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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo mostrar, a partir de estudos de valores–notícia e rotinas 

produtivas, quais estratégias midiáticas, capazes de captar a atenção do leitor, são adotadas na 

prática do jornalismo pela empresa jornalística A Fonte para divulgar os conteúdos. Partimos 

para a análise dos periódicos, separamos o material de acordo com a amostragem da semana 

composta. As categorias analisadas foram as manchetes de capa e a matéria principal de capa, 

com o objetivo de avaliar que critérios de noticiabilidade são utilizados na escolha das 

mesmas. Este trabalho está organizado em três partes, sendo duas teóricas e uma mais 

empírica, e seus respectivos capítulos, além da introdução e conclusão. 
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Critérios de noticiabilidade; valores – notícias; jornalismo do interior. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  Este trabalho concentra-se em interpretar as manchetes, títulos, subtítulos e legendas 

das capas e matéria principal do jornal A Fonte, de São Sepé - RS, para analisar as estratégias 

midiáticas utilizadas na construção das mesmas. A partir daí, buscamos entender o processo 

de construção das informações, seguindo princípios de valores-notícias, critérios de 

noticiabilidade e as rotinas produtivas. 

O veículo estudado possui um público diversificado. Devido a isso, por meio de uma 

linguagem acessível, o jornal tem a missão de cobrir as notícias de São Sepé e, assim, 

fortalecer as relações sociais, comerciais e culturais do município. 

Como corpus desta análise, optamos pelas edições produzidas no mês de outubro de 

2014. A partir deste cenário, a pesquisa tem como problemática a seguinte questão: Quais são 

as estratégias midiáticas que o Jornal A Fonte produz a partir da rotina produtiva e critérios  

de noticiabilidade?  

Dessa problemática, o objetivo principal é diagnosticar as estratégias midiáticas na 

construção das manchetes, títulos, subtítulos e legendas, e matéria principal nas capas do 

jornal A Fonte selecionadas, apontando para a construção do mesmo. Como objetivos 

específicos, pretendemos observar o modo de organização das representações e estratégias em 

cada uma das capas do jornal pesquisado, mapear os temas apresentados, para assim, 

identificar as estratégias usadas na construção das capas e da matéria principal, analisar se há 

sensacionalismo e quais os critérios de noticiabilidade que norteiam a produção jornalística do 

objeto em análise.  

Para atender a esses objetivos, a estrutura deste trabalho foi formatada da seguinte 

maneira: num primeiro momento, fazemos um aprofundamento dos referenciais teóricos 

relacionados às teorias do jornalismo, jornalismo no interior e à prática do jornalismo, tendo 

em vista a formação de conceitos para dar suporte científico à análise do objeto. Como 

segundo passo, partirmos para a análise dos periódicos. Separamos o material de acordo com 

a amostragem da semana composta. 

As categorias analisadas são as manchetes de capa, imagens e matérias do editorial, 

procurando-se avaliar que critérios são utilizados na escolha das mesmas. 

O próximo passo identifica as rotinas da redação. Assim, com base nestes dados, esperamos 

chegar aos objetivos finais, apresentando como se coloca a empresa diante dos 

acontecimentos do município e, para finalizar, a conclusão desse trabalho com os resultados 

encontrados durante a realização da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A CONSTRUÇÃO DAS NOTÍCIAS 

 

A responsabilidade de um jornalista vai além da profissão, um texto mal redigido ou 

uma publicação mal interpretada prejudicará toda uma sociedade. No entanto, para que não 

ocorram erros, existe um conjunto de normas narrativas, rituais e valores que colaboram com 

uma definição de critérios essenciais para a definição de jornalista. Esses valores são 

primordiais na cultura do profissional de jornalismo. Nelson Traquina (2005), fala que o 

aspecto principal é a partilha de valores, critérios de noticiabilidade, construídos por um 

conjunto de valores noticias. O jornalismo apareceu com o surgimento da escrita, 

acontecimento este que serviu para contar fatos, relembrar e armazenar informações.  

Para Traquina, o “campo jornalístico” começou a tomar forma nas sociedades 

ocidentais, durante o século XIX, com desenvolvimento do capitalismo e de outros processos 

como a industrialização, urbanização, da educação em massa, do progresso tecnológico e a 

emergência da imprensa como “mass media”. O jornalismo ficou percebido como prática 

social, onde estreitou relações com o mundo simbólico e material, ou seja, a história e a 

linguagem ficaram inseridas dentro do processo de produção, transformação e manutenção da 

sociedade, assim, a informação e a história viraram atividades industriais.  

Desde a fundação, há uns dois séculos, a mídia impressa, especialmente os jornais, era 

usada como forma de informar notícia aos cidadãos. Sem o jornalismo impresso, a sociedade 

seria completamente desinformada sobre eventos importantes que poderiam ter afetado suas 

vidas diárias. O jornalismo impresso era uma necessidade no mercado de mídia há anos. No 

entanto, nos últimos 30 anos, a necessidade de suporte de impressão diminuiu severamente. A 

televisão e a internet fizeram jornais e revistas menos relevantes. O aumento da tecnologia fez 

com que o mercado da mídia de papel declinasse. Para Nelson Traquina (2005), é quando 

surge o primeiro exemplo dos estudos dos efeitos das mídias – a teoria hipodérmica. Este 

efeito traz a sensação de que as mensagens têm um impacto direto aos cidadãos. 

 

Este paradigma defendia a visão de que as mensagens massmidiatizadas têm um 

impacto direto nas pessoas, produzindo inevitavelmente comportamentos 

prognosticáveis; esses efeitos aconteciam em todas as pessoas, fossem quais fossem 

os atributos sociais ou psicológicos do indivíduo; e todas as pessoas eram membros 

iguais de uma audiência de massas que respondia de forma igual a todos os 

estímulos midiáticos. Esta visão dos meios de comunicação de massas todo-

poderosos estava assente também na conceituação de uma sociedade de massas, 
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caracterizada pelo enfraquecimento dos laços tradicionais “a família, a comunidade” 

e pelo crescente isolamento do indivíduo, (TRAQUINA, 2005, p. 15). 

 

Quando a capa do jornal nos traz furo de reportagem, devemos julgar que a capa nos 

diz algo muito importante. No entanto, o que queremos aqui é ler um produto, algo que esta 

além de sua mensagem. No julgamento que Verón (2004) faz das capas, ele conta que o 

material que forma a capa de um impresso também constrói a dúvida, a desconfiança. Ele 

considera que toda uma série de indícios formados por rastros possíveis de serem observados, 

constrói base de um desdobramento repetido: em uma mesma capa fala-se de vários temas 

diferentes, e cada tema se organiza em torno de um deslocamento entre dois níveis.  

 

Todo um sistema de marcas gráficas contribui para sublinhar a segregação entre as 

unidades de cada nível: a dimensão, a tipografia, a cor, a disposição na pagina. Esta 

distancia entre as unidades-títulos e reforçada pela reversibilidade das relações que 

se instauram entre elas: para cada agrupamento de títulos, a leitura pode começar em 

qualquer lado, (VERÓN, 2004, p. 2008). 

 

A cada circulação do impresso, a capa nos anuncia a certeza ou a desconfiança. O que 

nos deixa preocupado é que a confiança pode ser maior e passar dos limites aceitáveis pelo 

leitor ou, ser menor para estabelecer confiança. As chamadas são indicativas que serão 

absorvidas pelo leitor. No entanto, sua credibilidade já aparece presente nos aspectos indiciais 

que se acordam a uma condição de ideia confiável. Para Karam (1997), o objetivo da 

informação vai além de informar o que está acontecendo. 

Os jornalistas precisam entender que seu trabalho é envolvido aos interesses do 

cidadão e como um direito deste, publicando informações corretas e imparciais, sendo uma 

das únicas formas que os cidadãos possuem para conhecer a realidade. Isso porque as 

empresas de mídia precisam se manter no mercado e trabalhar pelo público. Karan acrescenta 

que “O direito social à informação não pode, simplesmente, estar submetido à lógica e limites 

do interesses políticos, financeiros e mercadológicos por onde transita, atualmente, o mundo 

da comunicação e seus donos.” (KARAM, 1997, p.26). Com domínio também reafirma a 

importância do jornalismo atuar com responsabilidade:  

 
A preocupação com a questão ética no jornalismo surge com complexidade social e 

complexidade crescente da mediação que os meios de comunicação exerce sobre a 

realidade. O jornalismo, ao reconstruir o mundo, ao mostrá-lo em sua diversidade de 

fatos e pluralidade de versões, trouxe algo inerente consigo: a necessidade de 

distinguir os acontecimentos de relevância pública e a responsabilidade de publicá-

los prevendo consequências e atendendo a princípios de pluralidade social, 

(KARAM, 1997, p.53). 
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Para atender os objetivos, os jornalistas devem ter alguns princípios, diversos códigos 

de ética, que foram criados para regulamentar o trabalho do profissional. O objetivo 

fundamental do jornalismo é servir as pessoas com notícias, opiniões e informações sobre 

questões de interesse público de uma forma justa, exata, imparcial, sóbria e decente. Quase 

todos esses princípios são amplamente reconhecidos e aceitos. Mas, infelizmente, hoje vemos 

flagrante de violação da ética no jornalismo contemporâneo. Isso afeta a credibilidade dos 

jornais como um todo.  

O papel desempenhado pelos meios de comunicação na sociedade contemporânea é 

muito significativo. No decorrer do tempo, muitos fatores fizeram com que se desviassem do 

suporte original. A resposta da mídia para essas questões mudou consideravelmente. Uma 

pressa profana em detrimento da verdade está a destruir a credibilidade dos boletins de 

imprensa. Na ânsia de proporcionar entretenimento, assuntos mais importantes são 

desprezados ou ignorados. 

O jornalismo ideal, ou seja, "aquele cujos deveres deveriam ser os de um instrumento 

de reforma da sociedade, aliás, o principal instrumento para obrigar o governo a efetuar as 

reformas sociais” (TRAQUINA, 2005, p.49), deu lugar ao jornalismo de interesse econômico. 

Para ganhar dinheiro, por bem ou por mal, está sendo manchada a imagem da imprensa. A 

divulgação de notícias é considerada um compromisso puramente comercial e os leitores são 

reduzidos ao nível de consumidor. O grande poder inerente à mídia impressa é muitas vezes, 

indevidamente, utilizado para promover os interesses egoístas. 

O jornalismo é definido como a arte e a ciência de usar palavras para a comunicação 

de notícias. Ao mesmo tempo, o campo de notícias de negócios é um campo de serviço que 

engloba o trabalho criativo, busca de conhecimento com potencial para competição saudável. 

Criação de opinião e novas dimensões ao conhecimento são dois de seus objetivos declarados. 

Além disso, ele pretende criticar a atitude errada de quem está no poder e entreter a massa 

para esclarecer o público. Assim, a teoria democrática aponta para o jornalismo de  

duplo papel.  

 

1) Com a liberdade “negativa”, de vigiar o poder político e proteger os cidadãos dos 

eventuais abusos dos governantes.  

2) Com a liberdade “positiva”, fornecer aos cidadãos as informações necessárias 

para o desempenho das suas responsabilidade cívicas, tornando central o conceito de 

serviço público como parte da identidade jornalística, (TRAQUINA, 2004, p 50).   

 

O jornalismo com a imprensa livre desempenha um papel vital na definição das 

tendências e desenvolvimento nas sociedades contemporâneas e futuras. Em quase todos os 
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países, a imprensa é considerada como um dos principais pilares do governo. Ele é investido 

com a posição de prestígio do "Quarto Poder". Judiciário, Legislativo e Executivo são os 

outros três estados. Liberdade de Imprensa é uma parte inseparável da democracia. 

Recepcionar pessoas e assegurar a ampla circulação é o principal objetivo das 

empresas. Itens importantes de notícias são muitas vezes feitas de forma cômica para atrair as 

pessoas comuns, exaltação dos males sociais e da violência também é uma prática usual. No 

entanto, o discurso sensacionalista é um modo de produção discursivo da informação  

na atualidade. 

A linguagem utilizada para apresentar essas notícias, muitas vezes, é vaga e ambígua. 

A este respeito, as características, tais como um aumento público, personalização de conteúdo 

e interatividade pode revitalizar velho ideais democráticos de comunicação participativa, 

públicas e jornalismo cívico, uma voz dos sem voz e assim por diante. Estas características 

também podem ser utilizadas num processo contínuo de comercialização, que coloca pressões 

negativas sobre a profissão. Tanto velhas como novas mídias oferecem plataformas 

necessárias para que o jornalismo impresso continue trabalhando de maneira que o eleitor não 

deixe de ler e comercializar. 

As novas tecnologias oferecem novos desafios para comunicação democrática, bem 

como novas ameaças, pois podem muito bem acabar por defender os privilégios de uma 

profissão estabelecida em vez de a importância de um sistema de comunicação democrático. 

Se o jornalismo está em um estado de crise, como se afirma com frequência nos últimos anos, 

percebe-se que é consequência das novas tecnologias da comunicação ou do complexo 

crescente em nossa sociedade. A tecnologia é um mero veículo através dessas tendências 

sócio-culturais que são capazes de mudar a comunicação existente.  Como resultado dessas 

mudanças na sociedade e de poder mudar relações na comunicação social, o jornalista do 

futuro não vai mais pedir permissão para falar, como a profissão costumava fazer antes.  

Os jornalistas terão que ser mais abertos e receptivos com os cidadãos e a sociedade. 

Assim, conseguirão manter os valores antigos em novas mídias. No entanto, nas redes de 

mídia está se valendo de tudo, sem respeitar as boas práticas da cultura tradicional de notícias.  

É por esta razão que as organizações de notícias tradicionais e, portanto, confiáveis, 

atraíram tantos usuários em seus sítios na Internet. 

A iniciativa agora está nas mãos do público ou mesmo do indivíduo. É tempo para a 

reflexão sobre as consequências da convergência e não apenas em termos de tecnologia, mas 

também em termos das competências dos novos meios de comunicações. Portanto, não 

adianta criarmos novas tecnologias para a comunicação se o mesmo não for bem trabalhado.  
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O surgimento da mídia digital possibilita a reorganização de mecanismos 

comunicacionais, favorecendo novas articulações sociais, de tal forma que, quando se fala em 

novas tecnologias, fala-se em interações entre informação e cultura.  

Os jornais foram capazes de sobreviver ao aparecimento do rádio e da televisão, com 

cada um desses meios adotando uma forma especializada. A internet inaugurou uma era de 

mudança. Pela primeira vez na história as pessoas podem ter acesso à comunicação a qualquer 

momento. No campo acadêmico e nas redações jornalísticas, ainda paira uma grande dúvida 

em relação ao futuro do impresso. Para Becker (2011), o jornalismo se reinventou em diversas 

fases durante sua história. 

 

Nos últimos 200 anos, várias mudanças no exercício da profissão estão associadas às 

inovações tecnológicas. E, curiosamente, foram em diferentes crises que 

movimentos importantes nasceram na história do jornalismo, (BECKER, 2011, p. 

4). 

 

 

Nesta situação, os editores de impresso vêm propondo uma imprensa mais precisa em 

termos de qualidade, credibilidade e conteúdo. A sobrevivência de impressão de jornais 

depende fortemente da capacidade dos editores de abraçar as novas mídias. O futuro é 

composto de pessoas que vivem em um ambiente multimídia. Eles vão ler na tela, bem como 

na página impressa. Neste contexto, a tendência para a simultaneidade direta e velocidade de 

atualização dos conteúdos tendem a ajudar o jornalismo impresso. Sendo assim, a 

credibilidade e o aprofundamento dos fatos pretendem contribuir na vida do periódico.   

Esta lógica do tempo cronológico e paradigma de transmissão encarna em uma 

profissão dinâmica perversa. Ao minimizar o intervalo graças às possibilidades tecnológicas, 

o profissional tende a reduzir os dados brutos para os detalhes. A redução deste tempo, 

interpretado como uma conquista tecnológica, vem prejudicando o aprofundamento e a 

credibilidade das notícias.  

Se o papel é reduzir o tempo para publicar primeiro sem critérios, no entanto, o fato 

plausível da divulgação poderia ser substituído por qualquer pessoa. Neste sentido, podemos 

dizer que o periódico é mais do que um processo de monitoramento e divulgação. Além disso, 

a transmissão de notícias faz sentido na existência da vida do leitor. Dessa forma, o fascínio 

pela tecnologia pode levar ao erro, fazendo-nos a entender que a produção, os valores e os 

critérios usados na apuração dos fatos são tão essenciais como a realização da divulgação 

instantânea no processo de difusão. 
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2.2 ROTINAS PRODUTIVAS NA CONSTRUÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

 

Podemos definir como rotina o hábito de realizar certas tarefas sempre do mesmo 

modo, pelo mesmo caminho, de maneira mecânica e repetida. No jornalismo esta 

classificação não foge à regra: o ato de organizar o trabalho jornalístico dentro das redações, 

entendemos por rotinas produtivas.  

Esta organização do trabalho se faz necessária à medida que o jornalismo não é uma 

atividade que dependa exclusivamente do talento e da inspiração do repórter, como muitos 

acreditam. Certos procedimentos definidos são fundamentais para que o trabalho jornalístico 

funcione de acordo com os objetivos do veículo em questão, seja ele impresso, televisivo ou 

eletrônico. Há muito mais do que habilidade com as palavras por trás da transformação do 

acontecimento em notícia. .  

Para Sousa (2002): 

 

As rotinas, até porque muitas vezes diferem de organização para organização, são 

frequentemente corrigidas, mas também o elemento mais visível que permite 

mostrar que a maior parte do trabalho jornalístico não decorre de uma pretensa 

capacidade intuitiva para a notícia nem de um hipotético “faro” jornalístico, mas de 

procedimentos rotineiros, convencionais e mais ou menos estandardizados de 

fabrico da informação de atualidade, (SOUZA, 2002, p.50). 

 

 

 Estes procedimentos rotineiros são concebidos a partir de meios que condicionam o 

trabalho dos jornalistas em uma redação. Meios estes que tanto podem ser determinados pela 

linha editorial do jornal, um manual de redação ou interesses empresariais, por exemplo. Para 

Wolf (2003) este processo compõe-se de diversas fases, sendo as mais recorrentes na grande 

maioria dos órgãos de comunicação a recolha, a seleção e a apresentação. A fase da coleta das 

notícias que vão compor o veículo jornalístico em questão está alicerçada, principalmente, nas 

fontes jornalísticas.  

De acordo com Wolf: 

 

A fase de recolha dos materiais é influenciada pela necessidade de se ter um fluxo 

constante e seguro de notícias, de modo a conseguir-se sempre executar o produto 

exigido. Isso leva, naturalmente, a que se privilegie os canais de recolha e as fontes 

que melhor satisfazem essa exigência: as fontes institucionais e as agências, 

(WOLF, 2003, p.220). 

 

 

Isso significa dizer que a captação de dados através das fontes institucionais e agências 

de notícias tornam mais ágil o trabalho jornalístico. Por serem locais que disponibilizam um 
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fluxo perene e previsível de informações, tornam-se “portos seguros” de pesquisa  

dos jornalistas. 

 

Esta forma de organizar a recolha dos materiais noticiáveis está intrinsecamente 

ligada à necessidade de rotinizar o trabalho, o que provoca uma limitação 

substancial e uma redução – atenuadas, porém, pela estabilidade e pela 

produtividade – dos possíveis canais de recolha, (WOLF, 2003, p. 221). 

 

 

 Assim, utilizando-se destas fontes é possível sistematizar a produção jornalística, 

porém, a busca por materiais noticiáveis pode tornar-se restrita, já que a pesquisa tem local 

certo. No entanto, apropriando-se deste tipo de fonte, a quantidade de informações necessárias 

para se compor uma peça jornalística está garantida. 

A segunda etapa da rotina produtiva jornalística proposta por Wolf diz respeito à seleção  

das notícias. 

  

O processo de seleção de notícias pode ser comparado a um funil dentro do qual se 

colocam inúmeros dados de que apenas um número restrito consegue ser filtrado. 

Pode-se, porém, fazer-se igualmente uma comparação com um acordeão, dado que 

há certas notícias que são acrescentadas, deslocadas, inseridas no último momento, 

(WOLF, 2003, p. 242). 

 

 

 A comparação da seleção das notícias com um funil diz respeito à triagem que 

acontece nas redações. É neste momento que o material captado através de repórteres, 

correspondentes, agências de notícias, entre outros, é peneirado, e são eleitos os fatos que vão 

se transformar em notícias. Esta eleição está diretamente ligada ao local em que o veículo de 

comunicação vai circular e a relevância dos fatos para este local. 

 Este processo seletivo é repleto de escolhas. As notícias que chegam à redação são de 

diversas naturezas e trazem muitos assuntos; alguns deles inadequados ou impertinentes ao 

contexto social em questão. Outras estão incompletas, defasadas em dados ou mesmo 

perderam o ineditismo. Além disso, estão inclusas as notícias não factuais, que dispensam um 

determinado período para a sua veiculação. Desta maneira, “A lista está, intencionalmente, 

repleta de itens adiáveis, que podem ser retirados para dar lugar às breakingstories (ou seja, 

notícias imprevistas), que tem prioridade absoluta na seleção das notícias [...],” (WOLF, 

2003, p.242). 

Por fim, a última fase descrita por Wolf no que diz respeito às rotinas produtivas é a 

apresentação. É neste momento que as notícias têm seu formato adequado ao padrão do 

veículo de comunicação em que serão divulgadas.  
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No caso de um noticiário, por exemplo: 

 

A rigidez do formato (uma duração preestabelecida e estável, uma ordem no 

esquema prefixada e respeitada) acaba por constituir o parâmetro ao qual são 

adaptados os conteúdos do noticiário: neste sentido, representa o contexto (formal, 

textual) em que a relevância e o significado das notícias são captados e em relação 

ao qual são avaliados, (WOLF, 2003, p. 244). 

 

 

Diante desta afirmação entendemos que a forma final de uma informação após ser 

lapidada pelo processo de edição, depende da própria identidade do veículo de comunicação. 

Isto é, esta lapidação vai acontecer para moldar a notícia de modo que se encaixe a um 

formato preestabelecido. 

 A própria divisão do trabalho na atividade jornalística contribui para a existência de 

tais rotinas produtivas. Para Sousa, isto foi motivado à medida que características 

empresariais foram incorporadas ao jornalismo. 

 

As características empresariais dos órgãos de comunicação também tiveram – na 

minha opinião – o seu papel no surgimento das rotinas profissionais, já que 

implicam uma gestão criteriosa dos recursos humanos e materiais, de forma a 

potencializar os lucros, diminuir os custos de exploração e racionalizar os processos 

de trabalho. A divisão do trabalho surge, assim, como uma forma de assegurar que o 

fabrico do produto se realize, bastando para tal, assegurar o fornecimento regular de 

matéria-prima informativa, isto é, o seu referente discursivo, o acontecimento em 

bruto, (SOUSA, 2002, p. 50). 

 

 

 Assim, as rotinas produtivas são fundamentais para a otimização do trabalho 

jornalístico quando encarado sob a ótica empresarial. Este lado empresarial do jornalismo não 

pode ser desconsiderado à medida que o funcionamento das redações também exige uma 

hierarquia de trabalho, onde além de pauteiros, repórteres, editores, entre outros, existem 

também os responsáveis pela impressão, no caso de um jornal impresso, pelas câmeras 

quando falamos em televisão, dos departamentos comerciais, além de toda a equipe de 

produção dos veículos de comunicação. 

Não podemos falar em rotina produtiva sem tocar na questão dos valores notícia, um 

dos alvos das pesquisas em comunicação que se propõem a entender os processos produtivos 

em comunicação, ou newsmaking.  Ainda apoiados em Wolf (2003, p.195), consideramos que 

“Estes valores constituem a resposta à pergunta seguinte: quais os acontecimentos que são 

considerados suficientemente interessantes, significativos e relevantes para serem 

transformados em notícias?” Assim, podemos os entender como algumas normas de seleção 
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que guiam o trabalho jornalístico. Estas normas de seleção fazem parte de uma rede de 

conhecimentos profissionais que são necessários ao desenvolvimento da atividade jornalística. 

Golding; Elliott apud Wolf (2003, p.196) afirma que “Os valores/notícia são 

qualidades dos acontecimentos, ou da sua construção jornalística, cuja presença ou cuja 

ausência os recomenda para serem incluídos num produto informativo”. Tais qualidades a 

qual se refere o autor, geralmente ligadas aos interesses do público receptor, o ineditismo do 

fato, a novidade, a importância do acontecimento para os leitores e espectadores. O caráter 

curioso ou anormal também pode promover um fato à notícia. Mortes, assassinatos, 

sequestros, comportamentos atípicos são frequentemente noticiados porque fogem dos 

padrões comportamentais aceitáveis pela sociedade. De acordo com Wolf (2003), critérios 

como o grau hierárquico dos indivíduos envolvidos no acontecimento, o impacto sobre a 

nação e o interesse nacional, a quantidade de pessoas que o acontecimento envolve, entre 

outros, são alguns exemplos de qualidades que podem transformar um acontecimento em 

notícia. Isto significa que os fatos que carregarem estas qualidades serão preferencialmente 

selecionados para a veiculação. 

Para concluir, Sousa (2002), fazendo referência a Traquina diz que: 

 

As rotinas, enquanto padrões comportamentais estabelecidos, são, entre os processos 

de fabrico da informação jornalística, os procedimentos que, sem grandes 

sobressaltos ou complicações, asseguram ao jornalista, sob a pressão do tempo, um 

fluxo constante e seguro de notícias e uma rápida transformação do acontecimento 

em notícia, isto é, permitem ao jornalista que controle o seu trabalho, (SOUZA, 

2002, p. 49). 

 

 

Logo, podemos interpretar as rotinas produtivas como um método eficiente de 

sistematizar o trabalho do jornalista em suas várias etapas. Isto se faz necessário ao 

considerarmos que a atividade jornalística é inconstante e imprevisível, já que não se podem 

prever certos acontecimentos. Assim, desenvolver uma rotina de trabalho é fundamental para 

um produto jornalístico sem furos e assegurar que as notícias chegarão a tempo hábil  

aos receptores. 

 

2.3 VALORES NOTÍCIA NO PROCESSO DE PRODUÇÃO 

 

Há certos elementos que definem o processo comunicativo, e mudam 

significativamente de uma situação para a outra. Por exemplo, a própria exposição da 

mensagem em capa de jornal poderá ter uma discordância dos resultados, ou seja, a matéria 

no interior do jornal não se define como principal e o fato de a experimentação descrever o 
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efeito da exposição, algumas das quais, inicialmente, estão a favor do estilo defendido pelo 

informativo e outras estão em desacordo. A diferença entre os métodos diz respeito ao tipo de 

tema ou de assunto em relação ao qual se avalia a eficácia do informativo.  

Para Wolf (1999), a assimetria dos papéis comunicativos confere uma evidência 

particular aos elementos que, nas estratégias textuais, dizem respeitos aos destinatários, ao seu 

trabalho interpretativo, aos conhecimentos que os emissores possuem a respeito deles. 

Segundo Wolf, existem, portanto, questões que são inerentes à lógica comunicativa dos 

discursos, cujas respostas são importantes para o tema dos efeitos e das influências sociais: 

 

A assimetria dos papéis comunicativos, com consequentes diferenciações de 

competência comunicativa entre emissor e receptores, torna a regulação 

interlocutiva – ausente, na situação de comunicação de massa fortemente 

predominada no texto, (WOLF, 1999, p.131). 

 

Assim, os textos de capa são acentuados conforme os aspectos que se refere aos 

destinatários, ou seja, o leitor. O conhecimento do emissor em relação ao receptor acrescenta 

e estabelece um momento típico de transição, há outros fatores que desaconselham uma 

abordagem essencialmente comunicativa. O emissor faz parte de um grupo com níveis 

organizativos formais, com valores profissionais e de sistemas de sanções e de recompensas. 

Os receptores, por sua vez, não têm uma forma de associação comparáveis as dos emissores e 

é difícil que tenham uma visão coletiva. 

Para atingir a primeira página de um jornal, o texto necessariamente passa por diversas 

etapas, o assunto deve passar por análises que permitiram a publicação. A determinação do 

que é noticiável é um fenômeno negociável, onde editor e repórter tentam entrar em um 

acordo.  

No meio jornalístico, os valores-notícia estão diretamente ligados às rotinas produtivas 

e aos critérios de noticiabilidade. Por sua formação, o repórter ou editor tem uma visão 

diferente das demais pessoas, desta forma, ele é apto a fazer uma seleção pessoal sobre os 

fatos que considera mais relevantes ao leitor. Há dois tipos de valores-notícia: de seleção ou 

construção. Um está ligado aos critérios utilizados pelos periodistas na hora de fazer a seleção 

dos acontecimentos, ou seja, o que será apurado como notícia e o que não passará de um fato 

sem publicação na mídia. Já o segundo, diz respeito a tudo que será levado em conta na hora 

de se construir uma notícia. 

Para Mauro Wolf (1994), os valores-notícia de construção são elementos incluídos na 

notícia durante o processo de produção, “sugerindo o que deve ser realçado nas capas, o que 

deve ser omitido, o que deve ser prioritário na construção do acontecimento como notícia”. A 



18 

 

amplificação, a relevância e a concordância são elementos possíveis de se utilizar na 

construção. A relevância refere-se à importância que o fato possui para as pessoas. A 

concordância implica dizer que o fato deve estar inserido em um contexto conhecido. 

Os valores-notícia e complexo jornalístico correspondem à projeto editorial da 

empresa, que pode influenciar o jornalista no processo de coleta dos acontecimentos. A 

criação de espaços que tratam de um tema específico estimula a elaboração de notícias 

referentes ao assunto, pois é necessário preencher os espaços destinados. O impresso que 

noticia os fatos que ocorrem no dia-a-dia, destina um amplo espaço para alguns assuntos e 

questões relevantes, que por vez são do interesse das grandes massas. 

Traquina (2005) nos mostra outros critérios que são importantes para explicar os 

valores-notícia: O prestigio, a notoriedade e a fama dos envolvidos são instrumentos 

fundamentais para classificar os acontecimentos como notícia. Além disso, a proximidade, a 

relevância, o tempo, a notabilidade, o inesperado, o conflito ou a controvérsia e a infração, 

são elementos que nos servem como forma de avaliação, de classificação de assuntos que 

terão impacto sobre a vida das pessoas, de noticiar fatos atuais ou referir fatos que já 

aconteceram, acontecimentos que envolvam muitas pessoas, ou então, fatos inusitados ou 

insólitos que rompem com as expectativas da comunidade jornalística, representados pela 

violência física ou simbólica, ou seja, a quebra de regras, o crime como notícia. 

(TRAQUINA, 2005) 

Nos valores-notícia de seleção, existem alguns critérios contextuais que são o contexto 

do método da produção das notícias. Faz-se, então, uma apresentação desses critérios. Inicia-

se com a disponibilidade, ou seja, a possibilidade de estar sempre disposto para a cobertura de 

certos acontecimentos. Passa-se, então, para a questão do equilíbrio, onde os acontecimentos 

deixam de ser notícia na contemporaneidade por terem sido no passado. Há a visualidade, 

onde a imagem é terminante para a seleção ou não da notícia.  

Lembra-se, também, da concorrência entre jornais, que existe entre as agências 

jornalísticas. Por último, a questão do dia noticioso, uma vez que existem dias com eventos 

com valor-notícia e outros sem qualquer acontecimento que possa ser considerado um valor-

notícia. (TRAQUINA, 2005).  

Os valores-notícia de seleção consistem na escolha dos jornalistas por determinados 

acontecimentos. São divididos em: os critérios substantivos, que são aqueles avaliados 

segundo a importância do acontecimento e o interesse que esse tem como notícia; e os 

critérios contextuais, os quais levam em conta o contexto que o veículo, onde a notícia será 

publicada, está inserido. 



19 

 

Os valores-notícia de seleção, nomeados nos critérios substantivos, citados por 

Traquina (2005) são: morte, notoriedade, proximidade, relevância, novidade, tempo, 

notabilidade, inesperado, conflito ou controvérsia, infração e escândalo. 

O primeiro deles é a morte. “Onde há morte, há jornalistas” (TRAQUINA, 2005, p. 

79). A idéia do autor explicita que “a morte é um valor-notícia principal para essa 

comunidade interpretativa e uma razão que explica o negativismo do mundo jornalístico que é 

apresentado diariamente nas páginas do jornal” (TRAQUINA, 2005, p. 79). 

O próximo critério é o da notoriedade, em que o assunto de enfoque é o “ator principal 

do acontecimento” (TRAQUINA, 2005, p.79), políticos, pessoas importantes na sociedade 

que será inserido como interesse público e artistas.  

A proximidade das informações é outro ponto relatado por Traquina. Quanto mais 

próximo o acontecimento estiver do veículo, mais importância ele terá nos meios de 

comunicação. Portanto, não podemos deixar de noticiar um acontecimento como a morte de 

Bin Laden não seja importante para os leitores locais.  

Assim podemos discutir o critério de relevância. Essa relevância que a notícia tem 

diante público é mais um dos valores-notícia propostos no estudo. Os assuntos devem causar 

impacto à vida das pessoas, ou ainda sobre um país, a nação, esclarecer que os 

acontecimentos são importantes. 

A novidade, ou “o furo”, o inusitado, são pautas sempre presentes nas redações. A 

continuidade é um elemento importante na comunicação. É necessário que o jornalista traga 

dados novos para a continuidade da matéria. 

O critério do tempo assume maneiras diferentes. São levados em conta os valores 

atualidade dos fatos, os acontecimentos que marcaram época que depois de anos relembrados, 

as datas importantes, a continuidade e o desenrolar dos fatos, serão sempre “ganchos” da 

notícia. 

O valor-notícia da notabilidade refere-se como “a qualidade de ser visível, de ser 

tangível” (TRAQUINA, 2005, p. 82). Os registros de notabilidade podem ser descritos na 

quantidade de pessoas envolvidas em um fato. Ou ainda, através da inversão, tudo que foge ao 

normal, o insólito, é notícia.  

O inesperado é também um exemplo que pode ser descrito junto a notabilidades dos 

fatos. Surpreender e alterar a rotina do leitor, seja com “boas ou más” notícias, são critérios de 

importância que são adotados na noticiabilidade. 
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Segundo o autor, “outro valor-notícia fundamental é o conflito e a controvérsia, isto é, 

a violência física ou simbólica” (TRAQUINA, 2005, p.85), remete à sociedade. É também 

causador de espanto e foge ao convencional. 

 

Na política, certamente, a violência representa uma quebra do normal: por exemplo, 

é notícia a cena de deputados em luta física em vez de uma luta verbal. Num país 

democrático, a violência política é julgada „invulgar‟, um desvio da norma. (...) E 

representa assim uma ruptura fundamental na ordem social, (TRAQUINA, 2005, 

p.84-85). 

 

Toda a infração e o escândalo remetem a uma ruptura de leis e comportamentos. 

Traquina cita o exemplo dos crimes. Mais ou menos perversos são crimes e merecem atenção 

da mídia.  

Os valores-notícia de construção podem ser entendidos pela escolha de todos os 

acontecimentos que de alguma forma se tornam salientes para a criação de uma notícia. Pode-

se trazer como exemplos: a simplificação (uma notícia simples de ser entendida troca de lugar 

com uma muito complexa); a amplificação (quanto mais intensa for uma notícia, mais ela será 

notada); a relevância (a notícia só será notada se ela der sentidos aos acontecimentos); a 

personalização (valorização das pessoas envolvidas) e a dramatização, que é o reforço do lado 

emocional (TRAQUINA, 2005).  

Segundo o autor, entende-se por notícia todo episódio que ocorre quando tudo é 

inesperado, ou seja, é algo extraordinário, que envolve vários indivíduos e possua combinação 

com os critérios de noticiabilidade abordados nos parágrafos anteriores. 

Os valores-notícias interferem na preferência dos acontecimentos a serem 

transformados em notícias. Como segundo aspecto, são considerados critérios de relevância e 

que estão espalhados por todo o processo de produção desde a escolha até o produto final. A 

definição do que é importante e interessante para ser noticiado passa pelo reconhecimento de 

quatro variáveis que motiva essa natureza dos valores-notícia, sendo elas: o grau, o nível 

hierárquico e os números de pessoas envolvidas, o impacto e o interesse, a relevância e o 

significado diante do que pode ainda refletir sobre o acontecimento. (TRAQUINA, 2005).  

O juiz crítico do editorial da mídia é um dos critérios de noticiabilidade que sempre 

marcam presença nos noticiários, pois os fatores organizacionais, cada vez mais, influenciam 

a construção da notícia: tempo, dinheiro e competência, a dependência das contas de 

propaganda, políticas editoriais, o desempenho da concorrência, entre outros. O alcance da 

notícia é outro critério de grande valor, pois é ele que irá determinar o público que terá acesso 

à informação. O fator tempo e proximidade também são relevantes. O primeiro, pelo simples 
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fato dele decidir quando a notícia acontece, agora ou no máximo daqui a pouco. O segundo, 

porque as pessoas têm grande interesse pelo que acontece ao seu redor. Há certas observações 

quanto a este último, pois, de um modo geral, o leitor gosta de estar interado de notícias de 

outras localidades que acabam repercutindo mundialmente. 

Para Golding e Elliott (in Wolf, 1995, p 175-176), os valores-notícia são critérios de 

seleção dos elementos dignos de serem incluídos no produto final, desde o material disponível 

até a redação. Em segundo lugar, funcionam como linhas-guia para a apresentação do 

material, sugerindo o que deve ser realçado, o que deve ser omitido, o que deve ser prioritário 

na preparação das notícias a apresentar ao público. Os valores-notícia são, portanto, regras 

práticas que abrangem um corpus de conhecimentos profissionais que, implicitamente, e, 

muitas vezes, explicitamente, explicam e guiam os procedimentos operativos redatoriais. Os 

valores-notícia são qualidades dos acontecimentos, ou da sua construção jornalística, cuja 

presença ou cuja ausência os recomenda para serem incluídos num produto informativo. Já 

para Traquina, a palavra noticiabilidade é formada por regras práticas que abrangem um 

corpus de conhecimento profissional que, implícita e explicitamente, justifica os 

procedimentos operacionais e editoriais dos órgãos de comunicação em sua transformação dos 

acontecimentos em narrativas jornalísticas.  

 

[...] os critérios de noticiabilidade, as características tecnológicas de cada meio 

noticioso, a logística da produção jornalística, retraimentos orçamentais, inibições 

legais, a disponibilidade da informação das fontes,a necessidade de contar 

“estórias”, de modo inteligível e interessante, a um determinado público, a 

necessidade de empacotar a notícia de um modo que seja compatível com o 

imperativo comercial de vender as audiências aos anunciantes, e as formas de 

aparência dos acontecimentos sociais e políticos, (TRAQUINA, 1993, p.63). 

 

Tais valores-notícia, praticamente ilimitados, são rotineiramente agrupados em cinco 

grandes categorias: importância, categorias relativas ao produto, relativas aos meios de 

informação, relativas ao público, à concorrência.  

 

Os valores-notícias são de algum modo uma resposta organizacional à necessidade 

de produzir diariamente informação. Os jornalistas não podem todos os dias 

estabelecer novos critérios de seleção, o que tornaria o seu trabalho impraticável. Os 

valores-notícias são, por isso, uma forma de rotinizar o trabalho e facilitar a escolha 

e produção informativa. Todas estas conclusões são produto de uma nova 

metodologia de pesquisa da comunicação, que tende a privilegiar os aspectos 

produtivos, (SANTOS, 1992, p. 87).  
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Os valores/notícias participam na seleção e escolha dos fatos a converter em notícias. 

Como segundo aspecto, são considerados critérios de relevância e que estão espalhados por 

todo o processo de produção desde a seleção até ao produto final.  

 

2.4 CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

 

Eventos que envolvem pessoas importantes pelo mundo, também se tornam notícia 

através do critério de proeminência, à raridade, à exclusividade, que também são critérios de 

noticiabilidade. Fatos e eventos chegam às redações a todo instante por meio de agências de 

notícias, assessores de imprensa, até mesmo pelos leitores. Nessa entrada de informação, os 

jornalistas e editores fazem a seleção do que é mais importante para transformar em notícia.  

Segundo Nelson Traquina (2001), “as notícias são um resultado de processos de 

interação social entre jornalistas, entre jornalistas e a sociedade, e entre os jornalistas e suas 

fontes de informação”. Traquina cita o teórico Robert Hackett, que diz que diversos fatores 

constroem as notícias. 

 
Os critérios da noticiabilidade, as características tecnológicas de cada meio 

noticioso, a logística da produção jornalística, retraimentos orçamentais, inibições 

legais, a disponibilidade da informação das fontes, a necessidade de contar „estórias‟ 

de modo inteligível e interessante a um determinado público, a necessidade de 

empacotar a notícia de um modo que seja compatível com o imperativo comercial de 

vender as audiências aos anunciantes, e as formas de aparência dos acontecimentos 

sociais e políticos, (HACKETT apud TRAQUINA, 2001, p.63). 

 

Pelo fato do jornalismo poder influenciar a vida das pessoas e ter uma importante 

forma de conhecimento, acredita-se que é necessário ter um maior rigor quanto à formação 

profissional e ao conteúdo elaborado pelos mesmos. É o que quer dizer LAGE (1992, p.14) ao 

afirmar que “o jornalismo descende da mais antiga e singela forma de conhecimento – só que, 

agora, projetada em escala industrial, organizada em sistema, utilizando fantástico aparato 

tecnológico”.  

Já está claro que um fato vira produto jornalístico depois de passar por várias pessoas. 

Contudo, é uma pessoa que vai aprovar as sugestões dos jornalistas e dizer qual delas irão 

para manchete de capa, dentre elas, as que vão ganhar mais destaque.É saliente destacar que a 

notícia é uma reprodução da realidade. A notícia tem sentido por estar acoplada ao senso 

comum e contextualizada histórica e culturalmente. Por alguns destes motivos os critérios de 

noticiabilidade foram criados, pois serão estes critérios que irão intervir diretamente sobre a 

notícia, desde o seu processo de produção até a divulgação, (embora estes critérios não sejam 
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explícitos ao seu público). As notícias de jornal, de rádio, de televisão e de sites noticiosos 

são parecidas na utilização dos mesmos contextos, conceitos e fórmulas, na construção de 

uma mesma “linha”, que acaba dando significado e identidade aos acontecimentos. 

Para se pensar sobre critérios de noticiabilidade, precisamos levar em conta três dos 

principais conceitos do jornalismo: newsmaking, agenda-setting e gatekeeping, pois estas 

teorias explicam o que faz com que um determinado acontecimento seja considerado 

acontecimento jornalístico ou não. 

São inerentes no processo da rotina produtiva: o newsmaking descreve a rotina 

produtiva, ou seja, o método de transformar do acontecimento em notícia. E as pesquisas 

sobre esta teoria são “uma primeira tentativa, em nível empírico, para descrever as práticas 

comunicativas que geram as formas textuais recebidas pelos destinatários” (WOLF, 1995, 

p.226). O newsmaking engloba o jornalista, a organização na qual ele trabalha e todo o 

processo produtivo. 

Já a hipótese do agenda-setting refere-se ao fato das mídias agendarem os 

acontecimentos, inclusive a formação da opinião pública. O que os meios publicam hoje 

estabelece uma linha de ação que identifica acontecimentos relatados amanhã como sendo 

noticiáveis, e a sua publicação confirma a validade da decisão do primeiro dia e aponta para 

acontecimentos ainda mais longe no futuro como sendo merecedores de cobertura 

(TRAQUINA, 1993). 

O agenda-setting não define os fatos que são mais relevantes a serem divulgados, mas 

interfere diretamente sobre os temas da pauta que ganharam um grau maior de interesse do 

seu público. Os assuntos são escolhidos por diversos fatores, mas os principais dizem respeito 

às diversas pressões sociais, principalmente aquelas que englobam a opinião pública. 

O Gatekeeper recorre para a seleção do material que poderá ter maior impacto junto ao 

seu público, ou seja, uma teoria criada com base na observação da seleção de notícias feitas 

pelo editor de um jornal, aquele que “guarda os portões” do meio, decidindo o que entra e o 

que não entra no jornal. No entanto, esta teoria trata dos diversos filtros que um 

acontecimento passa antes de virar notícia. 

Os pesquisadores definiram nove critérios que o gatekeeper recorre para a seleção do 

material onde poderá ter maior impacto junto ao seu público. São eles: momento do 

acontecimento, intensidade, clareza, aproximidade, consonância, surpresa, continuidade, 

composição e valores socioculturais. Dessa forma, os pesquisadores concluíram que se um 

acontecimento possui expressiva utilização de um ou mais dos critérios citados, sua chance de 
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tornar-se notícia aumentará muito em comparação com fatos com pouca ou nenhuma 

proximidade com esses critérios. 

O sentido do que é importante e interessante para ser divulgado pela importância de 

quatro variáveis que originam essa natureza dos valores/notícia, sendo elas: o grau o nível 

hierárquico das pessoas envolvidas, o impacto e o interesse, o número de pessoas envolvidas, 

a relevância e o significado diante do que pode ainda repercutir sobre o acontecimento. 

 O alcance, o fator tempo e proximidade ou localidade da notícia são critérios de 

grande importância, pois é com eles que irá determinar o público que vai ter acesso àquela 

informação. O primeiro abrange o público alvo, o segundo pelo simples fato dele determinar 

quando a notícia acontece, agora ou no máximo daqui a pouco. O terceiro porque as pessoas 

têm grande interesse pelo que acontece ao seu redor, próximo de si. No entanto, o leitor 

também tem interesse explicito em buscar informações de outros lugares que acabam 

ganhando repercussão mundial, como por exemplo: Sobre os protestos no Brasil, Copa do 

Mundo, morte do candidato à presidência Eduardo Campos, entre outros.  

 Quanto às matérias sobre ciência, podem-se enfatizar ainda os seguintes critérios, 

conflito, quando o fato envolve jogo de interesses, superação e expectativa. O discurso de 

informação midiática está estruturado em três tipos de critérios: de atualidade, de expectativa 

e de sociabilidade. Esses critérios são modos de organização do discurso midiático que se 

baseiam nas questões do como descrever (o descritivo), como contar (o narrativo), como 

explicar e ou persuadir (o argumentativo).  

 Os fatores assinalados pelas diferentes teorias e autores como condicionantes da 

notícia realmente parecem estar conectados. As matérias e a forma como são divulgadas, ou 

deixam de ser, em cada meio, resultam em uma determinada circunstância, sejam ela pessoal, 

social, ideológica, cultural e tecnológica, que acabam reincidindo sobre os próprios meios. 

 Outro critério que não se pode deixar de trazer é o caráter sensacionalista, pois este 

assegura emoção à notícia e, consequentemente, audiência. O jornalismo sensacionalista pode 

cumprir a função social de contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Quando faz 

cobertura de crimes bárbaros e mostra os exageros e apelos, as emoções sensibilizam os 

leitores, levando-os a se mobilizar. No entanto, pode-se pensar que jornalismo sensacionalista 

é capaz de ampliar a participação popular nas questões sócio-políticas, além de reforçar 

valores humanos e culturais. Nossa hipótese é de que, no jornalismo policial, a abordagem 

chamada sensacionalista está, de certa forma, atrelada à função social das mídias como 

formadora de opinião.  
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 Os critérios da escolha das notícias estão absolutamente relacionados à escolha da 

notícia certa para ser noticiada ou recusada, nível de interesse e a seriedade da notícia são 

fatores decisivos nesta seleção.  

  Sendo que cada veículo de comunicação faz sua seleção em particular, o que garante 

uma variedade de informações, bem como toda e qualquer categoria de jornalismo. Portanto, 

desde as primeiras publicações, até os dias de hoje, os critérios de noticiabilidade se 

sustentam pelo processo de construção das notícias. 

 

2.5 JORNALISMO IMPRESSO NA ATUALIDADE 

 

Apesar de representar um campo promissor para os novos profissionais, o interior 

ainda é visto, muitas vezes, com preconceito, como uma espécie de coadjuvante no cenário da 

comunicação. A verdade é que, para muitos, ainda permanecem os estigmas de artesanal e 

dependente do faturamento dos Poderes Públicos. Sendo assim, a imprensa interiorana se 

apresenta como uma história dinâmica, um abre e fecha constante de jornais. Isso porque os 

jornais são, historicamente, atrelados aos executivos municipais que a cada quatro anos 

poderá mudar o governo. 

O jornalista Fernando Ortet em seu artigo “A realidade do jornalismo no interior é 

desconhecida,” transcreve pontos que suscitam a discussão: 

 

A imprensa do interior se caracterizava por ser uma imprensa mais opinativa do que 

informativa, que discute todos os problemas, intromete-se nos bastidores da política, 

provoca adversários, denuncia e, principalmente, fofoca. Diz ainda este pesquisador 

que a participação da imprensa do interior na vida do município é compromissada e 

comprometida e, comumente, reflete as tensões, a disputa, a liderança e as paixões 

políticas presentes no grupo social em que se insere, (ORTET, 1998, p. 123). 

 

 

A profissão é vista pela grande maioria dos jornalistas que atuam no interior como um 

modo de ascensão social. Também faz alusão a uma relação de troca, entre a imprensa e o 

poder local, visando resultados em eleições municipais. No entanto, uma considerável parcela 

dos jornais de interior limita suas notícias ao bom e velho trinômio: política, sociedade e 

polícia. Editores estampam frequentemente nas páginas de seus periódicos notícias de crimes 

ilustradas com grandes imagens sensacionalistas, notas sobre os bastidores da política sem a 

devida checagem e fotos posadas de cidadãos que pertencem à classe econômica privilegiada 

daquela cidade. 
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Para mudar este panorama, os jornais do interior têm investido em tecnologia e, de 

forma mais tímida, na profissionalização de seus funcionários. O jornal passou do modo de 

produção artesanal para a imprensa industrial. A identidade de uma região passa pela sua 

representação na mídia local. A incorporação de elementos típicos da cultura local é uma 

forma de fortalecer esses traços. 

O jornalismo regional pode, além de tornar representada a sociedade ou comunidade 

local, ampliar o espaço democrático de discussão dos interesses vigentes. O resultado é que a 

comunidade se torne agente da construção da nova mídia impressa local. A valorização da 

produção regional não é uma forma de preservação da cultura nacional nem o fortalecimento 

da democracia. É a própria cultura nacional, dentro de uma democracia viva e participativa.  

Para que uma notícia regional seja pertinente a um jornal de grande circulação, 

somente se um agente pertencente à metrópole ou com influência nacional entre em embate 

com agentes locais ou com espaço geográfico ou esteja no interior. Um exemplo é a visita do 

governador Tarso Genro a São Sepé para anunciar oficialmente o processo licitatório da 

barragem do Rio São Sepé. A grande imprensa publicou a notícia sobre o encontro. Os jornais 

locais trouxeram em suas capas a reportagem com o político. 

A presença dos interesses políticos não é percebida apenas na linha editorial dos 

jornais. Muitas vezes, autoridades do município ocupam posições de chefia nos periódicos ou 

são seus proprietários. O jornalista Pedro Celso Campos, em artigo publicado no Observatório 

da Imprensa, descreve como é ser jornalista no interior.  

 

Antes de mais nada é preciso conhecer de perto esse mercado ainda dominado por 

muito aventureirismo empresarial, o que leva alguns meios acadêmicos a se 

distanciarem dele ao confundirem tal atividade com pura e simples "picaretagem", 

isto é, um jornalismo voltado apenas para o faturamento, sem distinção entre notícia 

e matéria paga, resultando em baixa credibilidade diante do público, principalmente 

por causa das influências políticas, partidárias, econômicas, religiosas etc. (PEDRO 

CELSO CAMPOS, Observatório da Imprensa, 2000) 

 

 

Além da fuga do jornalismo aventureiro, uma das maneiras de desvincular o jornal de 

interesses partidários é a separação da sua redação do departamento comercial ou responsável 

pela captação de assinantes. Na redação, como não poderia ser de outra forma, pautar a 

apuração pelo apartidarismo e profissionalismo. No setor comercial faz-se necessário um 

trabalho que vise dar amplitude ao trabalho feito no jornal. 

Para Pedro Celso, isso exige bom planejamento administrativo e qualidade no produto 

final. “O leitor dará preferência ao jornal bem feito, sério, isento, independente, que está a 

serviço da comunidade, e não deste ou daquele grupo de poder.” 
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No trânsito das informações, os jornalistas vêem-se na condição de ter que confrontar 

suas verdades todos os dias. O profissional da comunicação deve ter uma verdade que 

caracteriza com um conjunto de princípios valorativos e normas morais que funcionam como 

axiomáticos naturais e que lhe indicam quadros de significação, onde as ações sociais se 

inserem. O cidadão, maior interessado na divulgação da informação de interesse público, fica, 

quase sempre, alheio ao processo que estipula, cria, questiona e modifica as normas de 

conduta desses profissionais. 

Eugênio Bucci (2000), no livro “Sobre ética e imprensa”, observa que o único 

interessado na discussão ética é o cidadão “não os proprietários dos órgãos de imprensa, não 

os jornalistas, não os governantes (que também são cidadãos, mas se encontram investidos de 

condições que os diferenciam dos demais)”. Ele ainda acrescenta: 

 

O único interessado é o cidadão como outro qualquer, aquela pessoa comum que 

consome as notícias e que, no fim, é o beneficiário final do jornalismo de qualidade 

– ou a vítima do jornalismo vil. É por isso que essa discussão vale a pena, faz 

sentido e, mais que isso, é urgente, principalmente na imprensa interiorana, (BUCCI, 

2000, p. 245). 

 

 

O jornalismo interiorano busca a credibilidades dos leitores e o reconhecimento, para 

isso, terá que usar as mesmas ferramentas dos grandes jornais. A ética no jornalismo, 

inclusive no interior, só conseguirá ser implantada nos periódicos quando houver a conquista 

de liberdade dosada à responsabilidade. Para que isso aconteça, as empresas terão que buscar 

profissionais e amadurecimento para que se conquiste a credibilidade do seu público. 

Ainda que se utilize de recursos jornalísticos dos grandes centros, as particularidades 

do interior devem ser respeitadas, mas incluídas na pauta de um jornalismo ético e 

profissional. Os vícios comuns à produção até aqui praticada não podem ser tidos como 

prática normal, apesar de comum e quase consensual. 

 

O jornalista deve, acima de tudo, buscar a verdade dos fatos. O jornalista precário 

que possui a perspectiva do publicitário, até mesmo porque recebeu sua designação 

de jornalista por um consentimento dos amigos, não tem qualquer compromisso com 

a verdade. Não tem critérios para estabelecer a verdade dos fatos. Sua verdade é 

dependente do ângulo em que observa os fatos e dos mimos que recebe diariamente. 

Essa situação do jornalismo nos centros regionais ou de menor porte resulta num 

jornalismo pobre, onde os elogios aos amigos tornam-se corriqueiros. É o colunismo 

social de pior qualidade travestido de jornalismo. A designação e a identidade 

jornalística se transformam nessas situações em sinônimo de jabá, para usar um 

termo do vocábulo do jornalismo, (GERSON MARTINS, 2004, p. 84). 
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Os avanços tecnológicos na área da comunicação não estão restritos apenas às 

metrópoles. Jornais do interior estão conectados à internet. Desde a popularização da internet, 

em meados dos anos 90, todos nós sabemos que mais e mais pessoas tendem a obter as 

informações diretamente em mídia digital. No entanto, os jornais do interior ainda vêm se 

defendendo com a cultura da leitura no papel.  

Com tudo, o impresso vem buscando relativamente um espaço maior junto à 

tecnologia. A cultura nas redações dos jornais impresso está mudando. As novas demandas de 

trabalho vêm trazendo uma geração de jovens versáteis, que competem com editores e 

repórteres. No entanto, a injeção de sangue novo traz mais energia e competição dentro de 

uma redação. 

Para todos os efeitos, contudo, as empresas do setor da informação noticiosa têm 

encarado que a internet é imprescindível na divulgação das notícias, como o último passo na 

cadeia que liga o jornalista e leitor. Fato é que hoje não há jornal que não disponha de website 

e nele ofereça conteúdos noticiosos, entre outros. No entanto, ainda não se conseguiu que as 

edições web de jornais impressos sejam rentáveis de forma independente.  

 

2.6 PRIMEIRA PÁGINA  

 

A primeira página (capa) de um periódico pode ser estudada sob a construção e 

acondicionamento dos elementos e linguagens verbais e não-verbais, bem como, chamariz 

para o leitor e espécie de pretexto para que exista o consumo. Esse arranjo de informações 

forma um campo perceptivo para o leitor, dando passagem de leitura, consentindo que se 

inicie por um título ou que se vá para um olho ou, ainda, que se percorram as fotos da página 

ou vá para outras páginas, por exemplo. 

Deste modo, as estratégias de produção da capa de um jornal são inúmeras, pois 

juntam uma infinidade de técnicas. É necessário descrevê-las para que se possa entender a 

construção da primeira página. No meio impresso são normalmente distribuídas por editoriais 

(política, cotidiano, esportes, cultura, por exemplo), que, por sua vez, podem ser reunidas em 

um caderno. Cada uma das editorias prepara as suas pautas específicas. 

No fechamento da edição semanal, a editora-chefe reúne-se com os demais redatores e 

é feita a escolha das chamadas de capa (primeira página) e, consequentemente, manchete e 

sub-manchete da edição. Após, a imaginação visual e a diagramação da capa. Durante esse 

procedimento, alguns cuidados devem ser tomados como: a dobra do jornal, a fonte do texto e 

o tamanho das letras a serem utilizadas, fotografias (cortes verticais ou horizontais) e o 
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número de chamadas devem ter um cuidado especial na produção. Outro assunto relevante é a 

padronização gráfica que precisará ser seguida em todo impresso. Na uniformização gráfica, a 

primeira página é a que apresenta os maiores recursos de persuasão para a posterior leitura de 

todo o jornal. Para tal, é imprescindível que essa padronização gráfica seja personalizada, para 

que o leitor a identifique prontamente. Ela representa a própria imagem do jornal (SILVA, 

1985, p.50). 

Como a capa do impresso apresenta a „embalagem‟ do veículo, é necessário mapear as 

partes que a constituem. Há dois tipos de informações a serem consideradas na organização de 

uma capa: os fixos e os móveis. 

No entanto, os elementos fixos aqueles que sobrevêm em toda edição e promovem a 

identificação do periódico como o nome e a logomarca, como também aqueles que situam a 

geografia e a cronologia do periódico. Como elementos móveis, estamos nomeando aqueles 

que variam de acordo com a edição como: imagens em geral (diagramação), manchetes, 

rubricas, títulos, as chamadas para as matérias e noticias [...] (CAMARGO, 2002, p. 77). 

A apropriada utilização do branco na página pode harmonizar beleza e leveza à 

página. Para Villas-Boas (2003), “qualquer elemento de uma página significa alguma coisa – 

até mesmo o não elemento, representado pelo branco” (p. 35). 

A apreensão do diagramador se deve a sua tarefa específica, que é dar a devida 

composição visual aos discursos, a fim de que o leitor possa distinguir de maneira rápida e 

confortavelmente o que lhe for de interesse. A diagramação deve apontar a estética, propondo 

também funcionalidade e intencionalidade para o jornal. 

 

2.7 SITUANDO SÃO SEPÉ  

 

O município de São Sepé tem se distinguido pelo esforço que vem fazendo para honrar 

sua cultura e suas potencialidades. Por esse esforço, onde muitas mãos e muitas vontades se 

somam e pode se orgulhar de ser presença e contribuir, efetivamente, para que instituições 

como jornais não sejam abstratas, mas parte integrada à vida concreta do cidadão sepeense. 

Mesmo com todas as dificuldades que não necessitam ser relembradas, São Sepé tem 

feito sua parte. Tem feito a famosa e discutida “lição de casa”, expressão tão ao gosto de 

alguns, quando se trata de responsabilidade individual ou coletiva. O povo sepeense conhece a 

dificuldade e as limitações, buscando assim caminhos e alternativas para continuar a trajetória 

que traçaram e querem enquanto coletividade protagonista ativa de seu destino.  
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É possível afirmar que sem a imprensa não haveria desenvolvimento do ser humano, 

tal sua ligação com a vida do homem. A caminhada da humanidade em todos os tempos e em 

todos os lugares é expressão de sua cultura. E é esta herança que fica, que permanece, é o 

patrimônio indispensável para que a espécie se desenvolva. Sensível a essa premissa, a 

imprensa local procura oferecer contribuições à consciência de nossa contemporaneidade. É 

um panorama sucinto da história de São Sepé e de sua gente. A imprensa local tem suas 

limitações e pode sofrer naturalmente críticas, mas não pode, em hipótese alguma, desmerecer 

as melhores intenções que motivam e impulsionam, assim, ajuda a contribuir para difundir, 

resgatar e valorizar aspectos fundamentais da história.  

Circulam, atualmente, no município de São Sepé, dois jornais semanais impressos: o 

Jornal A Fonte, analisado neste trabalho, e o Jornal A Palavra, além de um jornal eletrônico, o 

Jornal do Garcia (disponível somente na internet). São Sepé já possuiu treze jornais diferentes 

até a década de setenta. Entre os jornais que já circularam anteriormente citamos "O 

Centenário" e "A Cidade", editado nos municípios de São Sepé e Caçapava do Sul. Existem 

ainda duas rádios, uma AM, Rádio Cotrisel, e outra FM, Rádio Comunitária Pulquéria.  

A escassez de documentos, da precariedade das fontes e dos poucos recursos humanos 

e técnicos disponíveis, tudo isso, no entanto, não esmorece o ânimo e a disposição de mostrar 

a história e a expressão de um povo.  

Portanto, contaremos um pouco da origem do nome São Sepé, onde existem duas 

versões a respeito da procedência. A popular ressalta que o município recebeu este nome em 

homenagem à memória do valente guerreiro Sepé Tiaraju que nasceu, viveu e combateu nos 

Sete Povos das Missões, na época pré- açoriana. Os missionários ensinavam que ganhariam o 

céu aqueles que tombassem em luta pela defesa das Reduções Cristãs contra os exploradores.  

Por esse motivo, segundo a tradição, o guerreiro morto passou a ser invocado como 

São Sepé, tornando-se assim símbolo do sentimento dos indígenas de libertação. A marca 

desta santidade seria um sinal branco, em forma de cruz, no alto da testa, chamado o Lunar de 

Sepé, que ingressou no imaginário popular.  

Para Aurélio Porto (1938), no território do município de São Sepé, havia uma taba de 

índios Guaranis, da qual Tiaraju seria cacique, originando-se assim, a reverência póstuma 

feita ao Índio Sepé, de tanto simbolismo na memória popular. Já para Cesar Pires Machado 

(2006), além do território original do município de São Sepé, também era ocupado pelos 

municípios de Formigueiro e Vila Nova do Sul. A outra versão é apresentada em relato oral 

pelo historiador Paulo Xavier, embasado em documentos históricos, quando, afirma que São 

Sepé teve origem em uma estância missioneira já existente em 1751, chamada San Sepé e que 
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o nome São Sepé que se atribuiu ao município, não tem relação direta com o índio Sepé 

Tiaraju. No entendimento de Xavier, muito antes do surgimento de São Sepé.  

A cidade de São Sepé, seu núcleo urbano, teve origem a partir da ideia de construir 

uma capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Os moradores do distrito de São 

João, como era identificado o território, quiseram ter sua própria capela. O município de São 

Sepé foi criado pela Lei Provincial nº 1029, de 29 de abril de 1876, no governo do 

Conselheiro Alencar Araripe, Presidente da Província.  

A origem étnica da população é de italianos, alemães, turcos, libaneses, sírios, 

portugueses e negros. A economia do município é baseada nas atividades agropastoris, com 

destaque para a cultura de arroz, soja e milho. Na pecuária destacam-se as criações de gado de 

corte e leite. As atrações turísticas de São Sepé ainda não têm expressão econômica, mas 

podem seduzir os visitantes para que vejam um fogo de chão, permanentemente aceso há mais 

de 200 anos. São seis gerações que alimentam as chamas durante 24 horas. A Gruta do Marco, 

um misto de lenda e verdade faz crer que o corpo de Tiaraju, depois de ferido mortalmente, 

teria sido enterrado em grutas da região, acreditando a memória popular tratar-se da Gruta do 

Marco, localizada em território sepeense, entre os distritos de Tupanci e Cerrito do Ouro. Não 

se deve esquecer a crença popular de que a índia Pulquéria – aprazível recanto do Rio São 

Sepé – teria sido apaixonada por um índio guerreiro que nessas lutas partiu para nunca mais 

voltar. As lágrimas de dor e saudade, de apaixonada e incontestável Pulquéria, deram origem 

às corredeiras e quedas de água que a homenageiam. A Fonte da Bica, onde a lenda conta que 

quem beber da água um dia voltará. A Praça das Mercês, no qual já foi considerada a terceira 

mais bela do Estado e a Igreja de Nossa Senhora das Mercês são outros atrativos a 

incrementar o turismo do município. 

 

2.8 O JORNAL A FONTE  

 

A Empresa Jornalística A Fonte Ltda foi criada no ano de 2001, tendo hoje 13 anos de 

existência. A primeira edição foi lançada em 23 de junho do mesmo ano.  O material de 

produção do jornal busca informar os leitores, semanalmente. Os fundadores foram Luis 

Francisco Gressler Garcia, Márcia Halberstadt e a jornalista Alessandra Gomes Cavalheiro.  

O jornal A Fonte é publicado, até hoje, aos sábados, com 32 páginas e uma tiragem de 

3 mil exemplares, em média. Na atualidade, a empresa conta com dois repórteres e uma 

editora chefe, a jornalista Gabriela Machado, porém todos buscam pautas e produzem as 

matérias. Além da redação, o periódico conta com um diagramador e arte-finalista, dois 
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vendedores comerciais, três pessoas na administração junto com a atual proprietária, Márcia 

Halberstadt, e também vendedores e entregadores de jornais.  

O nome foi inspirado em um dos mais populares pontos turísticos de São Sepé, 

chamado "Fonte da Bica". Há no local uma lenda que diz que “quem beber desta água, aqui 

retornará”. Assim, o jornal tem como slogan “Vertente Cristalina da Informação”. Conforme a 

editora, o periódico tem editorias de relevância estadual, nacional e internacional, que estejam 

relacionadas a pessoas que vivem na região de sua abrangência. 

  O jornal reserva espaços para o editorial, a opinião do jornal; articulistas, notícias 

referentes à microrregião e matérias especiais, no caderno normal. O segundo caderno traz 

notícias de variedades e cultura, além de receitas, colunas sociais de Formigueiro, Vila Nova 

do Sul e São Sepé; Clubinho, espaço dedicado às crianças, e o Rico Bicho, coluna que publica 

fotos de animais. 



3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Este projeto de pesquisa tem a finalidade de fazer uma análise da capa e matéria de 

capa impressa nas páginas internas do jornal A Fonte. O veículo estudado possui um público 

diversificado. Então, por meio de uma linguagem acessível, o jornal tem a missão de cobrir as 

notícias de São Sepé. Todo esse interesse possui razões diversas, mas o ponto crucial é a 

maneira como esse jornal constitui uma forma de reconhecimento, construção e reforço da 

identidade das classes populares. Três editorias constituem basicamente as principais 

matérias: a política, o esporte e a policial.  

Tendo em vista saber quais as estratégias de produções das capas dos periódicos do 

interior, o que se busca responder é: quais são os critérios de noticiabilidade utilizados pelo 

Jornal A Fonte, com o objetivo de capturar leitores e fidelizá-los? Assim apontar a estratégia 

adotada na prática do jornalismo pela empresa de menor porte para divulgar os conteúdos. 

Compreender a rotina produtiva do jornal e como influencia na produção da capa. 

Num primeiro momento, realizou-se a coleta e armazenagem de dados, buscando 

informações necessárias para um aprofundamento. No entanto, a necessidade de unir 

informações, nos ajudou a contribuir no desenvolvimento do trabalho, dando suporte para a 

construção do mesmo. Para Jambu (2000), a taxa elevada de dados faltantes ou incoerentes 

determina a maior ou menor qualidade do resultado.  

 
Qualquer análise que incorpore uma grande quantidade de dados faltantes produz 

resultados “errôneos em cadeia e, no final desta cadeia, o decisor não saberá mais 

em quem confiar, (JUMBU apud DUARTE e BARROS, 2012, p.5). 

 

Portanto, com as informações disponíveis, buscaremos identificar, na construção do 

referencial teórico, conteúdo relacionados aos critérios de noticiabilidade, as rotinas 

produtivas na redação e a prática do jornalismo, tendo em vista a formação de conceitos para 

dar suporte teórico à análise deste material.  

O próximo passo foi identificar as rotinas produtivas da redação, examinando em 

forma de questionário realizado com a editora-chefe Gabriela Machado e com a proprietária 

da empresa Márcia Halberstat. Com isso, pôde-se observar como se processam as matérias 

pela equipe e pela editora, enfatizando mais como as matérias de geral se inserem diante das 

demais, como as matérias de polícia são tratadas pela produção, e o que elas acrescentam ou 

não diante das outras editorias. 
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Consideraremos que o questionário e o trabalho dentro da redação foram essenciais 

para saber como e por que as matérias são selecionadas em cada edição. Durante a 

observação, podem-se constatar os critérios usados pela editora-chefe para elencar as 

principais matérias. Participaremos durante reuniões de pautas e produções de textos.  A 

observação participante consiste em estar presente no ambiente de trabalho, investigar de 

modo consistente e sistematizado das atividades do grupo ou do contexto que está sendo 

estudado.  Nesta fase pouco se fala de observação participante, pois os autores se centram 

numa nova proposta de pesquisa, numa alternativa de investigação.  

Deste modo Marcela Gajardo (1987) diz que não existe uma única maneira de definir 

tal tipo de pesquisa.  

 

É necessário reconhecer que a existência de tradições de pensamento distintas e de 

práticas de pesquisa diversas conferem alcances e significados diferenciados às 

atividades que se desenvolvem sob o mesmo rótulo: pesquisa participante ou 

investigação participativa, (CAJARDO, 1987, p.16). 

 

 

Para não deixar dúvidas sobre essas diferenças, Michel Thiollent (2003), diz: “que 

toda pesquisa-ação é do tipo participativo: a participação das pessoas implicadas nos 

problemas investigados é absolutamente necessária. No entanto, tudo o que é chamado 

pesquisa participante não é pesquisa-ação”. Ainda segundo ele.  

 

A pesquisa participante é em alguns casos, um tipo de pesquisa baseado numa 

metodologia de observação participante na qual os pesquisadores estabelecem 

relações comunicativas com pessoas ou grupos da situação investigada com o intuito 

de serem melhor aceitos. Nesse caso, a participação é, sobretudo, participação dos 

pesquisadores e consiste em aparente identificação com os valores e os 

comportamentos que são necessários para a sua aceitação pelo grupo considerado, 

(THIOLLENT, 2003, p. 63). 

 

 

A intenção é adquirir conhecimento mais profundo do grupo, onde permite a 

observação das ações no próprio momento em que ocorrem. No entanto, permite colocar o 

observador e o observado do mesmo lado.  

Do mesmo modo, para realmente se conhecer os critérios e o entendimento da equipe, 

realizaremos entrevistas semiestruturadas. Em relação às entrevistas realizadas, utilizaremos o 

sistema no intuito de que determinadas questões fossem debatidas por todos os participantes 

do processo de criação do conteúdo exibido no periódico.  

Conforme TRIVIÑOS apud LEME, 2006, p. 51, a entrevista semiestruturada é: 
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[...] aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem 

as respostas do informante, (1987, p. 146). 

 

 

Neste caso, questionar aos entrevistados, como pensam a criação da capa do Jornal A 

Fonte e seu conteúdo. Segundo a editora-chefe, a prioridade é pelos assuntos locais, também 

levando em conta a quantidade de pessoas envolvidas por aquela informação, seu ineditismo, 

caráter inesperado ou curioso e também notícias que tenham repercussão negativa ou causem 

comoção, que habitualmente despertam interesse coletivo. Conforme Gabriela, a redação 

criou uma rotina de fazer primeiro as páginas internas e deixar capa e contracapa para sexta-

feira, dando enfoque para os acontecimentos mais recentes. No entanto, muitas vezes, fatos 

importantes ficam nas páginas internas, sem receber o devido destaque. 

O próximo passo foi analisar as estratégias midiáticas das quatro edições do mês de 

outubro. E assim, optaremos por destacar neste corpus as manchetes de capa e notícias do 

editorial correspondente a chamada principal, procurando avaliar quais critérios de 

noticiabilidade são utilizados na escolha das mesmas. O objetivo da análise é reunir 

informações de forma coerente e organizada, visando responder o problema da pesquisa, 

buscar um sentido amplo aos dados coletados e fazer a relação entre eles. 

As quatro edições escolhidas foram as impressas no mês de outubro de 2014.  

1. Edição de número 697, capa e matéria de capa, exposta na página Caderno Especial. 

2. Edição de número 698, capa e matéria de capa, exposta na página 15. 

3. Edição de número 699, capa e matéria de capa, exposta na página 07. 

4. Edição de número 700, capa e matéria de capa, exposta na página 10. 

A seleção de unidades de análise escolheremos com o intuito de responder as questões 

de quais são os critérios de noticiabilidade usados nas capas do Jornal A Fonte. Estas edições 

foram selecionadas pelo fato de se tratar de um período de tempo em que ocorreram muitas 

notícias no município e região que atingiram centenas de pessoas na sociedade. Entre estas 

notícias, estão a morte de um menino de apenas cinco meses de idade e os alagamentos que 

atingiram a cidade durante o mês. É importante salientar que fatos como estes atingem a 

população inteiramente, um por revelar a morte de um inocente e o outro por atingir a classe 

mais desprevenida do município.  

Além destes dois acontecimentos, chama atenção um evento que mobiliza toda uma 

cidade no interior do Estado, a Expofeira Regional.  Evento este que movimentou cerca de 10 

mil pessoas da cidade a participarem como visitantes ou trabalhadores. Outro caso foi o de 
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atingir regionalmente a notícia, onde em um local que deveria abrigar pessoas da 3ª idade e 

dar qualidade de vida, não possuía a mínima condição de infraestrutura, além de abrigar 

pessoas com doenças mentais, que deveriam ter um cuidado especial. 

Outro ponto que será levado em conta é que esta análise, realizares-se tendo edições 

como objetivos de estudos. Portanto, partindo desse olhar metodológico, fundamentado sob os 

pressupostos teóricos apresentados, realizara-te esta análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 ANÁLISES DAS ESTRATÉGIAS MIDIÁTICAS DAS MANCHETES DE CAPA E 

MATÉRIAS DE CAPA NAS PÁGINAS INTERNAS  

 

 

Na edição do dia 03 de outubro de 2014, número 697, a manchete principal foi: 40ª 

Expofeira é a melhor dos últimos anos nos negócios; seguida de duas secundárias – Arte e 

Tradição: Sepeenses garantem vaga para o Enart; Encruzilhada: Dois acidentes em pouco 

mais de 24 horas.  

A segunda edição a ser analisada é do dia 11 de outubro, número 698, que teve as 

seguintes manchetes: Em busca de respostas; Feira do Livro: Programação teve palestras e 

lançamentos; Esporte: Barcos cumpre promessa e visita Piratinha. A edição seguinte, de 18 

de outubro, número 699, trouxe a seguinte chamada principal: Volume de chuva causa 

alagamento em São Sepé; e como secundárias – Iluminação: Projeto é discutido em sessão 

da Câmara; Peão Solteiro: Rodeio recebeu mais de 130 duplas para a competição.  

A última edição a ser analisada é a do dia 25 de outubro, número 700. Que tem como 

chamada principal: Lar do Idoso em Formigueiro está sob Investigação; tendo como 

secundárias – Cavalo Crioulo: Criadores participam de eventos; CIEP: Projeto vence 

concurso cultural. 

O Jornal A Fonte tem, habitualmente, 32 páginas, sendo que em edições próximas há 

datas especiais são realizados cadernos, que são responsáveis por variar o número de páginas 

do jornal até 40.  

Com as análises das edições de outubro de 2014, percebemos que a capa traz notícias e 

manchetes de acontecimentos que ocorrem durante a semana. As capas analisadas são 

compostas pelos seguintes elementos: a logomarca da empresa na parte superior da página 

sendo inalterada, uma foto que ocupa mais de ¾ de página, seguida de um pequeno texto 

introdutório e a paginação. Também há duas chamadas secundárias que possuem manchete, 

título e paginação. Ainda são apresentados elementos publicitários em menos de meia página.  

As análises a seguir realizam um mapeamento dos critérios de noticiabilidade 

percebidos. É importante esclarecer que, ao analisar as notícias de capa das edições do 

veículo, foram identificados mais de um critério de noticiabilidade por texto. No entanto, as 

matérias são analisadas de acordo com os valores-notícias predominantes. 

 

4.1 EDIÇÃO 697 

Figura 1 – Capa do Jornal A Fonte, edição 697, de 03 de outubro de 2014 
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Na primeira edição do corpus ,de 3 de outubro de 2014, observamos que a chamada 

principal mostra claramente os valores – notícias de notoriedade, proximidade, relevância e 

tempo, justificando essas teorias à matéria principal da edição que se destaca na capa e no 

Caderno Especial Expofeira. A notoriedade se dá pelo fato de que a programação já está em 

sua 40ª edição, é referência no município e já está consolidada. Portanto, a editora justifica 

essa escolha também pelo fato da proximidade, pois devido ao fato de ser um jornal local, 
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nota-se a necessidade de tratar estes assuntos como forma de aproximar seus leitores e 

mostrá-los em suas páginas, dando relevância ao acontecimento realizado durante a semana. 

 Dentro dos valores – notícias proposto por Traquina, a seleção refere-se aos critérios 

usados pelos jornalistas em uma seleção de acontecimentos, isto é, na decisão de escolher um 

acontecimento como candidato a ser a chamada principal da capa do jornal. Nilson Lage 

(2001) refere-se ao campo de avaliação como um fator influente, “onde operam gostos 

individuais de pessoas que dispõem momentaneamente de algum poder”. (LAGE, 2001, p. 

94) 

Os critérios mais encontrados nesta edição foram os de relevância, notoriedade e 

proximidade.  A proximidade pelo fato de que o Parque de Exposições Francisco Simões 

Pires está localizado próximo à cidade onde é produzido este conteúdo e, em termos culturais, 

a Expofeira é um evento voltado à pecuária, agronegócio, entretenimento, cultura e lazer. O 

critério de proximidade segundo Lage: “é a razão pela qual se obterá a resposta de audiência 

numericamente positiva se abrirmos um espaço ou tempo para os assuntos locais”. (LAGE, 

2001, p. 94). No texto cita: aproximadamente 10 mil pessoas passaram pelo Parque de 

Exposições. Já para Traquina o critério busca também termos culturais dentro do fato. “o 

valor – notícia fundamental dentro do jornalismo é a proximidade. (TRAQUINA, 2005, p. 80) 

O de relevância está explícito pela preocupação de informar o leitor do acontecimento, 

o que é importante por ter um impacto na vida das pessoas, por ser um momento de troca de 

conhecimento, experiência e debate. Este critério traz a importância do acontecimento e 

informações que têm grande importância para a população sepeense. Traquina fala que: 

“compete ao jornalista tornar o acontecimento relevante para as pessoas, demonstrar que tem 

significado para elas”. (TRAQUINA, 2005, p. 91-92) 

Ainda na mesma edição, analisamos a chamada Arte e Tradição: Sepeenses garante 

vagas para o Enart. A manchete mostra em sua redação características de notoriedade 

trazendo à tona os valores - notícia que estão diretamente ligados às rotinas produtivas e os 

critérios de noticiabilidade, já apresentadas no decorrer do TCC. O critério mostra a 

importância dos envolvidos em um acontecimento que tem valor noticioso. Percebe-se que o 

assunto enfocado é o ator ou os atores principais do acontecimento, como personagens do 

mundo artístico ou ainda pessoas da própria comunidade que desempenham algum papel 

importante, sendo assim uma forma de valorização da população local. 

A edição possui uma linha editorial voltada ao comercial, em que procura priorizar 

matérias que sejam vendáveis e interessem ao cliente anunciante. Por isso, notícias policiais, 
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na maioria das vezes, viram chamadas de capa, como mostra a chamada Encruzilhada: Dois 

acidentes em menos de 24 horas.  

Como proposto nos objetivos, analisaremos a matéria de capa, que nesta edição foi 

transformada em caderno especial chamado de 40ª Expofeira Regional, o mesmo contém oito 

páginas totalmente coloridas, que apresenta um material jornalístico e publicitário. Na capa do 

caderno é apresentada uma logomarca da 40ª Expofeira Regional e a logomarca da empresa 

jornalística, além de uma foto de mais de meia página mostrando o Parque de Exposições 

Francisco Simões Pires. Também um pequeno texto introdutório e ainda partes publicitárias. 

Assim podemos observar uma tendência opinativa durante a construção dos textos, utilizando 

o ponto de vista de quem escreve ou adjetivos que qualificam o produto no qual estão falando.  

Dentre as matérias dentro do Caderno 40ª Expofeira, a publicação noticia sete 

assuntos, entre eles: Unidade demonstrativa é inaugurada durante a Expofeira; Agricultura 

Familiar movimentou mais de R$11 mil em vendas; Novo pavilhão abrigou 36 estandes; Oito 

bandas passaram pelo palco da Expofeira; Legislativo entrega moções no Parque de 

Exposição; Abertura e premiação da 40ª Expofeira Regional de São Sepé, Formigueiro e Vila 

Nova do Sul; Sindicato Rural avalia Expofeira como sucesso de negócios. Segundo a Editora-

chefe, esta última chamada recebeu o maior valor, considerada como a principal matéria 

dentro do Caderno Especial.  

Neste caso, a avaliação será sobre a matéria da página 07 do Caderno 40ª Expofeira. 

Para a escolha da matéria como principal dentre de um caderno voltado ao agronegócio, a 

editora-chefe citou sobre a divulgação de dados relevantes à economia. Assim, o critério de 

noticiabilidade partilha de operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento 

jornalístico, isto é, possui um valor como notícia. Isto é, de ser merecedor de ser noticiável.  

Traquina (2005) fala que os jornalistas invocam a posse de uma capacidade que 

consegue definir a forma como a cultura privilegia um saber instintivo. “A previsibilidade do 

esquema geral das notícias deve-se à existência de critérios de noticiabilidade, isto é, à 

existência de valores - notícias que os membros da tribo jornalistas partilham”. (TRAQUINA, 

2005, p. 63).  

 

Figura 2 – Página 07 do Caderno Especial do Jornal A Fonte, edição 697, de 03 de outubro de 2014. 
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O texto informa dados referentes ao faturamento do evento e aos números de 

participantes, o que se refere ao critério de relevância.  

 

Além do alto nível das palestras e shows realizados no decorrer da Expofeira, 

destaques também na venda de animais, onde chegou-se a 85 touros 

comercializados, 29 carneiros e 173 fêmeas, perfazendo um total 287 animais 

entre ovinos e bovinos, chegando a mais de R$ 1.000.000,00. (A Fonte, ed. 

697, p.07 caderno 40ª Expofeira). 
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Já o segundo critério mencionado é o de proximidade, em que o presidente do 

Sindicato Rural de São Sepé se refere ao número de expositores do município e ao trabalho 

temporário, alcançando assim muitas famílias sepeenses, além do fato de o Parque de 

Exposições estar localizado no município. Outro fator foi de relevância, onde o evento 

corresponde o fato de informar o público dos acontecimentos e de ser um evento regional. 

Neste caso, atribui-se este critério pelo fato do evento juntar vários seguimentos em um só 

acontecimento. TRAQUINA (2005) determina que: “a noticiabilidade tem a ver com a 

capacidade de o acontecimento incidir ou ter impacto sobre as pessoas” (TRAQUINA, 2005, 

p. 80). Outro critério indicado na matéria é o de notoriedade, pois indica o ator principal do 

acontecimento, fundamental para os membros da comunidade jornalística. Com o número de 

pessoas envolvidas durante o evento, o valor - notícia fundamental para os jornalistas é o de 

notabilidade. A notabilidade se percebe quando se diz: onde aproximadamente 10 mil pessoas 

passaram pelo Parque de Exposições. Ainda, as empresas públicas e privadas que 

trabalharam e expuseram seus produtos. Para Golding e Elliott (in Traquina, 2005, p 83) “Os 

jornalistas atribuem importância às notícias que dizem respeito a muitas pessoas e quanto 

mais elevado o número de pessoas envolvidas ou quanto mais elevada for a presença de 

“grandes nomes”, maior é a notabilidade desses acontecimento”. Dentro dos valores - notícias 

de seleção, três critérios foram alavancados no acontecimento: a disponibilidade, isto é, a 

facilidade com que é possível fazer a cobertura do evento; O equilíbrio, relacionado ao 

número de notícias sobre o acontecimento; e o de visualidade, onde o material visual pode se 

tornar determinante.  

O valor - notícia de construção também está inserido no caderno da 40ª Expofeira 

Regional. “Quanto mais personalizado o evento, mais possibilidade de ter uma notícia” 

(TRAQUINA, 2005, p. 92). 

Desta forma, a empresa conseguiu buscar critérios relevantes na escolha da matéria 

principal de um caderno especial. No entanto, não quer dizer que outras notícias empregadas 

nas páginas do caderno da 40ª Expofeira Regional não tenham critérios suficientes para se 

tornarem principais.  
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4.2  EDIÇÃO 698  

Figura 3 – Capa do Jornal A Fonte, edição 698, de 11 de outubro de 2014. 

 

 

 

 

A edição do dia 11 de outubro de 2014, número 698, trouxe as seguintes editorias 

como destaque: Polícia, sendo a principal com a seguinte manchete: Em busca de resposta – 
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matéria que trata sobre a morte de um bebê de cinco meses sem causas explicáveis. Nas 

chamadas secundárias há as seguintes manchetes: Cultura –Feira do livro: programação teve 

palestras e lançamentos e a terciária: Esporte – Barcos cumpre promessa e visita Piratinha. 

Com o ecletismo em exposição para os leitores, o projeto editorial da empresa busca com a 

chamada de polícia prender o leitor.  

Conforme a proprietária do jornal, Márcia Halberstadt, o veículo trabalha também com 

um sensacionalismo responsável, ou seja, a veiculação de notícias ligadas à polícia, como 

acidentes, assassinatos, assalto, entre outros. Para ela, a empresa vem se a adequando às 

necessidades de mercado, que, no entanto, se obriga a divulgar certos fatos, como os de 

polícia ou referente ao próprio anunciante.  

Além de todo o conteúdo que será mostrado nas páginas a seguir da edição, há um 

conteúdo publicitário que ocupa mais de uma meia página da capa do jornal, o que mostra 

que, segundo Márcia, o jornal para sobreviver necessita de comercial e o mercado impõe 

regras, orientando muitas vezes a linha editorial. 

Na chamada intitulada, Feira do Livro: programação teve palestras e lançamentos, 

podemos observar que os caminhos e descaminhos da cultura fazem parte da vida cotidiana de 

todos nós. Na sociedade atual é preciso conquistar os bens culturais, que deveriam estar ao 

alcance de todos. Porém, a identidade cultural de uma sociedade se constrói com uma 

população instruída e conhecedora de suas possibilidades. Nessa perspectiva, o caráter de 

serviço público do jornalismo precisa prevalecer. Assim, é de suma importância que o 

Jornalismo de Segundo Caderno, exercido pelo jornal, seja capaz de não apenas fornecer 

informações, mas sim instigar o leitor.  

Por fim, a chamada da editoria de Esporte – Barcos cumpre promessa e visita 

Piratinha. Além de chamar atenção de um público que gosta de esportes, acaba englobando 

todos os leitores pelo lado social e de reconhecimento da menina. A Piratinha teve destaque 

na impressa estadual por ser portadora de leucemia e fã fervorosa do jogador do Grêmio. Com 

isso, verifica-se que a edição se apropriou de valores-notícia como o de conflito, 

acontecimento e notoriedade, respectivamente, sendo os mesmos considerados valores-notícia 

de construção, conforme Mauro Wolf, já descrito na referência teórica desta pesquisa.  

Já na matéria principal, que finaliza a análise da edição, nota-se a utilização de 

valores-notícia de seleção, que representa os critérios utilizados pelo jornalista na seleção dos 

fatos. Através das informações obtidas foi possível definir que o acontecimento se tornaria 

notícia. Com isso apresentam critérios contextuais, ligados ao contexto de produção da 

notícia, a proximidade, a relevância, o tempo, o conflito e a controvérsia e a morte. 
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Figura 4 - Página 15 do Jornal A Fonte, edição 698, de 11 de outubro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

O primeiro valor na matéria principal “Polícia Civil trabalha para esclarecer morte de 

criança de cinco meses” é o de proximidade quando traz o fato a distância geográfica para 

avaliar sua noticiabilidade.  A notícia revela-se um acontecimento no município pequeno, 

onde qualquer fato pode atingir, neste caso, o sentimento de revolta e indignação da 
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população sepeense.  Lage (2001) ressalta que: O raciocínio corrente é o de que o homem se 

interessa principalmente pelo que lhe está próximo. (LAGE, 2001, p. 94). 

A relevância do fato se dá pela morte de um bebê de apenas cinco meses de idade, que 

chega a um hospital sem vida e com marcas pelo corpo. Este valor, segundo Traquina (2005), 

se dá pelo fato de responder à preocupação de informar o público dos acontecimentos que são 

importantes porque têm um impacto sobre a vida das pessoas. (TRAQUINA, 2005, p. 80). 

O segundo valor encontrado no corpus foi o de tempo, no qual, transforma a forma da 

atualidade, do instantâneo. No entanto, um acontecimento parecido já teve lugar no passado 

com relação à mãe da criança, quando reacendeu um caso polêmico que ocorreu em São 

Sepé, em 2010, e que teve o pedido de reabertura protocolado pela promotora de justiça. 

Lage (2001) traz o raciocínio que: o homem se interessa principalmente pelos fatos mais 

próximos no tempo (LAGE, 2001, p. 95).  

O conflito ou a controvérsia se dão pelo fato expor uma investigação do óbito, quando 

as autoridades foram acionadas para esclarecer as circunstâncias da morte. No entanto, o 

conflito se encontra quando a violência física ou simbólica, no caso o espancamento da 

criança.  

A presença da violência física fornece mais noticiabilidade e ilustra de novo como 

os critérios de noticiabilidade muitas vezes exemplificam a importância da quebra 

do moral, (TRAQUINA, 2005, p. 84). 

 

 

Entre os valores-notícias de seleção, a morte exalta o interesse comum entre os 

jornalistas, onde há morte, há jornalista (TRAQUINA, 2005, p. 79).  Para Lage (1979, p.26), a 

notícia é definida “como o relato de uma série de fatos a partir do fato mais importante, e este, 

de seu aspecto mais importante é a morte”. Como, onde e por que ocorreu essa morte são 

fatos ligados ao primeiro. Portanto, a união do fato principal e dos secundários é o que 

caracteriza a notícia, neste caso, a morte da criança e a investigação sobre o fato. 

A notícia é relacionada aos critérios de importância e interesse público, os quais são 

definidos por valores ligados ao contexto social em que estão inseridos emissor e receptor. 

Portanto, para o acontecimento ser considerado notícia, deve representar relevância no espaço 

e tempo do público que vai consumir esse produto jornalístico. 

Tudo aquilo que rende boas histórias, mesmo que elas sejam baseadas em assassinatos, 

guerras, entre outros, serão pautas. A reflexão do autor explicita que “a morte é um valor-

notícia fundamental para essa comunidade interpretativa e uma razão que explica o 

negativismo do mundo jornalístico que é apresentado diariamente nas páginas do jornal” 

(TRAQUINA, 2005, p. 79) 
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Traquina ainda ressalta: Todos nós seremos notícia pelo menos uma vez na vida – no 

dia seguinte à morte, ou nas páginas interiores ou com destaque na primeira página. 

(TRAQUINA, 2005, p. 79) 

 

4.2 EDIÇÃO 699 

Figura 5 – Capa do Jornal A Fonte, edição 699, de 18 de outubro de 2014. 
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Entre as edições a serem analisadas, está a do dia 18 de outubro de 2014, a qual nos 

traz as seguintes editorias como destaque: Geral, sendo a principal com a seguinte manchete: 

Volume de chuva causa alagamentos em São Sepé, notícia referente ao caos causado pelas 

águas das chuvas no município. Nas chamadas secundárias há: Política – Iluminação: Projeto 

é discutido em Sessão da Câmara, Rural – Peão Solteiro: Rodeio recebeu mais de 130 duplas 

para competição. Nas três chamadas de capa, quando a editora - chefe buscou assuntos que 

revelam os acontecimentos gerados durante a semana. Dentre os critérios de noticiabilidade 

propostos por Traquina, o mais encontrado nas chamadas de capa foi o de relevância. Valor 

que a empresa buscou dentre as matérias para informar o seu leitor com acontecimentos que 

são importantes por ter impacto ao público. 

Os valores - notícia de construção “funcionam como linhas-guia para a apresentação 

do material, sugerindo o que deve ser realçado, omitido na construção do acontecimento como 

notícia (TRAQUINA, 2005, p.78). Para o autor, o valor listado é definido como: a capacidade 

do acontecimento incidir ou ter impacto sobre as pessoas.  

A chamada com o título - Iluminação: Projeto é discutido em Sessão da Câmara, foi 

identificado o critério de relevância, ou seja, tornar o acontecimento importante diante do 

público, no qual, a iluminação em comum se refere a um projeto em que a pista de caminhada 

do complexo Pamade será iluminada, sendo assim, abrangendo os usuários do local No 

entanto, a matéria refere-se à votação do projeto, onde foi interada uma emenda que 

possibilita dividir entre mais duas praças de brinquedos da cidade o valor orçado no projeto 

em questão. Portanto, a chamada atinge centenas de pessoas da comunidade sepeense. O 

critério de relevância é identificado levando em conta o interesse que a Administração 

Municipal e o Poder Legislativo têm com o público que utiliza os espaços físicos, como a 

pista de caminhada do complexo Pamade e as praças dos bairros Kurtz e Pontes.  

A chamada intitulada Peão Solteiro: Rodeio recebeu mais de 130 duplas refere-se a 

um evento tradicionalista realizado na pista de rodeios do Índio Sepé CTG, onde reúne 

milhares de pessoas todos os anos. No entanto, o valor referente ao critério usado para 

escolher a chamada que vai à capa do jornal aconteceu pelo fato que o evento confirmou 

sucesso em mais uma edição, trazendo assim o tempo, elemento suficiente para a comunidade 

jornalística identifique como uma chamada de capa. A cultura e o tradicionalismo são 

sinônimos no Rio Grande do Sul, no entanto, a cultura é hoje virtualmente a válvula de escape 

na imprensa para apresentar controvérsias e mergulhar nas grandes questões do pensamento, o 

fato reflete a vitalidade da força intelectual gaúcha. Portanto, a edição proporcionou o fato do 

acontecimento, capaz de provocar interesse em um número maior de pessoas.  
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Já na chamada principal da edição o que nos traz são valores de seleção. Para Wolf, os 

valores de seleção referem-se aos critérios utilizados na seleção de acontecimentos, isto é, na 

decisão de escolher uma notícia e esquecer outro acontecimento. Assim, a chamada principal 

apresenta valores relevantes à construção desta notícia, a proximidade, a notabilidade, o 

inesperado, a intensidade e a visualidade. 

 

Figura 6 - Página 07 do Jornal A Fonte, edição 699, de 18 de outubro de 2014. 
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Dentro da matéria principal analisada, cinco critérios de noticiabilidade propostos por 

Traquina estão empregados. A primeira de proximidade, pois trata de famílias sepeenses que 

tiveram suas casas atingidas pelas águas nas proximidades do Lajeado do Moinho, o que 

exigiu providências de equipes da Secretaria de Obras, Bombeiros e Brigada Militar, além 

da Assistência Social. Segundo Nilson Lage traz a audiência numérica positiva ao abrir 

espaço para assuntos locais e pelo fato do desastre ocorrer no município.  

O segundo valor encontrado no texto refere-se à notabilidade, neste caso o registro de 

notabilidade refere-se ao excesso ou a escassez. Portanto, o fato de ter chovido cerca de 130 

milímetros em menos de 12 horas, constata excesso, fato que leva a notícia de primeira 

página. “Ele funciona, tal como alguns dos outros registros da notabilidade, em função de 

uma norma ou de um padrão. O estado de tempo ganha noticiabilidade” (TRAQUINA, 2005, 

p.84).  O volume de chuva que não é de hábito atingir o município e os alagamentos 

decorrentes da forte chuva trouxeram o valor – noticia de inesperado, ou seja, aquilo que 

surpreende as expectativas. Segundo Tuchman (1978, apud TRAQUINA, 2005), os 

acontecimentos imprevistos provocam uma atenção maior por parte da redação. 

 

O inesperado é muitas vezes um componente de um tipo de acontecimento que 

designa como um mega acontecimento, um acontecimento com enorme 

noticiabilidade que subverte a rotina e provoca um caos na redação, (TRAQUINA, 

2005, p.84).  

 

  

No conceito de Nilson Lage, o fato de ter alagamentos um precipitação grande de 

chuva, o autor indica como seleção o ineditismo, onde a qualificação deve, no entanto, ser 

estabelecida como um fato improvável. 

Como o mesmo desastre numa cidade pequena, ou incêndio de um arranha-céu 

numa cidade grande, adquire importância noticiosa. A repetição (das mortes, numa 

guerra; dos assaltos a barcos, num surto terrorista) conduzirá, no entanto, a redução 

do ineditismo, ao tornar o novo evento mais provável, (LAGE, 2001, p. 100). 

 

Outro valor encontrado entre as linhas da matéria foi o de intensidade, no qual 

estabelece o volume de água. O volume da precipitação causou transtornos em diversos 

pontos da cidade; Cerca de 130 milímetros de chuva atingiram São Sepé; a água subiu cerca 

de 15 centímetros, danificando os móveis.São trechos do texto que indica o grande número 

em relação ao cotidiano da população. Neste caso, Nilson Lage explica que simplesmente a 

população não consegue dimensionar.  
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Idêntico fenômeno ocorrerá com unidades cuja definição não é corriqueira (LAGE, 

2001, p. 98). Entre um dos valores que os jornalistas não levam muito em conta é o de 

visualidade, para o diagramador e para a arte gráfica, a fotografia estaria entre os critérios de 

maior relevância, ou seja, se há elemento visual poderá ser determinante na seleção do 

acontecimento como notícia. GANS (1979) ressalta que este fator de noticiabilidade ajuda a 

explicar a maior presença de notícias sobre desastre no jornalismo (GANS, apud 

TRAQUINA, 2005, p. 89).  

Portanto, com este número de valores – notícia elencados na matéria, a empresa optou 

por escolher ela como manchete principal da edição número 699, de 18 de outubro de 2014.   

 

4.4  EDIÇÃO 700 

Figura 7 - Capa do Jornal A Fonte, edição 700, de 25 de outubro de 2014. 
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A ultima edição a ser analisada, referente ao dia 25 de outubro de 2014, apresenta as 

seguintes editorias como destaque: a principal: Região - Lar do Idoso em Formigueiro está 

sob Investigação, fato ocorrido na cidade vizinha Formigueiro, onde o jornal A Fonte tem 

circulação constante, em que durante inspeção a um asilo no município citado anteriormente, 
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o Promotor de Justiça de São Sepé identificou problemas relacionados à higiene, à 

infraestrutura e à fiação elétrica do prédio que abriga cerca de 40 moradores. Além das 

manchetes que chamam para as matérias internas, a página principal apresenta uma chamada 

para um caderno especial encartado no interior do jornal.  

A manchete refere-se à edição especial da cidade de Vila Nova do Sul, cidade também 

imediata com o jornal. A edição especial de Vila Nova do Sul apresenta somente matérias da 

localidade. O caderno é publicado uma vez por mês e distribuído com oito páginas coloridas 

encartado no jornal A Fonte.  

Nas chamadas secundárias da edição analisada traz: Rural – Cavalo Crioulo: 

Criadores participam de evento, educação e cultura – CIEP: Projeto vence concurso cultural. 

Para PENA (2006), ambas as manchetes trazem acontecimentos relativo ao público, por sua 

vez, os fatos podem surgir em qualquer lugar.  

 

Por mais paradoxal que pareça, é preciso colocar ordem a imprevisibilidade. É nesse 

momento que os critérios de noticiabilidade são usados como conjuntos de 

instrumentos e operações que possibilitam ao jornalista escolher os fatos que vão se 

transformar em noticias, evidenciam-se nos valores – notícia. (PENA, 2006, p.73) 

 

 

O fato é que os jornalistas se valem de uma cultura própria para decidir o que é 

notícia. Mauro Wolf procura sistematizar estes critérios, mostrando que não são tão óbvios. 

Os critérios mais consumidos nas três chamadas foram a de proximidade com o leitor, a 

relevância do fato e o interesse pelo tema. Traquina (2005) explica que a proximidade é um 

valor fundamental por possuir termos geográficos e culturais. Tanto as chamadas que se 

referem ao Cavalo Crioulo ou ao Concurso Cultural são de proximidade entre o leitor e o 

público envolvido.  

Já na chamada principal, Formigueiro onde ocorreu o episódio, fica na região em que a 

empresa jornalística abrange, também, pelo motivo que o Ministério Público, que investiga o 

caso, é situado na cidade São Sepé. Valores como infração e inesperado também estão 

englobados na chamada principal da capa. A infração por se tratar de investigação policial e o 

inesperado pelo fato que a comunidade não acreditava no descaso com o asilo e com os 

pacientes. 

A partir do descrever é capaz de colocar as coisas em relação umas com as outras em 

uma ordem e perspectiva, em um desenrolar lógico e cronológico. Existem muitas notícias e 

reportagens que são narrativas integrais. Entretanto, a nossa opção de análise é referente à 

matéria da chamada principal da capa. Esta que foi publicada na página 10, editoria de região, 
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com o título: Proprietária de asilo é presa em flagrante. No qual mostra a investigação do 

Ministério Público.  

 

Figura 8 - Página 10 do Jornal A Fonte, edição 700, de 25 de outubro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A matéria apresenta diversos valores – notícia, no entanto os maiores relacionados são 

os valores de infração relevância. Além destes, outros critérios também foram elevados 

durante a produção do material, cito: notoriedade, escândalo, proximidade, inesperado e 

notabilidade.  
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Quanto maior o grau da noticiabilidade, maior a capacidade de elencar valores – 

notícias em um tema jornalístico. Assim, a matéria que traz à tona a investigação de uma 

suposta irregularidade no asilo de Formigueiro implica no valor de infração, onde a 

investigação, problemas relacionados à higiene e pelo fato da proprietária ser presa já revela 

uma violação. Traquina (2005) refere-se à importância do crime como notícia. Para ele o 

crime é visto como uma rotina. 

Muitas destas coberturas do crime assinalam, no entanto, a transgressão das 

fronteiras normativas. A cobertura mais pormenorizada de certas circunstâncias 

dramáticas de um crime resulta e sobressai do pano de fundo deste tratamento 

rotinizado do crime. O que confere especial é a atenção às „estórias‟ de crimes é a 

mesma estrutura de “valores – notícia” que se aplica a outras áreas noticiosas: um 

crime mais violento, com um maior número de vítima, equivale a maior 

noticiabilidade para esse crime. Qualquer crime pode ficar com mais valor – noticia 

se a violência lhe estiver associada, (TRAQUINA, 2005, p. 85). 

 

Traquina também fala que o valor de infração é associado a um tipo de acontecimento 

que é fulcro para a comunidade jornalística: o escândalo.  

No local, junto ao gabinete da proprietária do asilo, foram encontradas receitas de 

uso restrito da Secretaria de Saúde do município e receitas médicas para remédios 

controlados. Algumas estavam em branco, constando apenas o carimbo e assinatura 

do médico. Os funcionários e a proprietária do estabelecimento afirmaram que ela 

mesma preenchia a posologia a ser ministrada, (A FONTE, edição 700, 2014, p.10). 

 

Pelo fato de atender pessoas com problemas de saúde ou que procuram por ajuda, essa 

informação é de utilidade pública e de grande relevância para comunidade, pois muitos 

deixam seus entes queridos sobre os cuidados de determinadas pessoas e não imaginam como 

são tratados. Parada (2000) explica que o tema saúde é de ampla importância na hora de se 

levar em consideração, por ser relevante para a população.  

Como salienta Traquina (2005) esse fator tem preocupação em informar o público dos 

acontecimentos que tem impacto sobre a vida das pessoas. Outro critério que pode ser levado 

em conta é a proximidade do fato. Neste caso, trata-se um acontecimento onde a empresa 

comercializa o impresso, sendo assim, a venda de edições poderá acarretar em maior 

lucratividade e visualidade na cidade vizinha. Ponto em que a proprietária debate quando diz 

que o objetivo é atingir o leitor com matérias chamativas das cidades vizinhas, assim, o valor-

notícia caracterizou-se por dar importância a acontecimentos próximos ao veículo e foi 

identificado por se tratar de um fato onde o impresso é vinculado, ou seja, vendido. Lage 

(2001) cita que o assunto interessa, sobretudo, aos mais prósperos e aos mais informados de 

uma população, em outras palavras, segmento capaz de dar prestígio ao veículo que publica. 

Traquina (2005) refere-se ao valor quanto mais próximo o acontecimento estiver do meio de 

comunicação, mais importância ele terá de ser veiculado.  
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Notícias negativas, normalmente, são as mais frequentes em todos os tipos de jornais 

informativos por dar uma repercussão maior. Para Galtung e Ruge (apud TRAQUINA, 2005), 

o negativismo chama maior atenção do público por ser algo inesperado, são menos previsíveis 

e mais raras de acontecer. 

Dentre os critérios de noticiabilidade propostos por Traquina, o valor de notabilidade 

caracteriza notícia quando envolve um grande número de pessoas ou ainda quando foge ao 

normal. Neste caso, além da investigação do Ministério Público e Policia Civil, os 40 

moradores do asilo e seus familiares também são envolvidos. No entanto, o impacto na 

sociedade é bastante relevante.  

O promotor de justiça de São Sepé, Roberto Carmai Duarte Alvim Júnior, na 

companhia de uma assistente social da Divisão de Assessoramento Técnico do 

Ministério Público, identificou problemas relacionados à higiene, à infraestrutura e à 

fiação elétrica do prédio que abriga cerca de 40 moradores. O asilo possui apenas 

um banheiro a ser dividido entre todos internos. (A FONTE, edição 700, 2014, p.10) 

 

O critério de notoriedade foi identificado, sendo caracterizado por ter como enfoque o 

ator principal, a elite e personalidades, mesmo que isso não represente alguma mudança para 

vida das pessoas. A presença do Promotor Justiça de São Sepé, Roberto Carmai Duarte Alvim 

Júnior, na companhia de uma assistente social da Divisão de Assessoramento Ténico do 

Ministério Público, torna-se importante para a notícia.  

Dentre as análises, se observou contribuições relevantes sobre a cultura jornalística, 

apresentando derivados valores – notícia. Estes valores estão presentes ao longo do processo 

de produção jornalística, ou seja, no processo de seleção dos acontecimentos e no processo de 

elaboração da notícia, isto é, no processo de construção. 

 

 

 

 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a presente pesquisa tivemos como principal objetivo analisar os critérios 

usados para classificar as chamadas de capas e a principal notícia de capa que vai impressa no 

jornal A Fonte. Foram identificados os valores-notícia empregados em cada uma das capas e 

matérias de capa do informativo, como notoriedade, proximidade, relevância e tempo, o 

conflito, a controvérsia, a morte, o escândalo, a notabilidade, o inesperado, a intensidade, 

visualidade, entre outros, predominando o critério de aproximidade, ou seja, temas locais, os 

quais são próximos à comunidade e ao meio de comunicação.  

A empresa analisada nos traz material construído dentro do município ou na região 

onde é comercializado como Formigueiro e Vila Nova do Sul, onde ambas as cidades traz 

material para informar.  

No que diz respeito à estrutura das matérias, o Jornal A Fonte apresenta uma apuração 

dos fatos transmitidos. Acontecimentos e datas comemorativas são incorporados à realidade 

da comunidade sepeense. 

Foi analisado e averiguado como funcionavam as rotinas produtivas do jornal 

impresso, onde tem como público alvo o povo sepeense. Percebemos que a escrita usada pelos 

repórteres é simples e que as informações são passadas da forma mais abrangente possível 

para que possam ser compreendidas por todas as classes sociais. O veículo também possui 

uma apuração adequada dos fatos, procurando acrescentar informações pertinentes aos 

assuntos durante a construção das notícias. Assim a empresa busca credibilidade e a 

fidelidade com o seu leitor. Do mesmo jeito, o leitor recebe um jornal coerente. 

A empresa nem sempre prioriza na capa os assuntos mais recentes e próximos ao dia 

do fechamento, que ocorre na sexta-feira, às 12h. Nesse caso, a empresa busca manchetes 

com maior impacto ao público e ao leitor, deixando assuntos de menor importância e interesse 

público nas páginas internas do jornal, sem o destaque merecido.  Dentre os textos, foi 

observado que o jornal busca priorizar nas capas matérias que geram polêmica ou que tenham 

visibilidade. Como a proprietária Marcia Halberstat explica, o jornal prioriza divulgar 

matérias que proporcionem a venda e agradem aos clientes anunciantes. Um exemplo disso 

são as matérias policiais, que quase todas as semanas ganham espaço na capa. 

Através do trabalho, percebeu-se a evolução do veículo, que com o avanço da 

tecnologia precisou modificar-se para se adaptar a um novo tipo de público, mais jovem e 

cada vez com menos tempo para acompanhar as informações adequadamente. Agora o jornal 

pode ser lido e acessado através de um aparelho de celular e ganha destaque no meio das 
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outras mídias por ser um veículo que atinge todas as classes sociais. A pesquisa possibilitou 

um estudo aprofundado sobre o jornalismo impresso, observando que para se fazer 

informação no periódico a notícia deve ser clara, com texto simples e objetivo, para que os 

leitores tenham uma melhor compreensão do que está sendo informado, que nada deve ser 

feito com atropelos. Constatou-se o dinamismo da produção jornalística, participação na vida 

social da população pelas informações e serviços prestados.  

Foi um aprendizado ímpar no campo jornalístico a observação das rotinas de um jornal 

do interior com uma cidade de apenas 24 mil habitantes, perceber a forma de como os 

profissionais, que trabalham no veículo, consegue manter sempre seu público fiel e nunca 

perder a credibilidade com o mesmo. Por ser um impresso que não conta com muitos 

profissionais, foi muito vantajoso acompanhar como esses repórteres mantêm uma rotina de 

reuniões, apuração, edição, verificação da matéria e como os mesmos fazem para classificar 

as informações, ou seja, para que elas sejam mais próximas do seu leitor, de utilidade para 

todos.  

Foi possível conseguir durante a pesquisa orientações de como a rotina e a produção 

podem elencar prosperidade dentro de uma empresa. Assim, na segunda-feira é realizada a 

reunião de pauta, onde distribui informações ao repórteres para que os mesmo construam a 

notícia, com isso conseguimos filtrar ensinamentos e buscar, acima de tudo, conhecimentos 

que contribuam para uma melhor aprendizagem.  

  A pesquisa contribuiu para entender os processos de produção da síntese em 

profundidade, o que possibilitou entender a escolha dos valores-notícia e das rotinas 

produtivas. Assim, durante o trabalho observou-se a importância do jornalismo praticado no 

interior e suas diversas qualidades, como, capacidade de informar o leitor, contribuir com o 

leitor informações pertinentes que os ajudam no esclarecimento e organização da vida social, 

sendo assim, proporcionar aos leitores um melhor entendimento sobre a realidade local. Há 

que se ressaltar, ainda, a aplicação de valores-notícia fundamentais.  
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