://www.portalintercom.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1081&Itemid=134 

Acesso em 14/09/2014 

 
4 Disponível em http://coral.ufsm.br/sipecom/ Acesso em 15/09/2014 

 
5 Disponível em http://www.lume.ufrgs.br/search  Acesso em 15/09/2014 

 

http://lapecjor.wordpress.com/tfg/
http://www.portalintercom.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1081&Itemid=134
http://coral.ufsm.br/sipecom/
http://www.lume.ufrgs.br/search%20%20Acesso%20em%2015/09/2014
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Os trabalhos que tratam sobre critérios de noticiabilidade e valores-notícia 

buscam fundamentação teórica nos livros de Nelson Traquina e Mauro Wolf. Os 

trabalhos que abordam as rotinas de produção têm como metodologia a observação 

participante na redação e análise de conteúdo e possuem embasamento nos autores 

Cicilia Peruzzo e Roque Moraes. 

As pesquisas realizadas neste levantamento sobre o tema nos ajudaram a traçar 

as metodologias deste estudo e a construir o referencial de acordo com os autores que 

discorrem sobre o tema proposto.     
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3 METODOLOGIA 

Após realizarmos um levantamento sobre o tema da nossa pesquisa, percebemos 

que o método mais indicado para acompanhar a rotina produtiva de um veículo de 

comunicação seria por meio da observação participante seguida de uma entrevista semi-

estruturada e de uma análise de conteúdo, como discorremos a seguir.  

 

3.1 OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

A observação participante na redação nos proporcionou uma aproximação do 

objeto escolhido para ser estudado e um melhor entendimento de como é a rotina 

produtiva do jornal impresso Diário de Santa Maria. Peruzzo (2003) menciona algumas 

das características desta metodologia que tem por base a inserção do pesquisador no 

meio a ser observado. 

O pesquisador se insere, participa de todas atividades do grupo pesquisado, 

ou seja, ele acompanha e vive (com maior ou menor intensidade) a situação 

concreta que abriga o objeto de sua investigação. Porém, o investigador não 

“se confunde”, ou não se deixa passar por membro do grupo. Seu papel é de 

observador. Exceto em situação extrema, em que o pesquisador, por opção 

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

a melhor forma de poder captar as reais condições e sentimentos do 

investigado. (PERUZZO, 2003, p.10) 

A observação participante, segundo Wolf (2002, p.167) é um procedimento 

comum em todas as pesquisas que abordam o newsmaking, pois é “possível reunir e 

obter, sistematicamente, as informações e os dados fundamentais sobre as rotinas 

produtivas que operam na indústria dos mass media”.  

Whyte (2005) aborda algumas características as quais ele chama de 

“mandamentos”, que tem como propósito auxiliar o pesquisador a fazer uma boa 

observação participante. A observação participante, segundo o autor, exige do 

pesquisador uso de “todos os sentidos”, é preciso saber ver e ouvir. 
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3.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Entendemos por análise de conteúdo uma metodologia de estudo usada 

especificamente para interpretar e delinear um conteúdo. Moraes (1999) traz esta 

metodologia como uma forma de “ajudar a reinterpretar as mensagens e a atingir uma 

compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura comum.” O 

autor ainda menciona em seu artigo que uma análise de conteúdo pode ser feita em cima 

de conteúdos, sendo eles de forma verbais ou não-verbais.   

A matéria-prima da análise de conteúdo pode constituir-se de qualquer 

material oriundo de comunicação verbal ou não-verbal, como cartas, cartazes, 

jornais, revistas, informes, livros, relatos auto-biográficos, discos, gravações, 

entrevistas, diários pessoais, filmes, fotografias, vídeos, etc. Contudo os 

dados advindos dessas diversificadas fontes chegam ao investigador em 

estado bruto, necessitando, então ser processados para, dessa maneira, 

facilitar o trabalho de compreensão, interpretação e inferência a que aspira a 

análise de conteúdo. (MORAES, 1999, p.7) 

 O presente estudo propõe fazer um levantamento dos assuntos que foram 

publicados na edição impressa da editoria policial do jornal Diário de Santa Maria 

utilizando a análise de conteúdo, com a intenção de mapear se as pautas apuradas no dia 

anterior foram aproveitadas no jornal.   

 

 

3.3 ENTREVISTA  

A metodologia de entrevista semi-estruturada foi aplicada somente com a editora 

da editoria policial do jornal impresso Diário de Santa Maria, Thaíse Moreira. As 

entrevistas serviram para esclarecimentos e coletas de dados a respeito da editoria. Esse 

método é muito aplicado em pesquisas de ciências sociais, pois ela contribui para se 

obter mais informações sobre o objeto de estudo.  

Para Dencker (2000), a entrevista é uma comunicação verbal podendo contar 

com uma ou mais pessoas. Elas podem ser estruturadas ou semi-estruturadas. A 

primeira possui perguntas previamente definidas, já a outra consente ao pesquisador 

uma maior liberdade, podendo a qualquer momento inserir novas perguntas no 

momento da entrevista. Optamos pela entrevista semi-estruturada na intenção de 

viabilizar um diálogo com a editora, em que novas perguntas poderiam ser elaboradas a 

partir da fala da entrevistada.   

  



 

 

25 

 

3.4 OBJETO E CORPUS DA PESQUISA 

O objeto da nossa pesquisa é o Diário de Santa Maria, o corpus do estudo é a 

rotina produtiva da editoria policial e os jornais impressos produzidos entre os dias 16 e 

22 de março de 2015. Os dados a seguir foram obtidos através de uma cronologia 

enviada à pesquisadora pela editora chefe do jornal, Andréia Fontana.  

Fundado em 19 de junho de 2002 e com circulação diária, o jornal tem por 

objetivo levar aos seus leitores informações de interesse geral à comunidade da cidade 

de Santa Maria, e da Região Central do Estado do Rio Grande do Sul.   

Desde seu surgimento, o jornal conquistou espaço e leitores, e já ganhou 

prêmios conceituados no meio jornalístico, como o Prêmio Esso, na categoria interior, 

com a reportagem "No Coração do Haiti", em dezembro de 2008.  

O veículo foi destaque pela cobertura feita a respeito da tragédia da Boate Kiss 

em janeiro de 2013, onde foi vencedor do Prêmio Líbero Badaró de Jornalismo, na 

categoria Primeira Página com o trabalho “Tragédia da boate Kiss – manifestações um 

mês depois”. 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

Antes da nossa primeira visita para observação participante, entramos em 

contato por telefone com a editora do setor policial do jornal Diário de Santa Maria, 

para marcarmos uma reunião. No dia 13 de março de 2015, foi realizada uma entrevista 

semi-estruturada com a editora do setor policial para sanar dúvidas e definir os dias para 

efetuar a observação participante na redação. Por meio desta entrevista tivemos 

conhecimento prévio a respeito das práticas dos jornalistas na editoria do jornal 

impresso. Todos os repórteres trabalham oito horas por dia, tendo uma hora de 

intervalo. Já os editores não possuem uma carga horária fixa, porém eles também 

tentam manter as oito horas diárias dentro da redação. A escala do final de semana é 

feita da seguinte forma, toda a equipe do jornal é dividida em duas equipes, uma equipe 

trabalha em um final de semana e a outra no próximo.  

 A editora nos contou que durante todo o dia é comum a redação receber 

telefonemas ou mensagens via aplicativo WhatsApp dos delegados e dos agentes de 

polícia informando sobre operações e acontecimentos. Além disso, diariamente um 

repórter é encarregado de ir ao Centro de Operações para coletar informações sobre as 

ocorrências e, com elas, redigir as matérias. Os repórteres são encarregados também de 

fazer a ronda de duas a três vezes ao dia, geralmente no início e no final da tarde. 

Segundo a editora, os repórteres da editoria geral e da plataforma online também 

redigem as matérias para a editoria policial, principalmente nos finais de semana. A 

editoria policial finaliza e encaminha todas as matérias às 20h para a diagramação. Às 

20h30 ocorre o fechamento definitivo de toda a edição impressa. Já nas sextas-feiras o 

fechamento da edição ocorre às 20h15. 

A partir dessa entrevista semi-estruturada constatamos, pelas respostas da 

editora do setor policial, a possível confirmação das nossas hipóteses. Quando 

perguntamos sobre a coleta de dados percebemos que grande parte das informações 

utilizadas pelos jornalistas para redigir as matérias da editoria policial do jornal Diário 

de Santa Maria são obtidas por meio do contato dos repórteres com os departamentos de 

policia da cidade e da região. Verificamos também que antes de sair da redação para 

coletar informações sobre o ocorrido os jornalistas avaliam se a pauta é viável e 

noticiável. Segundo a editora, cada caso que ocorre é avaliado pela equipe. Há 

acontecimentos que são avaliados antes da publicação com muita cautela, como os 

crimes sexuais. A editora comentou ainda que os jornalistas têm como base o Guia de 



 

 

27 

 

Ética e Autorregulamentação Jornalística do Diário, que os orienta sobre o que podem 

publicar. Há também um departamento jurídico que os auxilia sobre como publicar um 

fato não infringindo as questões éticas.    

 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE 

Após definido que utilizaríamos a técnica da observação participante na redação, 

optamos por escolher uma semana com turnos aleatórios. Foi definido, após uma 

conversa com a editora do setor policial que a nossa observação participante seria 

realizada em horários distintos, visto que a apuração ocorre durante todo o dia. A 

análise da pesquisa corresponde aos dias 16 de março de 2015 a 22 de março de 2015. 

Depois de um breve período de sete dias inserida na redação do jornal Diário de 

Santa Maria, foi possível perceber uma constante rotina de produção seguida pelos 

jornalistas e redatores na editoria policial. Durante estes dias de observação participante, 

presenciamos todo o processo de captação, construção, disseminação da notícia e 

reuniões entre os editores.  

Na segunda-feira (16/03), nossa análise foi realizada das 8h25 às 12h. Na terça-

feira (17/03) fizemos a observação das 15h às 20h30. Na quarta-feira (18/03), fomos no 

turno da tarde por volta das 14h, com término às 18h. Quinta-feira (19/03) realizamos a 

observação no período da manhã das 8h às 12h. A observação de sexta-feira (20/03) 

também foi realizada no turno da manhã, chegamos à redação às 9h e ficamos até às 

16h. No sábado (21/03) nossa observação ocorreu das 14h às 18h. Já no domingo 

(22/03) chegamos à redação por volta das 13h30 e ficamos até às 18h30. 

Neste estudo optamos por usar pseudônimos, identificando os jornalistas da 

editoria policial com letras do alfabeto. 
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4.2 OBSERVAÇÃO DE SEGUNDA-FEIRA 

Nossa primeira visita à redação foi na segunda-feira, dia 16 de março. 

Combinamos com a editora que íamos acompanhar a rotina de uma repórter específica 

que começa a apuração do dia da editoria policial. A repórter “A” chegou ao jornal por 

volta das 7h50 da manhã. Como não temos vínculo com o jornal, não poderíamos 

acompanhá-la no carro da empresa. Então combinamos de nos encontrar às 8h em frente 

ao Centro de Operações (CO), localizado na Rua dos Andradas, centro de Santa Maria.  

Às 8h25, a repórter chegou ao CO e verificou todos os boletins de ocorrências. 

Logo em seguida fez uma seleção dos fatos que possuíam potencial para se tornar 

notícia. Foram escolhidos por ela casos como de homicídio culposo6, tentativa de 

homicídio, furtos7 e roubos8, assaltos a estabelecimentos e lesão corporal culposa na 

direção de veículo automotor9. Nessa escolha constatamos que a repórter “A” utilizou 

os valores-notícias de seleção citados por Traquina (2005), que se refere primeiramente 

a proximidade do fato; a relevância; morte; etc. Foram deixados de lado ocorrências que 

acontecem com frequência e que, segundo a repórter, não tinham tanta relevância como 

por exemplo um caso de brigas entre vizinhos sem agressão.  

Após coletar todas as informações de como ocorreu o fato, a repórter anota o 

horário do ocorrido, o local, a data, os nomes dos envolvidos, o número da ocorrência 

policial, e os telefones das vítimas (caso haja) para entrar em contato se for preciso. 

Às 9h04 retornamos à redação e a repórter imediatamente começou a redigir as 

matérias. Às 09h42min, ela terminou de escrever todas as notícias e após algumas 

correções feitas por outro repórter, elas já estavam disponíveis na plataforma online do 

jornal. 

Às 9h45, a repórter “A” começou a fazer a ronda, que é composta por números 

de telefones dos órgãos de segurança de Santa Maria e região, como postos de corpos de 

bombeiros, policias federais, policias militares, policias civis, etc., de todas as 40 

cidades de abrangência do jornal Diário de Santa Maria, como Agudo, Silveira Martins, 

Júlio de Castilhos, São Gabriel, Caçapava do Sul, etc. Nesse momento, o repórter 

                                                 
6 Homicídio culposo - é o ato em que uma pessoa não possui intenção de matar a outra, sendo o resultado 

uma consequência da atuação descuidada. 
7 Furto – é o ato de tomar algo de alguém, sem estabelecer contato com a vítima. 
8 Roubo – é quando há contato com a vítima, como violências e ameaças.   
9 Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – é quando o motorista atropela e fere alguém 

sem a intenção de fazê-lo  
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buscou por informações de acontecimentos que tenham sido relevantes nas últimas 

horas. Neste dia apenas um caso foi coletado na ronda, que foi uma ocorrência de 

afogamento em Cacequi. 

Enquanto isso, a repórter “B” estava redigindo uma matéria de um caso que 

ocorreu em São Gabriel, no último sábado (14/03), sobre um adolescente de 17 anos 

que foi torturado com um facão e teve ferimentos em várias partes do corpo. Estas 

informações foram obtidas por meio de uma ronda feita por um repórter na semana 

anterior à nossa observação na redação.  

Às 10h41 a repórter “A” terminou a ronda e em seguida começou a fazer o 

obituário do jornal. As notícias produzidas na parte da manhã primeiramente alimentam 

a plataforma online do jornal Diário de Santa Maria. Às 12h, deu-se fim o nosso 

acompanhamento deste dia. 

 

 

4.2.1 EDIÇÃO IMPRESSA DE TERÇA-FEIRA 

O jornal impresso noticiou cinco matérias na editoria policial. Ao total foram 

três páginas nesta edição. A editoria geral e a policial aparecem juntas, pois há matérias 

que, apesar de terem envolvimentos com a polícia e registros de ocorrências, não são de 

cunho policial: uma foi referente a um afogamento que ocorreu no domingo em 

Cacequi, porém o corpo foi encontrado somente na segunda-feira, estas informações 

foram obtidas por meio da ronda feita pelo repórter na tarde de segunda-feira; a outra 

era sobre um acidente de trânsito seguido de morte, informação que o repórter apurou 

por meio do CO na manhã de segunda-feira; foi publicada também uma matéria sobre 

um acidente ocorrido em Santa Catarina com um ônibus que não possuía autorização 

para trafegar; e a outra matéria era sobre o Hospital de Caridade que havia suspendido 

consultas de oncologia pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  
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Na página oito, a matéria em destaque da editoria policial abordou a situação da 

escola e do bairro Nova Santa Marta. Esta notícia foi apurada e elaborada no período da 

tarde de segunda-feira, não acompanhamos a construção, pois nossa visita à redação foi 

feita no turno da manhã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 1: Páginas 8 e 9 da edição impressa da editoria de polícia do dia 17/03/2015 do jornal Diário de Santa 

Maria 



 

 

31 

 

A manchete do jornal abordou a situação da escola e do bairro Nova Santa 

Marta, situado na cidade de Santa Maria. A notícia ocupou lugar de destaque ao lado 

esquerdo da página oito.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Capa da edição impressa do dia 17/03/2015 do jornal Diário de Santa Maria 



 

 

32 

 

A página dez teve outra matéria em destaque, a respeito de um adolescente que 

foi torturado na cidade de São Gabriel.  

Já na página onze foram publicadas três matérias: uma primária a respeito de um 

corpo que havia sido identificado, as secundárias abordam uma prisão por tráfico de 

drogas na cidade de Agudo e uma prisão de um suspeito de estupro em Cruz Alta. Estas 

informações foram obtidas por meio da ronda feita pelo repórter na tarde de segunda-

feira . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3: Páginas 10 e 11 da edição impressa da editoria de polícia do dia 17/03/2015 do jornal Diário de Santa 

Maria 
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Na contracapa desta edição foi publicada uma cartola que faz referência à notícia 

do adolescente que foi torturado em São Gabriel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 OBSERVAÇÃO DE TERÇA-FEIRA 

No dia dezessete, terça-feira, fizemos a segunda visita à redação no turno da 

tarde, com o intuito de vermos não só a produção, como o fechamento do jornal que 

ocorre sempre por volta das 20h30. 

Nesta tarde, o assunto que pairava na editoria policial era sobre o caso da Escola 

Adelmo Simas Genro na Nova Santa Marta, assunto que rendeu a manchete do jornal de 

terça. 

Na segunda-feira, nossa análise foi feita pela parte da manhã e o caso da escola 

na Nova Santa Marta ocorreu à tarde. Para sanar nossas dúvidas, perguntamos para 

editora como esta notícia chegou à redação, e ela nos contou que essa matéria foi 

descoberta por acaso. O repórter “F” foi até o bairro Nova Santa Marta, na região oeste 

de Santa Maria, com a finalidade de realizar uma enquete com a população do local 

sobre os protestos que ocorreram no domingo (15/03), onde centenas de pessoas foram 

as ruas mostrando seu descontentamento com o atual governo. Após o protesto, surgiu 

uma discussão sobre se os protestos realizados em várias cidades do Brasil teriam sido 

promovidos apenas pela elite do país. A intenção do repórter “F” era saber o que os 

Figura 4: Contracapa da edição impressa do dia 17/03/2015 do jornal Diário de Santa Maria 
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trabalhadores de bairros menos favorecidos da cidade de Santa Maria estavam achando 

das manifestações e do atual governo do país. Ao chegar lá o repórter percebeu que o 

colégio do bairro e um posto de saúde estavam fechados por conta da violência. O 

repórter “F” entrou em contato com a redação e automaticamente a repórter “G” foi 

mobilizada para ir até o local, visto que era um assunto que poderia render uma matéria 

para a editoria policial, devido a sua relevância. Quando a repórter “G” e o fotógrafo 

chegaram ao local, presenciaram um tiroteio nas proximidades do colégio. Logo após, a 

repórter “G” entrevistou a diretora do colégio, os pais dos alunos e moradores do local, 

e esta apuração deu origem à matéria publicada na edição impressa de segunda-feira 

(16/03). 

Continuando a tratar sobre o tema, o jornal na tarde do dia 17 encarregou a 

repórter “G” de prosseguir com as apurações sobre o caso. A repórter foi em busca de 

mais informações sobre o caso e entrevistou autoridades que falaram sobre a atual 

situação da Nova Santa Marta. Não é a primeira vez que a Nova Santa Marta ganha 

manchete nos jornais locais. No ano de 2014, uma onda de violência seguida de morte 

ocorreu neste mesmo bairro. 

Às 18h52, as matérias já estavam finalizadas, a editora de polícia leu todo o 

material, fez algumas correções e adicionou legendas nas fotos. Logo, ela imprimiu a 

matéria e passou para outro repórter ler. 

Às 19h02, ocorreu uma pequena reunião entre os responsáveis por cada editoria 

para opinarem e decidirem sobre a capa e a contracapa da edição impressa. Além disso, 

os editores opinaram sobre as fotos e as cartolas do jornal. 

Às 19h12, começou a última ronda do dia, em que o repórter “G” buscou saber 

se ocorreu algo de relevante antes do fechamento. Os fatos que não tem tanta relevância 

para ir para o impresso são apurados e escritos apenas para a plataforma online. Caso 

contrário, ainda há tempo de editar e reajustar as notícias na página que já está 

diagramada. A ronda terminou neste dia às 19h48 sem nenhuma ocorrência.  

Às 20h30, ocorreu o fechamento de toda a edição impressa desta quarta-feira. 

Nossa observação deu-se fim no mesmo horário. 

Durante esta observação participante constatamos a presença dos valores-notícia 

de seleção que diz respeito aos critérios utilizados na escolha dos acontecimentos. Na 

apuração e construção da matéria sobre o bairro Nova Santa Marta e a escola Adelmo 

Simas Genro, os critérios foram a proximidade, a relevância, o inesperado, o conflito e a 
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notabilidade. Foi possível constatar também alguns valores-notícia com critérios 

contextuais, tais como a disponibilidade e a concorrência. (TRAQUINA, 2005, p.78). 

  

4.3.1 EDIÇÃO IMPRESSA DE QUARTA-FEIRA 

Na edição de quarta-feira (18/03), a editoria policial continha apenas uma página 

com duas matérias. O caso da escola Nova Santa Marta ganhou destaque na capa do 

jornal novamente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5: Capa da edição impressa do dia 18/03/2015 do jornal Diário de Santa Maria 
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A notícia sobre a escola Adelmo Simas Genro abordou o policiamento reforçado 

no bairro e em torno do colégio e ocupou destaque na página 7 do jornal. A outra 

matéria foi sobre um homicídio que ocorreu na cidade de Toropi, cujo o suspeito do 

assassinato alegou ter matado o ex-namorado da filha em legítima defesa. Esta notícia 

foi apurada pelo repórter por meio da ronda feita pelo na terça-feira de manhã.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Página 7 da edição impressa da editoria de polícia do dia 18/03/2015 do jornal Diário de Santa Maria 
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Na contracapa da edição de quarta-feira houve uma cartola com a chamada do 

caso de Toropi. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 OBSERVAÇÃO DE QUARTA-FEIRA 

No dia dezoito, quarta-feira, chegamos à redação por volta das 14h, para 

acompanhar mais um dia a produção das notícias para a editoria policial do jornal 

Diário de Santa Maria.  

Na madrugada de quarta-feira ocorreu o 12º homicídio do ano. A equipe do 

online já havia feito uma notícia para o site contendo as primeiras informações sobre o 

ocorrido. No decorrer do dia, o repórter “C” foi coletando mais informações sobre o 

fato, como o relato de um parente, os motivos do crime, onde iria ocorrer o velório e o 

enterro. Esta matéria foi se aprofundando e o texto foi sendo adaptado para a edição 

impressa. 

A editora do setor policial nos explicou que quando há fotos de casos de 

homicídio, as imagens são escolhidas com muita cautela. Geralmente eles optam por 

Figura 7: Contracapa da edição impressa do dia 18/03/2015 do jornal Diário de Santa Maria 
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imagens do local para situar o leitor onde foi o crime. Fotos que contenham cenas fortes 

não vão para o jornal impresso por serem consideradas inapropriadas, pois o jornal 

abrange todas as faixas etárias e nem todas as pessoas estão preparadas para ver 

fotografias deste cunho. Já no online as fotos possuem outros critérios, pois nesta 

plataforma o receptor da notícia tem a opção de querer ver ou não a cena, mesmo sendo 

forte. Na opinião da editora, são consideradas cenas fortes imagens em que, por 

exemplo, aparecem não só o local do crime mas também o corpo da vítima.      

A redação do Diário possui um sistema de redação integrada. Através de uma 

plataforma online, todas as regiões do Rio Grande do Sul são interligadas. Nessa 

plataforma os veículos do grupo RBS se comunicam entre si, fornecendo assim 

informação sobre os acontecimentos das suas respectivas cidades de abrangências. Por 

meio dessa ferramenta, a redação ficou sabendo que dois casos de assassinatos na região 

iriam a julgamento.  

O repórter “C” foi encarregado de fazer uma matéria referente a esses dois 

julgamentos que haviam começado pela manhã por volta das 9h. Um era referente a 

uma briga entre gangues em 2009 na cidade de Santa Maria, já o outro júri ocorreu na 

cidade de Cruz Alta, onde o réu teria matado o assassino do seu pai em um baile, 

também no ano de 2009.  

Às 15h50, o repórter “C” começou a coletar as informações sobre o primeiro 

julgamento. Ele entrou em contato com a assessoria da juíza para saber como procedeu 

e quais foram às penalidades do caso de Cruz Alta.   

Logo em seguida, a assessora do juiz do outro caso que foi julgado em Santa 

Maria, entrou em contato com a redação para passar as informações sobre o julgamento 

que teve início às 10h da manhã e o resultado da sentença. O repórter “C” finalizou as 

matérias sobre os julgamentos às 17h57.  

Naquela tarde, a repórter “B” estava fazendo uma matéria especial, para a edição 

do sábado (21/03/2015), a respeito do ocorrido do dia anterior sobre a onda de violência 

na região e na escola do bairro Nova Santa Marta. Nossa análise referente a este dia teve 

término às 18h. 

Por meio da observação deste dia identificamos os valores-notícia de seleção 

propostos pelo autor Nelson Traquina (2005, p.78), como a proximidade dos fatos, a 

morte, a relevância, o conflito e o tempo. Constatamos também a presença dos critérios 

contextuais, tais como a disponibilidade, a concorrência, e a visualidade.  
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4.4.1 EDIÇÃO IMPRESSA DE QUINTA-FEIRA 

Na quinta-feira (19/03), a edição impressa continha apenas uma página com três 

notícias. O 12º homicídio do ano é a matéria em destaque na página, com informações 

apuradas por meio do CO pelo repórter no turno da manhã. O caso da escola Adelmo 

Simas Genro volta a estampar na página policial, pois na quinta-feira as aulas eram 

retomadas no colégio. A edição continha uma matéria secundária no lado direito, sobre 

o resultado de dois julgamentos, um ocorrido em Santa Maria e o outro na cidade de 

Cruz Alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8: Página 11 da edição impressa da editoria de polícia do dia 18/03/2015 do 

jornal Diário de Santa Maria 



 

 

40 

 

A contracapa desta edição trouxe uma cartola que fazia referência ao 12º 

homicídio ocorrido na madrugada anterior em Santa Maria.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 OBSERVAÇÃO DE QUINTA-FEIRA 

Na quinta-feira, como todos os dias anteriores, a repórter “A” chegou na redação 

aproximadamente às 7h30 da manhã. Às 8h ela chegou ao Centro de Operações (CO) 

para ver os boletins de ocorrências. Pelos mesmos motivos da segunda-feira, já 

estávamos esperamos a repórter no Centro de Operações. Como relatamos 

Figura 9: Contracapa da edição impressa do dia 19/03/2015 do jornal Diário de Santa Maria. 
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anteriormente, os fatos julgados pelo repórter que são relevantes e rendem matérias são 

separados e os dados coletados. Nesta manhã apenas dois casos foram separados por 

ele: tentativa de furto e furto qualificado10. Às 8h45 chegamos à redação novamente 

para acompanhar o processo de construção desses fatos em notícias. Esses dois fatos 

foram noticiados apenas na plataforma online. Segundo a repórter, casos como esses 

ocorrem com frequência na cidade e estes não haviam nada de incomum para serem 

noticiados na edição impressa. Às 8h50, a repórter “H” da editoria online começou a 

fazer a ronda na região central do estado.  

Naquela mesma manhã outras duas repórteres estavam pautadas para fazer 

reportagens especiais para as edições do final de semana. A repórter “B” estava 

redigindo uma reportagem para a edição do sábado (21/03), sobre o ocorrido no bairro 

Nova Santa Marta. Já a repórter “G” estava fazendo uma matéria sobre armas de fogo 

que supostamente estavam sendo comercializadas na internet. Esta última matéria 

estava em andamento, e a repórter “G” precisava checar algumas informações. Se o fato 

se confirmasse, possivelmente esta reportagem iria para as páginas policiais na edição 

de sábado (28/03). 

Por meio da redação integrada, o jornal recebeu a notícia que o caso da menina 

Daniela, que ocorreu em Agudo no ano de 2012 iria a julgamento em vinte dias. O caso 

do assassinado da Daniela Ferreira ocorreu há três anos, ela desapareceu quando voltava 

para casa depois de uma festa. Até hoje seu corpo não foi encontrado, porém câmeras de 

seguranças captaram uma atitude suspeita de um homem que a teria perseguido na rua. 

O acusado por ter cometido o crime pertencia ao sistema prisional e neste dia estava em 

dispensa da prisão. Naquela manhã, por volta das 10h, a repórter “G” recebeu um 

telefonema de alguém lhe informando que o advogado do réu teria abandonado o caso. 

A repórter “G” então entrou em contato com o advogado, porém o mesmo não quis falar 

sobre o assunto.  

A repórter “B”, que foi pautada para fazer a matéria especial sobre a onda de 

violência no bairro Nova Santa Marta, foi até o local pela manhã. A escola ficou 

fechada por três dias, e na quinta-feira ela foi acompanhar o retorno das aulas para os 

professores e alunos. Passados alguns minutos a repórter “B” ligou para a redação para 

abastecer de informações a editoria online sobre o que ocorria no local. No período da 

manhã, durante a nossa análise, o clima de retorno às aulas foi pacífico. Pela tarde a 

                                                 
10 Furto qualificado – corresponde ao modo de execução do delito que pode ser por arrombamento, ou 

com emprego de chave falsa, entre outros. 
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repórter “B” voltaria ao local para acompanhar como foi a retomada de aula. Os 

principais valores-notícia de seleção que identificamos na observação participante deste 

dia junto à redação foram: a proximidade, a relevância, a novidade, o inesperado e o 

tempo. Às 12h, deu-se fim o nosso acompanhamento do dia.  

 

4.5.1 EDIÇÃO IMPRESSA DE SEXTA-FEIRA 

Na edição desta sexta-feira (20/03), a editoria policial contou com duas matérias 

em uma página. O clima pacífico no retorno das aulas na escola Adelmo Simas Genro 

na Nova Santa Marta recebeu mais uma vez destaque nas páginas policiais e na 

contracapa do jornal impresso. O caso da menina Daniela que ocorreu em 2012 em 

Agudo estava para ser julgado em vinte dias e a matéria fez menção ao advogado do réu 

que pediu para ser afastado do caso. As informações para esta matéria foram obtidas por 

meio da redação integrada no dia anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10: Página 11 da edição impressa da editoria de polícia do dia 20/03/2015 

do jornal Diário de Santa Maria 
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Na contracapa da edição de sexta-feira a cartola faz referência ao caso da menina 

Daniela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 OBSERVAÇÃO SEXTA-FEIRA 

Nossa análise teve início de manhã, aproximadamente às 9h. A repórter “A” já 

havia feito a ronda mais cedo, e tinha apurado que ocorreu apenas um assalto na 

madrugada anterior. A repórter “B”, que foi pautada para fazer a matéria especial para o 

final de semana, continuava redigindo a matéria sobre o bairro Nova Santa Marta e a 

escola que foi alvo de ameaças no início desta semana.  

Às 11h, começou a reunião de pauta. Nas sextas-feiras, a reunião ocorre no 

período da manhã e é um pouco mais extensa, pois é referente à edição impressa do 

final de semana que abrange sábado e domingo. Nos outros dias, a reunião é feita no 

turno da tarde aproximadamente às 13h30, com duração de 1h. Não acompanhamos 

outras reuniões, pois foi acordado que acompanharíamos somente a reunião de pauta 

desta sexta-feira. Na reunião de pauta, os responsáveis por cada editoria, mais um 

Figura 11: Contracapa da edição impressa do dia 20/03/2015 do jornal Diário de Santa Maria 

 



 

 

44 

 

diagramador, reuniram-se em uma sala de vidro onde ocorrem as reuniões todos os dias. 

Primeiramente os editores conversaram a respeito da quantia de páginas que cada 

editoria iria precisar. Logo após eles começaram a dialogar sobre as temáticas das 

matérias de cada editoria. Além disso, os editores também decidiram novas pautas para 

o jornal.  Nesta reunião, ficou definido que a editoria policial iria ocupar duas páginas 

na edição impressa do final de semana e teria somente uma matéria a respeito do bairro 

Nova Santa Marta. 

Às 11h53, fui convidada a me retirar da reunião, pois os editores iriam falar 

sobre outros assuntos. A reunião foi até às 12h13. Durante o período da tarde, a repórter 

“B” terminou de redigir a matéria especial para a edição deste final de semana. Durante 

a observação deste dia identificamos os seguintes valores-notícias de seleção: a 

proximidade, a relevância, a novidade, o conflito, a notabilidade e o tempo. Durante a 

apuração e construção da matéria especial para o final de semana presenciamos também 

os valores-notícias contextuais que dizem a respeito à produção da matéria, tais como a 

disponibilidade, a concorrência e a visualidade. O término da nossa análise foi às 16h. 
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4.6.1 EDIÇÃO IMPRESSA DO FINAL DE SEMANA 

Na edição do final de semana a editoria policial contou com duas páginas e 

apenas uma matéria. Como citamos na nossa análise de observação participante na 

redação, uma repórter passou vários dias redigindo uma matéria especial. Esta edição 

possui uma reportagem aprofundada sobre o que ocorreu no bairro Nova Santa Marta 

durante toda a semana. A matéria também retoma a onda de violência que ocorreu ano 

passado, relatando que os índices de homicídios foram altos neste bairro em 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Páginas 22 e 23 da edição impressa da editoria de polícia do dia 21 e 22/03/2015 do Diário de Santa 

Maria 
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A matéria especial sobre a onda de violência no bairro Nova Santa Marta 

recebeu destaque na contracapa desta edição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Contracapa da edição impressa do dia 21 e 22/03/2015 do jornal Diário de Santa Maria 
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4.7 OBSERVAÇÃO DO FINAL DE SEMANA - SÁBADO 

É feita uma escala para escolher os plantonistas que irão trabalhar no sábado e 

no domingo. A equipe do jornal é dividida em duas equipes, uma equipe trabalha em 

um final de semana e a outra no próximo. Neste dia (21/03), o jornal contava com 

apenas três jornalistas no local. Eles são responsáveis por captar notícias exatamente 

como nos outros dias. A repórter “A” foi ao Centro de Operações (CO) no início da 

tarde. Logo em seguida começou a fazer a ronda.  No turno da tarde, foi constatada uma 

tentativa de homicídio em Cacequi, uma apreensão de armas em Santa Maria, e uma 

prisão em flagrante. As notícias foram redigidas primeiramente para a plataforma online 

neste dia. Neste dia, verificamos os critérios de seleção, tais como, proximidade, 

relevância, conflito e infração. 

 

4.7.1 OBSERVAÇÃO DO FINAL DE SEMANA - DOMINGO 

Chegamos à redação por volta das 13h30. Neste dia a repórter “H” ficou 

encarregada de ir ao Centro de Operações (CO). A repórter “D” e o repórter “I” 

dividiram a tarefa de ligar para os órgãos de segurança. A ronda começou a ser feita às 

13h48 e teve fim às 14h40. Na ronda do final de semana, é acrescentado o número do 

telefone dos presídios regionais. 

Foram apuradas duas pautas consideradas pertinentes neste domingo, um corpo 

que foi encontrado na BR-392. A repórter “D” passou as informações para a repórter 

“E”, para ela redigir a matéria sobre o ocorrido. Ela ligou para um familiar em busca de 

esclarecimentos sobre o corpo encontrado. 

Outro caso foi uma briga de vizinhos na cidade de Cacequi que ocorreu no 

sábado à noite, a vítima foi esfaqueada e seu estado era regular no Hospital 

Universitário de Santa Maria (Husm). Neste mesmo instante, a repórter “D” redigia a 

notícia e ligava para o hospital para coletar informações sobre a vítima do fato.      

Por meio do sistema da redação integrada, a redação do Diário soube que 

naquele domingo, houve um caso na cidade de Canoas, onde uma idosa morreu após ser 

atacada por seu cachorro; em Venâncio Aires uma mulher foi morta a tiros em frente ao 

hospital; já em Unistalda um idoso foi indiciado por tentativa de estupro.  
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Constatamos durante a observação de domingo a presença dos critérios de 

seleção, como a proximidade, a morte e o conflito. Domingo foi o último dia da nossa 

análise junto à redação e nossa visita terminou às 18h30min.  

 

4.7.2 EDIÇÃO IMPRESSA DE SEGUNDA-FEIRA 

A edição de segunda-feira abrangeu os fatos que ocorreram no final de semana. 

A editoria policial contou com apenas uma página e nove notícias.  Na sexta-feira de 

madrugada houve uma tentativa de homicídio em Santa Maria. No sábado também 

ocorreu uma tentativa de homicídio na cidade de Cacequi, houve uma apreensão de 

armas com adolescentes, uma prisão em flagrante levou quatro pessoas para a cadeia em 

Santa Maria. Todas estas notícias foram obtidas no sábado pelo repórter “A” por meio 

do CO. No domingo uma idosa morreu em Canoas após ser atacada por seu cachorro, 

em Venâncio Aires uma mulher foi morta a tiros em frente ao hospital, um homem foi 

feito de refém em São Sepé, em Unistalda um senhor foi suspeito de abusar da neta. A 

matéria que recebeu destaque na página policial foi a morte de um idoso que foi 

atropelado na BR-392. De todas as notícias obtidas no domingo, três delas como o caso 

de Canoas, de Venâncio Aires e o de Unistalda chegaram à redação por meio da redação 

integrada pelo turno da noite. A notícia do refém em São Sepé chegou à redação por 

meio da última ronda feita pelo repórter também no turno da noite.   
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Figura 14: Página 10 da edição impressa da editoria de polícia do dia 23/03/2015 do Diário de Santa Maria 
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Na contracapa do jornal impresso, uma cartola fez referência ao assalto com um 

refém em São Sepé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 15: Contracapa da edição impressa do dia 23/03/2015 do jornal Diário de Santa Maria 
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5 CONCLUSÕES FINAIS 

Durante nossa estada de sete dias na redação do jornal Diário de Santa Maria, 

além de analisarmos todo o percurso de como um fato se transforma em notícia, fizemos 

uma análise temática das matérias do jornal impresso, com o intuito de identificarmos 

os critérios de noticiabilidade que norteiam a editoria policial. 

 Com a nossa observação participante conhecemos a forma de atuação dos 

jornalistas da editoria policial na redação do jornal, e identificamos de onde vieram as 

notícias e compreendemos os critérios utilizados pela editora e pelos jornalistas.  

Foi possível constatar que das vinte e cinco notícias publicadas, cinco delas 

vieram por meio do Centro de Operações (CO), oito por meio da ronda feita pelo 

repórter com ligações para as quarentas cidades de abrangência do Diário de Santa 

Maria; seis foram obtidas por meio da redação integrada do Grupo RBS no estado do 

Rio Grande do Sul, cinco delas foram referentes à escola Adelmo Simas Genro 

localizada no bairro Nova Santa Marta, cuja matéria foi apurada por um repórter que 

estava no local, e a reportagem que se refere ao adolescente torturado em São Gabriel 

foi obtida por meio da ronda da semana anterior à nossa análise.  

Depois da nossa observação participante junto à redação e de analisarmos o 

conteúdo das notícias nas edições impressas da editoria policial do jornal Diário de 

Santa Maria, constatamos a presença dos valores-notícia de construção, como a 

simplificação, que é referente à clareza da notícia; a amplificação, quanto maior for a 

amplificação do fato noticiado, maiores são as chances de chamar atenção do público; a 

relevância, diz respeito ao impacto que a notícia terá na vida das pessoas; a 

dramatização, reforça o lado sentimental;  e a consonância, refere-se a repercussão do 

fato.  

Identificamos também os valores-notícia de seleção propostos nos critérios 

substantivos, como a proximidade, que diz respeito à distância geográfica e aos modos 

culturais; a morte, considera o número de envolvidos e o modo de procedência do fato; 

a relevância, diz respeito aos acontecimentos que podem causar impacto ou incidir 

sobre as pessoas; a novidade, refere-se sobre o que há de novo, principalmente em 

notícias que já foram disseminadas; o inesperado, diz respeito aos acontecimentos 

surpreendentes e que possuem grande noticiabilidade; o conflito, reporta-se a todo e 

qualquer tipo de violência, sendo ela de cunho físico ou verbal;  notabilidade, refere-se 

aos acontecimentos que são visíveis e tangíveis, diz respeito também ao número de 

pessoas envolvidas ou a importância dessas pessoas, a inversão ou aquilo que foge do 
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comum também é um valor-notícia que está inserido como notabilidade; o tempo, 

refere-se ao dia, mês ou ano do acontecimento, por exemplo, um fato que teve grande 

repercussão no passado pode retornar a ser veículado na mídia atual após um 

determinado tempo do ocorrido; a infração, refere-se especificamente à violação das 

regras. 

Por meio da observação, identificamos também os valores-notícia de seleção 

propostos como critérios contextuais como; a disponibilidade, que diz respeito à 

viabilidade de fazer a cobertura de certos acontecimentos; a concorrência, aborda as 

disputas entre um ou mais veículos, os jornalistas estão sempre em busca de ter uma 

informação que a concorrência não possui; a visualidade, são os elementos visuais de 

uma matéria, tais como as fotografias e os vídeos; o dia noticioso, refere-se ao cotidiano 

do meio jornalístico, há dias que possuem muitos acontecimentos que podem se 

transformar em notícia, como também pode haver dias atípicos nas redações. 

De acordo com o que citamos no referencial teórico desta pesquisa, 

especificamente no tópico sobre a rotina de produção de uma redação, Wolf (2005, 

p.256), relata que no dia a dia de uma redação é comum ter uma listagem ampla de fatos 

que podem vir a serem noticiados, e que muitas notícias vão sendo descartadas ao longo 

do percurso, algumas podem se tornar inadequadas para a publicação, outras caem para 

que entre outra com mais relevância que chegou ao decorrer do dia, ou até mesmo de 

última hora na redação. Durante a nossa observação, não contatamos uma listagem 

extensa de acontecimentos na redação do jornal impresso.  A editora do setor policial 

relatou que a semana da nossa observação participante pode ser considerada atípica na 

redação, pois todos os turnos foram tranquilos sem muitos acontecimentos ao decorrer 

do dia. 

Quando falamos em jornalismo policial, Ramos (2007, p.119) declara que em 

muitos casos é difícil para jornalistas que trabalham na editoria policial decidir o que vai 

ser noticiado ou não, há casos muitos delicados, tais como, sequestros, abuso sexual e 

mortes que rondam a redação. Porém os repórteres desse setor precisam ter muita 

cautela ao decidir o que vai ser e de que forma esta informação vai ser disseminada. O 

jornal Diário de Santa Maria assim como muitos outros veículos de informação optam 

por não noticiar casos de suicídio, porém notícias deste cunho podem ser noticiadas 

quando envolvem pessoas públicas, ou quando a informação do suicídio é relevante 

para o contexto da construção da notícia. 
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As hipóteses do presente estudo eram identificar se as matérias redigidas pelos 

jornalistas da editoria policial do jornal impresso Diário de Santa Maria chegavam até a 

redação por meio do contato dos repórteres com o plantão policial. Durante este período 

de inserção na redação foi possível constatar que a maioria das matérias redigidas e 

publicadas foram obtidas por meio dos contatos efetuados pelos repórteres com os 

órgãos de segurança. A segunda hipótese desta pesquisa era verificar se antes de sair da 

redação para coletar as informações os jornalistas avaliam se a pauta é viável de ser 

feita e se ela é noticiável. Constatamos que em todas as pautas os jornalistas ponderam 

antes e depois se ela é noticiável tanto na plataforma online quanto para a edição 

impressa. 

Observar o dia a dia de uma redação e acompanhar todo o processo de 

construção de uma notícia e o modo que os jornalistas trabalham foi um grande 

aprendizado tanto pessoal quanto profissional.  

Acreditamos que a proposta do presente estudo e seus objetivos foram 

alcançados. Com esta pesquisa, visamos mostrar aos interessados pelo assunto o modo 

como os profissionais da área do jornalismo exercem seus afazeres na redação. Visto 

que não há nenhum trabalho escrito especificamente sobre a rotina produtiva da editoria 

policial do jornal impresso Diário de Santa Maria, o estudo visa contribuir à pesquisa ao 

meio jornalístico e a outros estudos que serão realizados com a mesma temática. A 

pesquisa foi realizada apenas em um veículo de comunicação, como sugestão de 

continuação seria interessante desenvolver uma pesquisa similar, ou comparativa em 

outros jornais impressos da cidade de Santa Maria. 
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Entrevista semi-estruturada realizada em 13/03/2015 com a responsável pela editoria 

policial do jornal impresso Diário de Santa Maria, Thaíse Moreira. 

 

1- Quantos jornalistas trabalham na editoria policial do jornal Diário de Santa 

Maria? 

 

São dois jornalistas, um repórter e a editora. 

 

2- Quantas horas por dia os jornalistas trabalham na redação? 

 

Oito horas diárias, com uma hora de intervalo. Isso basicamente para repórteres. 

Editores não têm uma carga horária muito fixa, mas também tenta-se cumprir as oito 

horas.  

 

3- Como é feita a escala dos repórteres que trabalham no final de semana? 

 

A equipe total do Diário é dividida, sendo que meia equipe trabalha em um fim 

de semana, e a outra metade, no próximo. Aos fins de semana, a escala da polícia é feita 

junto com a da geral, editoria que, geralmente, tem mais pessoas trabalhando aos fins de 

semana. Geralmente, um repórter fica responsável pela polícia, mas quem esta na geral 

cobre polícia também.     

 

4- O que é a ronda e quantas vezes por dia os repórteres fazem? 

 

Agora adotamos uma ronda integrada, entre rádio, TV e jornal. A ronda são 

ligações para todas as policias, Militar, Civil e PRF e bombeiros da região para nos 

atualizarmos das ocorrências, como crimes e acidentes de trânsito. Ela é feita de quatro 

a cinco vezes por dia, dividida entre as equipes dos veículos do grupo RBS, Diário, 

RBS TV e Rádio Gaúcha.   

 

5- Antes de sair da redação para coletar informações sobre o ocorrido quais os 

critérios que vocês utilizam para avaliar se a pauta é viável de ser feita e se é noticiável? 

 

Os critérios são os da relevância do fato e se ele ocorreu nos domínios da nossa 

região. A gravidade do fato é um exemplo.     

 

6- É difícil para os jornalistas da editoria de polícia decidir o que vai ser noticiado 

na edição impressa? Quando é um assunto delicado, por exemplo, sequestro, abuso 

sexual como é o procedimento dos repórteres? 

 

Cada caso é avaliado pela equipe. Casos que envolvem crimes sexuais, por 

exemplo, sempre são muito debatidos antes da publicação. Além de nos basearmos no 

nosso Guía de Ética e Autorregulamentação Jornalística, que nos orienta sobre o que 

noticiar, quando publicar nomes ou não e outras questões éticas, sempre levamos a 

outras instâncias, como o nosso departamento jurídico, as dúvidas que temos sobre o 

que e como publicar tal fato. 
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7- E no caso de suicídio como o jornal procede?  

 

Não publicamos notícias sobre pessoas que se suicidaram, a exceção é quando se 

trata de pessoa pública ou quando a informação é relevante para o contexto. Exemplo: 

Homem mata a mulher e se mata depois. 

 

8- Que horas ocorre a reunião de pauta? 

 

De segunda a quinta-feira, a reunião de pauta ocorre às 13h30, geralmente dura 

uma hora. Às sextas-feiras, é às 11h. 

 

9- Porque a reunião de pauta na sexta-feira ocorre no turno da manhã e nos outros 

dias não? 

 

Às sextas, a reunião ocorre às 11h para darmos a largada no dia mais cedo, pois 

o jornal de fim de semana é maior por ser edição conjunta de sábado e domingo.  

 

10- Como é decidida a capa e a contracapa da edição impressa? 

 

Na reunião de pauta, já listamos os assuntos e as fotos que têm potencial para 

estampar a capa e a contracapa, mas tudo pode mudar ao longo do dia dependendo dos 

fatos. Com a capa e a contracapa confirmadas, à tardinha uma nova reunião é feita para 

apresentar os assuntos de destaque no jornal.  

 

 

11- Na nossa primeira conversa você disse que os jornalistas se comunicavam por 

meio de telefonemas com os órgãos de segurança e por meio do aplicativo WhatsApp, é 

comum os repórteres receberem whats com informações sobre os acontecimentos e 

sobre as operações da polícia? 

 

Sim, algumas fontes, principalmente da área policial, chegam pelo WhatsApp 

 

12- Como é feita a integração com os veículos das outras cidades? O Diário possui 

uma plataforma online onde todos os veículos do Grupo RBS podem interagir? 

 

Nossa comunicação interna é feita basicamente por e-mail, mas temos 

programas de interação entre os veículos, como programas de fotos e de textos, nos 

quais podemos visualizar e captar o material de outros veículos do grupo. Temos uma 

plataforma interna de comunicação que se chama Yammer, uma espécie de Facebook 

interno.  

 

 

13- Que horas ocorre o fechamento do jornal?  

 

De segunda a quinta-feira, a edição fecha às 20h30. Às sextas-feiras, o 

fechamento ocorre às 20h15. 
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Cronologia do jornal impresso Diário de Santa Maria, enviada no dia 16/10/2014 por e-

mail pela editora chefe Andréia Fontana. 

- Nasce o Diário - 19 de junho de 2002 

- O Diário ganha um site no Clic RBS - 19 de setembro de 2002 

- O caderno de Classificados passa a circular aos finais de semana - 19 e 20 de outubro 

de 2002 

- O Diário publica a primeira edição extra - o listão com os aprovados no vestibular da 

UFSM de 2003 - 24 de fevereiro de 2003 

- Começa a primeira Copa 7 Diário de Santa Maria - 1º de junho de 2003 

- Os Classificados passam a circular também nas quartas-feiras - 15 de outubro de 2003 

- A Foto do Leitor passa a ser publicada na coluna social - 24 de maio de 2004 

- Acontece a 1ª Feijoada do Diário - 14 de julho de 2004 

- Pela primeira vez, Santa Maria sedia uma Casa & Cia - 11 de novembro de 2004 

- Criação do Clube do Assinante - abril de 2005 

- O maior shopping de Santa Maria sedia o Monet Fashion MIX - 23 de maio de 2005 

- O Diário ganha um caderno de Emprego, Cursos & Concursos - 2 de julho de 2005 

- Revista MIX ganha um projeto gráfico muito mais moderno - 25 e 26 de março de 

2006 

- O Diário passa a ter uma página especialmente dedicada à cobertura regional - 1º de 

abril de 2006 

- Caderno Saúde passa a circular toda quinta-feira - 24 de agosto de 2006 

- Novo projeto gráfico e editorial - 19 de junho de 2007 

- Publicação da revista Santa Maria 150 anos, 150 Orgulhos - 17 de maio de 2008 

- Vencedor do Prêmio Esso, categoria Interior _ com a reportagem "No Coração do 

Haiti" - 9 de dezembro de 2008 

- Novo site do Diário de Santa Maria, com blogs - 19 de junho de 2009 

- Publicação da revista 50 anos da UFSM _ Os personagens desta história _ Ontem, hoje 

e amanhã _ 14 de dezembro de 2010 

- Vencedor do Grande Prêmio RBS de Jornalismo e Entretenimento, Prêmio Jayme 

Sirotsky - Dezembro 2010 

- Inaugurada nova redação do Diário de Santa Maria - novembro de 2011 

- Vencedor do Prêmio Líbero Badaró de Jornalismo – categoria Primeira Página com o 

trabalho “Tragédia da boate Kiss – manifestações um mês depois” – 2013 

- Novo site do Diário de Santa Maria – novembro de 2013 
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- Lançamento do caderno Bem Viver! – maio de 2014 

- Diário passa a vender assinatura digital – maio de 2014 

- Novo projeto gráfico e editorial do Diário de Santa Maria e do Diário 2 – agosto de 

2014 

 


