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RESUMO 

Esta dissertação se dedica ao esforço de entender o que motiva a seleção de objetos de realidade 

para que sejam transformados em notícia. Partimos do ponto que considera a atividade 

jornalística produto cultural de uma sociedade que tem hábitos, crenças e valores demarcados 

e que influenciam na avaliação que fazemos do que acontece ao nosso redor (Schwartz, 2006, 

2012). Nesse sentido, nos questionamos sobre a relação que se estabelece entre os fatores de 

produção da notícia. Especificamente, aqui temos como objetivo averiguar se existem valores-

notícia que atravessam características editoriais e como as finalidades do jornalismo podem nos 

ajudar a entender a existência desses valores-notícia em comum. Analisamos notícias em 

destaque nos sites da Folha de S.Paulo, Vogue Brasil e do Nexo, durante os dias úteis do mês 

de abril de 2019, na faixa das 20h-21h. Para operacionalizar a análise dos valores-notícia, 

elaboramos uma sistematização a partir de autores considerados relevantes para os estudos de 

noticiabilidade (Brighton & Foy, 2007; Galtung & Ruge, 1999; Gans, 2004; Golding & Elliott, 

1979; Harcup & O’Neill, 2001; Harcup & O’Neill, 2016; Shoemaker & Reese, 1996; G. Silva, 

2005; Traquina, 2005a), sendo: interesse, poder, significância, proximidade, notabilidade, 

inesperado, infração, referência a algo negativo, conflito e novidade. Para articular com as 

finalidades do jornalismo, usamos como referência a sistematização elaborada por Reginato 

(2016), que reúne estudos publicados nos últimos cem anos. A análise indica que atravessam 

características editoriais os seguintes valores-notícia: novidade, que se articula’ com finalidades 

como ‘ajudar o homem a entender e viver sua época’ e ‘ser a memória da sociedade’; 

significância, que se articula com selecionar os temas significativos’ e ‘contribuir com a 

democracia’; interesse, com ‘divertir’; notabilidade, que se articula com finalidades como 

‘mostrar a diversidade da sociedade’; e proximidade, que se articula com diversas finalidades, 

entre elas ‘contextualizar e organizar a informação’ e ‘manter a sociedade unida e integrada’.  

Palavras-chave: valores-notícia, noticiabilidade, finalidades do jornalismo 

  



ABSTRACT 

This dissertation is dedicated to the effort to understand what motivates the selection of objects 

of reality to be transformed into news. We start from the point that considers journalistic activity 

to be a cultural product of a society that has marked habits, beliefs and values and that influences 

our assessment of what happens around us (Schwartz, 2006, 2012). In this sense, we question 

ourselves about the relationship that is established between the factors of news production. 

Specifically, here we aim to find out if there are news values that cross editorial characteristics 

and how the purposes of journalism can help us to understand the existence of these common 

news values. We analyzed news highlighted on the websites of Folha de S.Paulo, Vogue Brasil 

and Nexo, during the working days of April 2019, in the range of 8:00 pm to 9:00 pm. In order 

to operationalize the analysis of the news values, we elaborate a systematization based on 

authors considered relevant for the studies of news (Brighton & Foy, 2007; Galtung & Ruge, 

1999; Gans, 2004; Golding & Elliott, 1979; Harcup & O’Neill, 2001; Harcup & O’Neill, 2016; 

Shoemaker & Reese, 1996; G. Silva, 2005; Traquina, 2005a), being: interest, power, 

significance, proximity, notability, unexpected, infraction, reference to something negative, 

conflict and novelty. To articulate with the purposes of journalism, we use as a reference the 

systematization developed by Reginato (2016), which brings together studies published in the 

last hundred years. The analysis indicates that the following news-values cross editorial 

resources: novelty, which articulates with purposes such as ‘helping man to understand and live 

his time’ and ‘being the memory of society’; significance, which is articulated with 'selecting 

significant themes' and 'contributing to democracy'; interest, with 'having fun'; notability, which 

articulates with purposes such as 'showing the diversity of society'; and proximity, which 

articulates with several purposes, among them ‘contextualizing and organizing information’ 

and ‘keeping society together and integrated’. 

Key words: news values, news, purposes of journalism  
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INTRODUÇÃO 

Quem tem o hábito de questionar o que está ao seu redor, certamente já parou para 

pensar por que algumas coisas saem nos jornais e outras não. O que torna algo especial o 

suficiente para demandar a atenção do repórter, os recursos da organização e o espaço no jornal? 

Esse é o questionamento que fazemos desde pelo menos 2013, quando pela primeira vez lemos 

um artigo sobre psicologia social e valores humanos. Diante das semelhanças observadas entre 

editorias de jornais e os valores ditos universais, demos início à peleja acerca da noticiabilidade. 

O primeiro esforço foi compreendê-la à luz da psicologia social, sob a ideia de que 

existia relações entre os valores-notícia e os valores humanos. No trabalho de conclusão da 

graduação, apresentamos uma pesquisa que tinha como corpus o portal Estado de S.Paulo e o 

site regional Fala Barreiras. Chegamos à conclusão de que ambos os valores se relacionam, 

porque jornalistas e não-jornalistas atribuem noticiabilidade a acontecimentos a partir dos 

valores humanos que utilizam como critério de avaliação de comportamentos e situações 

(Marques dos Reis, 2016, p. 36). 

Parecia suficiente para entender um pouco da noticiabilidade, mas não para situar a 

escolha de objetos de realidade para se tornarem notícia no todo que é a atividade jornalística, 

produto cultural de uma sociedade que tem seus hábitos, valores e crenças bem demarcados. 

Era preciso que fôssemos um pouco mais a fundo na relação entre as “etapas” da produção da 

notícia, mexendo também com as finalidades, funções, propriedades e valores do jornalismo. 

O que é o valor-notícia em meio a tudo isso? Por que ele existe? Assim como os valores 

humanos, existem valores-notícia que são atravessam diferentes características editoriais?   

Nesta pesquisa nos propomos a responder, especificamente, a esta última pergunta. 

Nosso compromisso aqui é averiguar se existem valores-notícia que atravessam características 

editoriais e de que forma as finalidades do jornalismo podem nos ajudar a entender a existência 

desses valores-notícia em comum. Para isso, utilizamos como corpus de análise o site da Folha 

de S.Paulo, que faz um jornalismo factual generalista com tendências de destaque para a 

política; o site da Vogue Brasil, produto de moda e beleza nacional; e o Nexo Jornal, produto 

digital que diz fazer “jornalismo de contexto”. Analisamos os conteúdos que estavam na 

primeira rolagem da página inicial desses sites durante os dias úteis do mês de abril de 2019, 

na faixa das 20h-21h.  

Para construirmos nossa linha de raciocínio, dividimos esta dissertação em quatro 

capítulos específicos. No primeiro, intitulado “Ainda podemos falar de jornalismo, afinal?”, 
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trazemos à discussão os conflitos que envolvem o campo jornalístico no presente momento, 

quando todos temos acesso a tudo via redes sociais. Fazemos um traçado cronológico das fases 

pelas quais passa e já passou o jornalismo: da era pós-industrial que estamos vivendo até os 

chamados “relatos periodísticos” de Peucer. Aproveitamos o capítulo para demarcar os 

conceitos de valores, finalidades e funções do jornalismo, por vezes dados como sinônimos na 

literatura. 

O segundo capítulo, “O que é noticiabilidade?”, contém o estado da arte de valor-notícia 

no Brasil e no mundo. Reforçamos nosso entendimento de que valores-notícia são atributos de 

um objeto de realidade1 e nos esforçamos para entender sua natureza. É neste capítulo que 

apresentamos nossa proposta para atingir o objetivo da pesquisa, de identificar os valores-

notícia que atravessam características editoriais. Embora não acreditemos que listas satisfaçam 

a necessidade de entender a maior questão da noticiabilidade, no que está enraizada e como 

ocorre o processo de atribuir a algum objeto o valor de notícia, admitimos que é mais produtivo 

aderir a esse método de trabalho para operacionalizar os valores-notícia. Fizemos, então, uma 

sistematização de valores-notícia apresentados pelos principais pesquisadores da área para que 

pudéssemos executar nossa análise. Propomos como valores-notícia: interesse, poder, 

significância, proximidade, notabilidade, inesperado, infração, referência a algo negativo, 

conflito e novidade.  

O resultado do trabalho é exposto no terceiro capítulo, “O que a análise nos diz sobre 

os valores-notícia que atravessam características editoriais??”. Detalhamos a metodologia que 

utilizamos para chegar aos resultados, apresentamos nosso corpus – os sites da Folha de 

S.Paulo, Vogue Brasil e Nexo Jornal – e revelamos quais valores-notícia foram identificados 

em cada produto. No quarto capítulo, executamos a etapa seguinte da análise para responder à 

pergunta “Como se articulam valores-notícia e finalidades do jornalismo?”. Neste momento da 

dissertação, destacamos os valores-notícia que atravessam características editoriais e 

discutimos conceitualmente com quais finalidades do jornalismo estão relacionados, a partir de 

sistematização feita por Reginato (2016), que considerou estudos publicados ao longo dos 

últimos cem anos. 

Encerramos este trabalho com as conclusões a que chegamos depois de todo esse 

percurso. Percebemos que ao alcançar o objetivo desta dissertação, conseguimos avançar no 

raciocínio de que a atribuição de noticiabilidade está diretamente relacionada ao papel social 

do jornalismo, ainda que este enfrente as transformações que temos assistido. Associado a 

outros elementos, como os valores da instituição jornalística, podemos pensar a noticiabilidade 
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não como um aspecto isolado do produto noticioso, mas como um dos pilares que estruturam a 

nossa atividade. 
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1. Ainda podemos falar de jornalismo, afinal?  

Cerca de duzentos anos depois de ascender à atividade fundamental numa sociedade 

democrática, o jornalismo que atravessa os anos 2010-2020 se vê diante da necessidade de 

justificar sua existência, razão de ser e importância para a convivência social. Por que o 

jornalismo existe, afinal, uma vez que todos podemos saber o que acontece em qualquer parte 

do mundo, basta que tenhamos um aparelho com acesso à internet? Por que confiar em jornais, 

que podem operar vislumbrando interesses desconhecidos do grande público, se podemos 

confiar nos nossos conhecidos, que certamente não nos mandariam mentiras via aplicativos de 

mensagens instantâneas?  

Ainda é cedo para determinar “A” ou “B” sobre o lugar do jornalismo em meio a esse 

cenário de transformações promovido pela midiatização. Se antes dependíamos do noticiário 

para saber o que aconteceu durante o dia no lugar onde moramos, mensagens compartilhadas 

em grupos de WhatsApp já saciam a necessidade de sabermos sobre as movimentações do nosso 

entorno. No entanto, é compreensível que o cenário assuste, uma vez que ainda estamos 

passando por ele e não sabemos com certeza que impacto, se positivo ou negativo, essas 

mudanças trarão. Independentemente do teor, algumas perspectivas já são consideradas e vistas 

no dia a dia. O jornalista, embora nunca tenha sido o primeiro a chegar nos lugares, ainda era o 

primeiro a informar sobre o que acontecia nos referidos locais; em tempos de revolução 

tecnológica, ele não chega, nem informa primeiro, ou seja, perdeu o lugar de fonte primária dos 

acontecimentos de um dado espaço. 

Hoje, no campo que antes dominavam, os jornalistas se deparam com uma vasta gama 

de outros produtores de notícias: de blogs da comunidade a escritórios de comunicação 

corporativa e de organizações sem fins lucrativos a grupos de defesa. Muitas dessas 

organizações têm pouco interesse ou conhecimento de jornalismo. No entanto, eles 

produzem e distribuem tanto quanto, se não mais, notícias como jornalistas (RYFE, 

2019, p. 206, tradução nossa).2 

O jornalismo deixou de ser indústria, caracterizada pela semelhança nos métodos 

adotados por organizações e pela incapacidade de alguém de fora dessa indústria criar um 

produto competitivo (Anderson, Bell, & Shirky, 2013). Saímos do paradigma do jornalismo 

moderno, marcado pela busca da objetividade e imparcialidade, em que a apuração era quase 

como um ritual científico por meio do qual seria possível conhecer a realidade dos fatos. 

Entramos no jornalismo pós-industrial3, no qual prazos e formatos de produção de conteúdo já 

não são delimitados; a localização no mapa perde relevância na coleta de informações e na 

criação e consumo do conteúdo jornalístico; a transmissão de dados em tempo real e atividade 
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em redes sociais produzem informação em estado bruto; o feedback em tempo real influencia 

matérias; os indivíduos ganham mais importância do que marcas (Anderson et al., 2013). As 

redações se fragmentam e passam a funcionar tanto dentro como fora das organizações, por 

meio de múltiplas formas e formatos midiáticos; emerge uma sociedade redacional, que exige 

saberes antes cobrados apenas aos jornalistas, como coletar e processar grandes quantidades de 

informações, pesar e peneirar informações em mãos, e ser capaz de fazer algo efetivo e criativo 

com tais informações; e a ubiquidade das tecnologias midiáticas, que estão presentes em todo 

o trabalho jornalístico, permite a realização de um jornalismo independentemente de um espaço 

físico que confira existência à organização (Deuze & Witschge, 2016).  

A avaliação de Deuze e Witschge (2016) é que a vulnerabilidade do que estrutura o 

jornalismo como profissão tem acarretado um processo de desprofissionalização, mas não 

interfere na autocompreensão dos jornalistas e na conceituação da profissão nas sociedades, 

que vincula a importância do jornalismo à democracia. Independentemente de sermos 

obrigados a desconstruir algumas certezas – como a de que a informação vem apenas dos jornais 

ou que é preciso estar num ambiente físico chamado redação para que se faça jornalismo –, a 

sua função na sociedade permanece um consenso. Anderson et al. (2013) sugerem que esse 

papel é o de vigilância, associado à publicização e à interpretação.  

Acreditamos que o papel do jornalista – como porta-voz da verdade, formador de 

opinião e intérprete – não pode ser reduzido a uma peça substituível para outro sistema 

social; jornalistas não são meros narradores de fatos. Precisamos, hoje e num futuro 

próximo, de um exército de profissionais que se dedique em tempo integral a relatar 

fatos que alguém, em algum lugar, não deseja ver divulgados, e que não se limite apenas 

a tornar disponível a informação (mercadoria pela qual somos hoje inundados), mas que 

contextualize a informação de modo que chegue ao público e nele repercuta (Anderson 

et al., 2013, p. 33). 

Na avaliação de Reese (2019), toda mudança nos processos comunicativos e sociais 

refletida pela midiatização (Couldry & Hepp, 2017) inspira ameaça à institucionalidade do 

jornalismo, aqui entendida como um conjunto de práticas, necessidades e valores 

transorganizacionais comuns. Para o pesquisador, é preciso preservar e manter um núcleo 

institucional que se baseie no que ele chama de “princípios” de independência, transparência, 

responsabilidade, imparcialidade e autorreflexividade, porque ainda precisamos de um sistema 

de regras, papeis e procedimentos duradouros (Reese, 2019).  

Essa perspectiva exige do jornalismo uma responsabilidade que também é colocada por 

Ryfe (2019): a necessidade de afirmar os valores, não apenas os próprios, como também os que 

circulam em sociedade, além de normas e crenças da comunidade à qual serve. Isso imbrica 
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cada vez mais o jornalismo na comunidade com a qual dialoga; descarta qualquer dúvida quanto 

ao jornalismo ser produto de uma cultura que, para existir, precisa de indivíduos jornalistas. 

Estes, por sua vez, são membros de uma sociedade e, por isso mesmo, são capazes de identificar 

quais valores circulam naquele grupo. O jornalista tem seu papel preservado nesse cenário de 

transformações.  

Os algoritmos indicam que conteúdos são mais acessados, qual o comportamento 

adotado pela audiência do veículo quando no site da organização ou ainda o que pode ser 

noticiado de acordo com as “pegadas virtuais” deixadas por aquele público. No entanto, é o 

jornalista, indivíduo e humano, que exerce etapas fundamentais de produção da notícia, devido 

às características que possui4. Anderson et al. (2013) mencionam três: a eficiência, porque o 

jornalista é mais eficiente na apuração, uma vez que é através da entrevista que ele tem acesso 

aos fatos, domina um assunto, dá ideias, questiona e aproxima o texto jornalístico de algo que 

sensibiliza o público; a originalidade, capaz de provocar mudanças e incitar ações, muitas vezes 

fruto da bagagem cultural que os jornalistas possuem; e o carisma, dado o interesse que as 

pessoas têm por outras pessoas, ou seja, a humanização da informação. 

Os elementos que caracterizam o que chamamos de jornalismo pós-industrial 

sedimentam as diferenças com relação ao o jornalismo moderno. É importante destacarmos que 

as transformações ainda estão acontecendo. Por isso mesmo, vemos muito dos princípios do 

jornalismo moderno no que é feito atualmente e esse choque de gerações nos leva a questionar 

qual, de fato, é o nosso papel na sociedade. Precisamos analisar o jornalismo, falar de 

jornalismo, compreender as mudanças pelas quais ele passa. Mas antes precisamos 

compreender o que são finalidades, funções, propriedades e valores do jornalismo, termos que 

são usados para se referir a muitas coisas na nossa literatura, sem necessariamente haver uma 

compreensão consensual para tal. Não é nosso objetivo propor definições próprias para cada 

um desses itens, mas percebemos que diferenciá-los é necessário para que possamos esclarecer 

o que tratamos nesta dissertação. Recorremos à definição de alguns dicionários de filosofia para 

que chegássemos a conclusões. No próximo tópico aprofundamos essa discussão. 

 

1.1. O surgimento do campo jornalístico 

Quando surgiu, ainda como “relatos periodísticos” (Peucer, 2004), o jornalismo não era 

organizado como passou a ser séculos mais tarde, com a reivindicação de profissão, saberes 

específicos, valores e normas. No século XVII, o periódico tendia mais para o ofício do 
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historiador e dos correios e postais do que para o formato que conhecemos hoje (Peucer, 2004), 

embora tais práticas sejam observadas ainda nos jornais da atualidade.  

Guerra (2003) observa que as primeiras manifestações jornalísticas deram sentido ao 

que chama de “matrizes de produtos jornalísticos”. A matriz noticiosa está presente nos menanti 

italianos, noticiaristas que organizavam correspondências manuscritas para príncipes e 

negociantes, chamados de avvisi, e nas gazettas, folhas volantes impressas que relatavam 

acontecimentos da sociedade, como batalhas, festas e cerimônias fúnebres da nobreza. A matriz 

do fait-divers é identificada nos canards da França, que relatavam o que era da ordem do 

sobrenatural, crimes, catástrofes, feitos extraordinários. A terceira matriz é a de opinião, que 

era representada pelos libelos. Esses jornais se dedicavam a polêmicas políticas e religiosas 

(Guerra, 2003). Embora divirjam no modo como são executadas, as três seriam correspondentes 

ao que o autor entende como natureza do jornalismo: “operar uma mediação cognitiva entre os 

indivíduos e a realidade” (Guerra, 2003, p. 5), tendo como valor a verdade. Essa “essência” era 

observada também no jornalismo opinativo porque “. . . a verdade estava no horizonte da 

pretensão argumentativa apresentada” (Guerra, 2003, p. 6). 

Esses formatos se fortaleciam numa época de confronto ao poder absoluto das 

monarquias, em que também a Reforma Protestante tensionava a autoridade da Igreja Católica. 

A burguesia viria a confrontar as estruturas políticas da sociedade entre os séculos XVII e XVIII 

(Traquina, 2005c). É o que Wilson Gomes (2004) chama de primeiro modelo da mídia de massa 

na forma da imprensa, um dos componentes do universo político que no século XVII era usada 

para glorificar o monarca Luís XIV. Nos momentos seguintes, a imprensa viria a ser 

instrumento da esfera pública quando a burguesia se colocou contra o Estado absolutista, com 

a divisão entre imprensa governista e oposicionista, na ascensão da burguesia ao poder, e 

consequente transformação da imprensa em partidária. Houve a disputa por garantias 

constitucionais de liberdade de expressão e de imprensa, consequentemente, liberdade de 

confronto partidário, porque a existência de uma imprensa livre correspondia à diversidade 

partidária (W. Gomes, 2004).  

Já no século XIX, as teorias da opinião pública ofereciam as condições para que o 

jornalismo fosse percebido publicamente como necessário e se legitimasse. Importante 

instrumento de controle social, a opinião pública é um elemento da teoria democrática que ficou 

responsável por apontar a razão de existir do jornalismo na sociedade: vigiar o poder político, 

proteger os cidadãos dos eventuais abusos de governantes, fornecer aos cidadãos informações 

necessárias para o desempenho de sua cidadania (Traquina, 2005b). 
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Os jornais eram vistos como um meio de exprimir as queixas e injustiças individuais e 

como uma forma de assegurar a proteção contra a tirania insensível. Portanto, a 

legitimidade jornalística está na teoria democrática e, segundo os seus teóricos, assenta 

claramente numa postura de desconfiança (em relação ao poder) e numa cultura 

claramente adversarial entre jornalismo e poder. . . .  Com a legitimidade da teoria 

democrática, os jornalistas podiam salientar seu duplo papel: como porta-vozes da 

opinião pública, dando expressão às diferentes vozes no interior da sociedade que 

deveriam ser tidas em conta pelos governos, e como vigilantes do poder político que 

protege os cidadãos contra os abusos (históricos) dos governantes (Traquina, 2005b, pp. 

47-48). 

Falar do século XIX é compreender por que o jornalismo possui as características que 

conhecemos hoje. A “experiência de caráter artesanal e de forte influência político-partidária” 

(Guerra, 2003, p. 6) deu espaço a uma fase capitalista, em que se observava a possibilidade do 

lucro. A notícia deixou de ser um recurso político, como  para se tornar mercadoria e um meio 

de atrair publicidade (Vos & Finneman, 2016). Essa metamorfose aconteceu no contexto em 

que a Europa vivia as consequências do Iluminismo, movimento marcado pela soberania da 

razão, pelo liberalismo e pela democracia. A sociedade estadunidense da época vivia um intenso 

processo de urbanização e industrialização associado a uma revolução cultural. 

Somam-se a esses fatores a migração rural e a passagem de uma economia de 

subsistência pra uma economia de mercado moderna, o que modificou o ritmo de vida 

radicalmente (cf. Schudson, 1977, 57). Neste contexto, surge a penny press, ou seja, 

jornais que sobreviviam economicamente da venda de seus exemplares e tratavam temas 

que os partidos ignoravam. Até aquele momento, havia dois tipos de jornais, os de 

anúncios e os de partidos. Ambos eram caros e os últimos eram jornais para assinantes 

. . . . A penny press passou a oferecer jornais baratos com muitas histórias de interesse 

humano e temas não-políticos (Sponholz, 2009, pp. 55-56). 

A penny press se caracterizava financeiramente por depender da venda das edições e 

editorialmente por tratar de temas que os partidos ignoravam (Sponholz, 2009). Esse “novo 

jornalismo” (Traquina, 2005b), cuja premissa era a preferência à informação em detrimento da 

propaganda partidária, se desenvolveu em concomitância ao fortalecimento do jornalismo não-

partidário (Sponholz, 2009). O modelo de jornalismo que surgia, então, passava a oferecer a 

possibilidade de associar imprensa a interesses comerciais, o que exigia uma imparcialidade 

que indicasse a autonomia política dos jornais. Essa postura permitia que se atingisse um 

público mais amplo, independentemente da posição político-partidária dos indivíduos.  

Era a “época de ouro” da imprensa (Traquina, 2005b), não à toa: se a prensa de 

Gutemberg imprimia 50 páginas/hora no século XV e os prelos com cilindro da Koenig 

permitiam a impressão de 1.100 páginas/hora em 1814, as rotativas de Marinoni de 1871 

ampliaram a impressão para 95 mil páginas/hora. A fotogravura em 1851 e a heliogravura em 
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1905 também melhoraram o jornalismo, assim como o telégrafo em 1844 e o telégrafo por cabo 

em 1866 – estes últimos permitiram ao jornalismo ser cada vez mais global e preocupado com 

a atualidade (Traquina, 2005b). Além de todos esses avanços tecnológicos, também foi no 

século XIX que aconteceu a escolarização em massa. A instituição de escolas públicas permitiu 

que um número crescente de pessoas aprendesse a ler. Tem-se em conta também o processo de 

urbanização na transição do século XIX para o XX, que permitiu ao público o acesso ao jornal, 

e a conquista de direitos fundamentais, como a liberdade.  

Mencionamos o culto aos fatos que emergia com essa nova fase do jornalismo, e isso 

também estava associado ao contexto social. Observemos como o jornalismo acompanha as 

mudanças pela qual passa a sociedade em que está inserido: foi também no século XIX que 

crescia o positivismo, movimento intelectual reinante na ciência, na filosofia e na sociologia 

que buscava atingir a perfeição da reprodução da realidade – algo que foi materializado pelo 

surgimento das máquinas fotográficas. Traquina (2005b) reproduziu um texto datado de 1855, 

sem autoria reconhecida, que coloca o repórter – função que surgiu também no século XIX para 

transformar o jornalismo num reprodutor da realidade – como “mera máquina que repete, apesar 

de uma orientação editorial” (Traquina, 2005b, p. 52).  

Surge nesse contexto o paradigma da objetividade5, que entendia a neutralidade como 

condição necessária para evitar que as paixões do jornalista distorcessem os fatos (Guerra, 

2003). A busca pela objetividade é marca do jornalismo moderno e tem na apuração um ritual, 

quase científico, por meio do qual seria possível conhecer a realidade dos fatos a partir de uma 

observação metódica. A exigência de uma racionalidade era percebida até mesmo antes da 

apuração. Vos e Finneman (2016) observam que interlocutores exigiam transparência no 

processo de julgamento noticioso, que era considerado confuso, arbitrário e inadequado. Daí 

por que surgiu a noção de noticiabilidade como característica dos eventos: eles possuíam 

qualidades ontologicamente reais que orientavam os julgamentos dos jornalistas (Vos & 

Finneman, 2016)6. Neste período estava em questão a tentativa de alcançar a realidade, porque 

os fatos eram o elo que ligava o jornalismo à realidade, o que também influenciou a estrutura 

dos textos jornalísticos (Sponholz, 2009). 

A estruturação dos textos no formato de pirâmide invertida seria decorrente dessa 

preocupação em focar nos fatos (Sponholz, 2009), em se concentrar prioritariamente no que 

aconteceu. A principal característica dessa estrutura é o lead, parágrafo no qual são respondidas 

as perguntas “o que houve?”, “quando houve?”, “quem agiu?”, “onde aconteceu?” e “como 
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ocorreu?”. Traquina (2005b) observa que esse formato demarcava também o lugar do jornalista 

como detentor de um saber específico e a reivindicação de uma autoridade profissional.  

Neste último formato, dominante a partir de 1900, os jornalistas já não eram os 

repórteres que faziam o relato estritamente cronológico da reabertura dos processos 

congressionais. Assume particular importância a preocupação por parte dos jornalistas 

no lead da notícia. É precisamente com o estabelecimento do lead como convenção que 

podemos identificar a crescente afirmação de uma autoridade profissional, embora já 

tivessem existido outras manifestações de crescentes saberes ligados à atividade 

jornalística, tais como: 1) a estenografia, 2) a invenção de novos gêneros, como a 

entrevista e a reportagem, e 3) a elaboração de uma linguagem específica. Com a 

pirâmide invertida, os jornalistas, cada vez mais, tomaram como sua prerrogativa 

afirmar algo sobre o mais vasto sentido político da mensagem. Torna-se como certo o 

direito e a obrigação do jornalista de mediar e simplificar, cristalizar e identificar os 

elementos políticos no acontecimento noticiosos. (Traquina, 2005b, p. 89) 

Ao longo do século XX, predominou no campo da produção de notícias a presença de 

jornalistas. É o que também se conhece como terceiro modelo de imprensa (W. Gomes, 2004), 

em que o jornalismo se conformou indústria da informação, consequência da consciência do 

mundo dos negócios sobre a possibilidade de encontrar nos consumidores e nos anunciantes 

fontes mantenedoras. A sociedade demandava por informação atualizada, verdadeira, objetiva, 

imparcial, leiga e independente, indicadores que passaram a ser a receita da credibilidade de 

uma empresa jornalística – e uma das propriedades comerciais (W. Gomes, 2004) do 

jornalismo, por ser moeda de troca. A lógica era a seguinte: o setor produtivo demandava um 

tipo de consumidor de produtos e pagava por sua atenção e seu reconhecimento a qualquer 

jornal que lhe assegurasse; o jornal precisava, por outro lado, cativar a audiência que garantia 

ao anunciante que possuía. A credibilidade do jornal era o elo de garantia de ambos – atenção 

da audiência e financiamento de anunciantes. 

À medida que jornalistas reivindicavam serem detentores de um saber específico, havia 

a disputa pelo reconhecimento do jornalismo como profissão. Para que assim fosse, eram 

exigidos padrões de conduta estabelecidos, que implicava a existência de um código de ética. 

Era necessário que existisse uma identidade profissional, decorrente de um ethos profissional, 

“o que é ser jornalista”. W. Gomes (2004) observa que apesar de todas as suas fases – de estar 

a serviço dos interesses do patrão a uma habilitação socialmente reconhecida, passando pelos 

jornalismos fisiológico, ideológico e profissional –, houve um momento em que o jornalismo 

foi socialmente reconhecido como um sistema de princípios, valores, relações objetivas e de 

distribuição de reconhecimento, ou seja, um campo social. “Há um campo social quando se 

verifica um sistema de relações objetivas que determina o lugar que cabe a cada indivíduo que 
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aí é incluído, que estabelece quanto cada um vale, representa e acumula um prestígio e 

reconhecimento” (W. Gomes, 2004, p. 53).  

O jornalismo como campo, portanto, é um espaço social onde se busca, controla e 

distribui um recurso ou valores específicos a partir das práticas e representações que são 

ordenadas como um sistema. Tais parâmetros de ação suscitam a autoridade jornalística, 

comportar prestígio, fama, reconhecimento, uma vez que os agentes desse campo precisam – e 

são reconhecidos por isso – demonstrar a capacidade de obter informação de qualidade, 

relevante, com rapidez e exclusividade, redigindo-a apropriadamente e produzir com ela algum 

efeito na realidade. É o que W. Gomes (2004) entende como “arena de luta concorrencial pela 

autoridade jornalística [grifo do autor]” (p. 54). Em uma pesquisa de mestrado ainda em 

desenvolvimento no PósCom/Ufba, com discussões no Núcleo de Estudos em Jornalismo 

(NJor), durante os anos de 2018 e 2019, a pesquisadora Marília Moreira7 defende essa 

autoridade como um valor do jornalismo, na medida em que o jornalismo elabora discursos 

sobre si mesmo. Numa análise da TV Folha, investimento da Folha de S.Paulo, organização 

com tradição no impresso, em produzir vídeos jornalísticos para a internet, a pesquisadora 

observou esse lugar de autoridade pelas experimentações estéticas e narrativas que o referido 

produto propôs. A iniciativa conferiu prestígio e reconhecimento no campo jornalístico, 

colocando a TV Folha em lugar distinto do jornalismo tradicional. 

Não é nosso objetivo aqui discutir a existência de uma autoridade jornalística, ou a busca 

por tal, mas nos chama a atenção os âmbitos de atuação desse valor defendido. Se no jornalismo 

moderno a autoridade se mostra uma espécie de concorrência interna ao campo, em que 

jornalistas disputam a exclusividade de uma informação, no jornalismo pós-industrial essa 

noção parece direcionada para além das fronteiras que delimitam o campo jornalístico, e o que 

está situado nesse lugar externo também interfere nas rotinas internas. A autoridade também é 

usada para reforçar que o jornalismo é a instância responsável por informar com qualidade, com 

precisão, com seriedade e análise o que outros campos não informariam. Ainda que qualquer 

pessoa possa produzir conteúdo na era da midiatização, em razão da disponibilidade de 

ferramentas e possibilidade de publicação e disseminação, são jornalistas que continuam 

cobrindo entidades governamentais e empresariais, e as burocracias que envolvem esses 

âmbitos (Anderson et al., 2013). 

A reivindicação da profissionalização implica um saber compartilhado e específico a 

quem é parte do campo. Traquina (2005b) cita o sociólogo Ernest Greenwood para argumentar 

que a existência de uma cultura profissional é um dos atributos exigidos para que uma profissão 
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seja reconhecida como tal. Além da cultura profissional, também são atributos: uma teoria 

sistemática (aprendida em universidade), o sentimento de autoridade por parte dos agentes 

especializados (manifestada pela compreensão de que possuem um saber que os demais 

membros da sociedade não têm), a ratificação da comunidade (o reconhecimento e autorização 

dos demais setores da sociedade de que aquele saber é específico daquela profissão) e códigos 

éticos.  

Chama a nossa atenção o aspecto da cultura profissional, caracterizada por valores, 

normas e símbolos. Os valores são as crenças básicas e fundamentais, premissas 

inquestionáveis sobre as quais assenta a própria existência; as normas são os guias para o 

comportamento em situações sociais; e os símbolos são seus itens carregados de significação 

(Traquina, 2005b). Os valores, normas e símbolos, que orientam a interpretação coletiva, 

também são compartilhados de uma maneira mais informal, como numa comunidade 

interpretativa (Zelizer, 1993, 2010), em que são definidos e acordados horizontalmente entre os 

membros daquela comunidade os modos de tratar um tema. 

. . . os jornalistas responderam às mudanças nas circunstâncias fazendo o que sempre 

fizeram – criando ajustes nas rotinas de produção de notícias e nas estratégias 

interpretativas, a fim de manter intacta a comunidade jornalística. Isso mantém a 

relevância da interpretação coletiva na definição do que os jornalistas fazem, a 

relevância de seus discursos, narrativas e formas de contar ao fazê-lo e o impacto de 

seus contatos informais, mesmo com sua centralidade, exclusividade, singularidade e 

segurança profissional diminuídas. As estratégias interpretativas e as comunidades que 

eles legitimam continuam a destacar como a interpretação coletiva central permanece 

na união dos repórteres em seu trabalho e na concessão de significado e autoridade ao 

jornalismo (Zelizer, 2010, p. 181, tradução nossa)8. 

Os valores, que nos interessam particularmente, são vistos por Traquina (2005b) como 

liberdade, que traz como consequência credibilidade, do que se pressupõe verificação dos fatos, 

avaliação das fontes, exatidão na informação, verdade e objetividade. Todos são decorrentes do 

rigor, exatidão, honestidade e equidistância. É semelhante ao que Deuze (2005) identifica como 

parte de uma ideologia ocupacional de jornalistas, que em um contexto de democracias eletivas 

compartilham características semelhantes e falam de valores similares no seu trabalho diário, 

também chamados “valores típicos ideais”: serviço público (os jornalistas prestam um serviço 

público, como exercer o papel de “watchdogs” e disseminadores de informações), objetividade 

(os jornalistas são imparciais, neutros, objetivos, justos e credíveis), autonomia (os jornalistas 

devem ser autônomos, livres, independentes em seu trabalho), imediatismo (os jornalistas têm 

senso de imediatismo, atualidade e rapidez, algo que é inerente ao conceito de “notícia”), ética 

(os jornalistas têm senso de ética, validade e legitimidade). 
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É interessante observar como esses conceitos se confundem. Prestar um serviço público 

se fortalece na teoria democrática como função do jornalismo na sociedade; o papel de 

“watchdog” é visto por Deuze (2005) como valor típico ideal; e a vigilância é entendida como 

finalidade do jornalismo (Reginato, 2016). Como poderíamos entender, afinal, a prestação de 

serviço público no jornalismo?  

Dizer que temos uma resposta definitiva para as questões que levantamos seria um tanto 

presunçoso de nossa parte. Por outro lado, o esforço de compreender esses conceitos é válido 

para que possamos, pelo menos, iniciar o traçado de um raciocínio que seja esclarecedor e nos 

permita situar cada elemento em seu lugar. Este exercício teórico é resultado de uma construção 

coletiva no Núcleo de Estudos em Jornalismo, grupo de pesquisa vinculado ao PósCom/Ufba. 

Recorremos a dicionários de filosofia, indicados pelo professor doutor Rafael Paes Henriques, 

em pós-doutoramento na universidade, para compreendermos o que são valores, finalidades, 

funções e até mesmo propriedades do jornalismo – conceitos que se misturam na nossa 

literatura.  

Entendemos finalidades como aquilo que tende para um objetivo, um fim (Japiassú & 

Marcondes, 2001). Reginato (2016) compreende as finalidades de maneira semelhante. A 

pesquisadora, que sistematizou autores que tratam de finalidades do jornalismo nos últimos cem 

anos, vê a finalidade do jornalismo como o motivo pelo qual se existe, de modo que os 

interlocutores devem reconhecer as permissões e restrições que definem o campo. Desta 

maneira, consideramos finalidade do jornalismo aquilo que dá sentido à existência da 

instituição9, materializado em propósitos a cumprir enquanto parte de um organismo vivo que 

é a sociedade, de modo que essa finalidade precisa ser reconhecida entre os demais setores da 

sociedade. Desde quando foi criado, o jornalismo tinha como fim informar às pessoas sobre o 

que estava acontecendo (Peucer, 2004; Traquina, 2005b).  

Similar é uma das compreensões que encontramos para funções. Na filosofia, o termo 

corresponde ao sentido de operação própria de uma coisa – por exemplo, a função dos olhos é 

ver, a dos ouvidos é ouvir (Abbagnano, 2007). Nessa concepção, função é sinônimo de fim, 

finalidade. Na sociologia, o termo é a correspondência entre uma instituição e as necessidades 

de um organismo social, ou seja, a contribuição de uma instituição para a manutenção do 

organismo social (Abbagnano, 2007). Isso implica que uma instituição pode ter várias funções, 

assim como uma mesma função pode ser exercida por instituições diferentes (Japiassú & 

Marcondes, 2001). 
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Seguindo nesse caminho, a partir do que a teoria democrática imputa na 

responsabilidade do jornalismo, seriam suas funções vigiar o poder e informar os cidadãos. 

Dialoga com o que Michael Schudson (2008, 2014) propõe como funções do jornalismo: 

informação, investigação (fontes que concentram poder), análise (fornecer estruturas de 

interpretação para ajudar os cidadãos a compreender um mundo complexo), empatia social 

(dizer às pessoas sobre os outros em sua sociedade e seu mundo para que eles possam vir a 

apreciar outros pontos de vista e as vidas de outras pessoas, especialmente as menos 

favorecidas), fórum público (fórum para o diálogo entre cidadãos e servir como um portador 

comum das perspectivas de vários grupos e interesses na sociedade), mobilização (advogar por 

um determinado partido ou programa político e mobilizar as pessoas para agir em seu nome) e 

educação democrática (como uma lealdade jornalística aos valores da própria governança 

democrática).  

Este caminho de raciocínio nos faz questionar a infinidade de finalidades propostas por 

teóricos ao longo do século, conforme sistematização feita por Reginato (2016) a partir da 

teoria10. De aproximadamente 25 fontes de pesquisa, contribuir com a democracia está presente 

em 23 fontes; informar aparece em 14 como finalidade, assim como instruir, orientar e educar; 

já interpretar está em 12 fontes, junto com mediar. São categorias equivalentes às funções 

propostas por Schudson (2008, 2014). Por exemplo, a função de “informação” corresponde a 

informar sobre o que está acontecendo; as funções de “fórum público” e “educação 

democrática” são correspondentes à finalidade de contribuir com a democracia, porque o 

jornalismo se coloca como o lugar comum dos cidadãos onde são discutidos e concentrados os 

diferentes interesses dos cidadãos. A função “mobilização” corresponde à finalidade de instruir, 

orientar e educar, porque ambos levam os cidadãos a agirem em defesa de algo que tomem 

como significativo. Se o cidadão é instruído sobre a importância da manutenção de escolas 

públicas, ele certamente se mobilizará a defender aquela pauta.  

Para que exerça suas finalidades e funções, o jornalismo precisa ter em conta seus 

princípios, aqui entendidos como propriedades, características próprias que o definem 

(Abbagnano, 2007; Japiassú & Marcondes, 2001) para diferenciá-lo de outras atividades. Por 

exemplo, o princípio do jornalismo moderno é a objetividade, porque, para serem reconhecidos 

como jornalísticos, todos os produtos devem ter como base o foco nos fatos, a preocupação em 

anular a subjetividade quando na observação da realidade. É a forma com que Groth (2011) vê 

a atualidade – além da universalidade, periodicidade e publicidade –, porque o jornalismo nasce 

para tratar do tempo presente. Essa atualidade é relacionada com a simultaneidade, entendida 
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como o menor tempo entre a ocorrência do fato e a mediação dele, com a velocidade e 

revelação, além das características culturais nas quais o jornal está inserido (Xavier & Pontes, 

2019). Se a história produzia relatos sobre o que passou, o jornalismo produziria relatos sobre 

aquilo que aconteceu recentemente (Peucer, 2004, p. 16). 

. . . o jornalismo ainda depende deste ato discursivo de ‘tornar público’ temas e 

conteúdos como um fator que demarca temporalidade. Neste caso, a temporalidade 

presente está no tempo da enunciação e da circulação pública deste discurso, o tempo 

presente de uma prática discursiva que está vinculada a um processo de produção 

cotidiana da sociedade nos seus aspectos e suas ações mais cotidianas (no sentido de 

ordinárias ou mundanas) ou na esfera das instituições sociais (Franciscato, 2003, p. 

214). 

Esclarecer como vemos esses elementos das teorias do jornalismo é necessário para que 

possamos discutir com mais clareza o que é de interesse a este trabalho: valor. Assim, 

poderemos também articulá-lo a outro elemento que é relevante para esta pesquisa, as 

finalidades do jornalismo. Não aprofundaremos aqui quais são os valores jornalísticos, embora 

possamos ter sugerido que verdade e objetividade seriam dois deles, porque o aspecto de valor 

que tratamos nesta dissertação é a atribuição de noticiabilidade, que implica valor de notícia. 

Portanto, interessa-nos trazer “valor” à discussão porque precisamos entender como o processo 

de atribuição se dá para que consigamos avançar um passo, ainda que pequeno, na compreensão 

dos valores-notícia. A que está implicado o ato de reconhecer um valor-notícia em um evento, 

acontecimento, objeto de realidade de modo geral? 

A primeira pista sobre isso é o julgamento. Quando nos deparamos com uma situação 

qualquer, nossa reação imediata é julgá-la, avaliar se ela está em conformidade com os saberes 

que compartilhamos e as convenções sociais das quais nos apropriamos. O filósofo Adolfo 

Sánchez-Vázquez (2017) diz que nossas escolhas não são apenas baseadas em preferências 

sobre o que é bom ou ruim, positivo ou negativo, mas também orientam nosso julgamento para 

o que é mau, digno de condenação, censura ou qualquer outra negativa no ponto de vista moral. 

Esse processo de escolha é orientado por parâmetros que constituímos em sociedade. Walter 

Lippmann (2010) chamou de “marco social” (p. 62), que determina como os juízos serão 

determinados, a partir do julgamento: “. . . estabelecido por padrões que podem ser herdados 

do passado, transmitido ou imitado de outros marcos sociais” (p. 62).  

Parâmetros constituídos em sociedade, padrões herdados e orientação de julgamento sob 

o ponto de vista moral nos permitem entender os valores como balizadores da relação do 

indivíduo com os objetos de realidade. Essa percepção é ratificada pela compreensão de que a 
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atribuição de valor depende necessariamente da existência do sujeito social (Sánchez-Vázquez, 

2017). Ou seja, os objetos têm valor próprio, mas precisam estar em relação com o indivíduo, 

forjado histórica e socialmente, para que seu valor seja reconhecido. Um objeto possui valor 

porque ele esteve em relação com o indivíduo que reconheceu esse valor. Não à toa Sánchez-

Vázquez (2017) entende valor como “propriedade adquirida graças à sua relação com o homem 

como ser social” (p. 141), desde que dotados de certas propriedades objetivas. É o mesmo que 

Simmel diz sobre não existirem valores absolutos, e só serem valores aqueles que os homens 

reconhecerem como tais em determinadas condições (Abbagnano, 2007). 

. . . os valores existem para um sujeito, entendido não no sentido de mero indivíduo, 

mas de ser social. . . . É o homem – como ser histórico-social e com a sua atividade 

prática – que cria os valores e os bens nos quais se encarnam, independentemente dos 

quais só existem como projetos ou objetos ideais. Os valores são, pois, criações 

humanas, e só existem e se realizam no homem e pelo homem (Sánchez Vazquez, 2017, 

p. 146). 

Esse ponto de vista articula as abordagens objetivista e subjetivista, dá ao valor o caráter 

ambíguo da aspiração versus representação (Resweber, 2002): o desejo funda o valor, 

alicerçando-o nas relações porque busca nas representações reconhecimento e reciprocidade; a 

necessidade projeta esse desejo para dentro das fronteiras da troca e da contabilidade. Em um 

extenso estudo sobre a filosofia dos valores, Resweber (2002) recorre à definição kantiana de 

desejo para explicar seu ponto. Não é banal, nem meramente descartável, mas um processo 

consciente, realizado sob controle da razão e que se apresenta como seu princípio e seu fim. 

“Os valores são testemunhas parciais da realização de um ideal ético na cultura e na sociedade, 

mas também na ordem de uma natureza trabalhada pelo homem” (Resweber, 2002, p. 17).  

Entender valor como figura do desejável remete para a existência de uma ordem 

específica, seja ela moral, econômica, cultural ou linguística. Resweber (2002) observa que, 

ainda que sejam disciplinas diferentes, delas é possível abstrair traços comuns à noção de valor. 

Uma é resultado de uma dupla economia: troca comercial e regulamentação comunicacional. 

Neste sentido, a noção econômica se refere à necessidade (ex.: o trabalho é valorizado porque 

é preciso recursos para manutenção do sustento); a regulamentação comunicacional sustenta 

aquilo que está em conformidade com o senso compartilhado, o que foi convencionado como 

desejável (ex.: trabalha-se para ter sustento, mas o sucesso na carreira é visto com bons olhos 

pela nossa sociedade). 

Outro traço da noção de valor é a relatividade, diferença e contraste que os valores 

apresentam entre si. Resweber (2002) explica que esse aspecto é simbólico e se organiza num 
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sistema de referências resultante de um processo interativo, de modo que manifesta o horizonte 

comum no qual se constituem as bases da cultura. É esse sistema que determina os modos como 

os membros daquele grupo devem agir. Nessa perspectiva, os valores se organizam em polos 

de referência, que interagem e manifestam o pensamento intersubjetivo de uma comunidade, 

constituindo as bases da cultura e as convenções sobre os modos de agir. Dizer que os valores 

são relativos uns aos outros é o mesmo que dizer que os valores referentes a cada setor da 

sociedade (político, religioso, estético) se relacionam para conformar um sistema de 

referências. 

Conforme a lógica de Resweber (2002), os valores se constituem a partir da censura. Se 

a proibição exige a renúncia dos impulsos do indivíduo, ela também abre a possibilidade de 

acordos sociais sobre o que é desejável e, consequentemente, a possibilidade de um “mundo-

em-comum”, que compreende o mundo fenomênico do conhecimento e o mundo simbólico da 

moralidade.  

Podemos, com essa perspectiva, traçar o caminho dos valores do jornalismo e, 

consequentemente, dos valores-notícia. Se constitui o desejo de tornar o jornalismo uma 

instituição que fala a verdade sobre a realidade11, como o espaço comum entre a sociedade. Esse 

desejo é assumido como uma finalidade e é tomado como conhecimento comum dentro da 

comunidade jornalística. Fazer do jornal um lugar comum para a sociedade implica reunir ali o 

que corresponde às convenções, o que responde aos acordos sociais sobre como a realidade 

deveria ser. Tudo o que fugir a este “mundo-em-comum” ganha espaço no jornal, assim como 

são levadas em consideração as dimensões humanas: a curiosidade, a preocupação com a 

segurança e manutenção da ordem já estabelecida, o interesse pelo que é notável por mexer com 

os sentidos e a imaginação, o registro do que é raro ou incomum. 

Os valores aparecem, em primeiro lugar, como representações, que servindo de elo 

intersubjectivo, constróem o lugar de um mesmo mundo habitável. Delimitam, assim, 

um espaço comunicacional a priori, que cada encontro efectivo confirma, infirma ou 

modifica. Sem valor não há comunicação possível; pois o elo social existe, apenas, 

quando se reactivam os valores implícitos, aceitando-os e propondo-os para 

reinterpretação (Resweber, 2002, p. 38). 

Entendemos que os valores são símbolos de uma cultura e como tal precisam de um 

significante para lhe atribuir sentido. Essa perspectiva semiótica trazida por Resweber (2002) é 

mais uma forma de falar sobre a “objetividade especial” (Sánchez Vázquez, 2017, p. 147) dos 

valores: para que justiça seja um valor, é preciso que haja um sujeito para transformá-la num 

objeto de desejo e tê-la como um valor. 
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1.2. Valores inscritos na cultura: preâmbulo para a noticiabilidade 

Defendemos neste trabalho que o jornalismo é produto cultural, resultado da sociedade 

da qual faz parte. Entendemos cultura sob a perspectiva de Raymond Williams, no aspecto dos 

sistemas de significação ou simbólicos (Williams, 2007), que corresponde a todo um sistema 

de vida, seja no seu aspecto material, intelectual e espiritual (Williams, apud I. Gomes, 2004). 

Esse sistema, que Gomes também chama de “modo de vida” implica as formas de concepção 

da natureza das relações sociais. Desta forma, o jornalismo é o lugar onde se encontram esses 

modos de vida; é uma instituição social que não pode ser vista como divergente do que são as 

demais instituições e práticas sociais reconhecidas como sociedade (I. Gomes, 2004). Embora 

surja como a instituição responsável por prover informações e permitir aos sujeitos atuar em 

sociedade, é o jornalismo que vincula o compartilhamento de experiências materiais dos 

sujeitos com as comunidades das quais fazem parte, como fazem as instituições intermediárias 

mediadoras de sentido na sociedade (Franciscato, 2018), “. . . por serem delas que os sentidos 

comuns circulam entre grupos sociais diversos e se sedimentam o conjunto da sociedade” (p. 

16).  

Esse modo de pensar dialoga com a compreensão do jornalismo como uma construção 

e a subjetividade como constituidora de sua forma. Sendo uma instituição social, o jornalismo 

possui formas, valores e funções conformados historicamente (Vilas Bôas, 2018). Mas esse 

mesmo jornalismo é também a instituição que surge com a função de informar os sujeitos para 

que se posicionem em suas sociedades – o que remete às proposições de Schudson (2008; 2014) 

e Reginato (2016) sobre funções e finalidades – para que os sujeitos atuem em sociedade. Vilas 

Bôas (2018) entende essa função como o elo ao compartilhamento de experiências: 

. . . consideramos que o jornalismo é uma instituição que tem uma história de formação 

que precisa ser contada e que é permeada por disputas que ajudam a definir 

hegemonicamente seus valores, premissas e convenções estilísticas e formais. Isso 

implica considerar também que essa história deve ser contada a partir da consideração 

dos contextos sociais, culturais e econômicos em que o jornalismo se desenvolve 

enquanto instituição, as disputas que lhe constituem e os discursos silenciados para que 

o discurso hegemônico se sustente (Vilas Bôas, 2018, p. 32). 

Na perspectiva de Thompson (1981), os valores surgem dentro do vínculo com a vida 

material e as relações materiais em que surgem nossas ideias. Normas, regras e expectativas 

são aprendidas na rotina, no dia a dia da família, do trabalho e na comunidade imediata à qual 

estamos vinculadas. Ora, se construímos nossa realidade a partir dos lugares onde nos 
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inserimos, também absorvemos as normas e desejos desses lugares – desejo não no sentido 

hedonista, mas no sentido de metas desejáveis de se alcançar. Se minha comunidade imediata 

é conservadora, tendo a ter para mim o desejo de manter as coisas como elas são (ou estão), o 

desejo de que as tradições sejam respeitadas e agir em conformidade com as convenções sociais. 

Diferentemente de eu conviver numa comunidade progressista, em que há o desejo de novidade, 

de autorrealização. Se houver a convivência em ambos os espaços, desejarei aquilo que mais 

me tocar e automaticamente terei aquele desejo como um valor. 

Isso traz à tona a noção de construção social da realidade da vida cotidiana (Berger & 

Luckmann, 2004), em que o indivíduo participa de um mundo intersubjetivo com outros 

sujeitos; intersubjetividade esta capaz de diferenciar a vida cotidiana dele de outras realidades 

das quais ele tem consciência. Essa realidade admitida existe apenas quando os sujeitos estão 

em interação e comunicação, em que a atitude natural corresponde à atitude natural dos demais, 

que compartilham de uma compreensão do porquê o mundo é ordenado de tal maneira. 

Apreendo a realidade da vida diária como uma realidade ordenada. Seus fenômenos 

acham-se previamente dispostos em padrões que parecem ser independentes da 

apreensão que deles tenho e que se impõem à minha apreensão. A realidade da vida 

cotidiana aparece já objetivada, isto é, constituída por uma ordem de objetos que foram 

designados como objetos antes de minha entrada na cena (Berger & Luckmann, 2004, 

p. 38). 

É necessário destacar que o indivíduo não já nasce inserido nesse mundo subjetivo, não 

já nasce membro da sociedade. Berger e Luckmann (2004) defendem que, ao contrário, o sujeito 

nasce com predisposição à sociabilidade e torna-se membro daquela sociedade a partir de uma 

sequência temporal. O ponto de partida é a interiorização, processo de compreensão dos 

semelhantes e apreensão do mundo como realidade social, ou seja, assumir como seu o mundo 

no qual outras pessoas já vivem. Os pesquisadores observam que essa assunção ocorre de 

maneiras diversas em cada indivíduo, e que, uma vez assumido, pode ser modificado e recriado. 

A partir disso se estabelecem motivações e identificações entre o sujeito e os demais membros 

da sociedade.  

Outra fase da socialização é chamada de outro generalizado, que situa a interiorização 

das normas a partir da expressão mais localizada até as pessoas mais significativas para o 

indivíduo, de modo a tornar a generalidade da norma compreensível subjetivamente: 

Esta abstração dos papéis e atitudes dos outros significativos concretos é chamada o 

outro generalizado. Sua formação na consciência significa que o indivíduo identifica-se 

agora não somente com os outros concretos, mas com uma generalidade de outros, isto 

é, com uma sociedade. Somente em virtude desta identificação generalizada de sua 
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identificação consigo mesmo alcança estabilidade e continuidade. O indivíduo tem 

agora não somente uma identidade em face deste ou daquele outro significativo, mas 

uma identidade em geral, subjetivamente apreendida como constante, não importando 

que outros significativos ou não sejam encontrados (Berger & Luckmann, 2004, p. 178). 

Esta explicação sugere a origem do que conhecemos como senso comum, a absorção de 

valores compartilhados na sociedade da qual somos parte e que constitui o nosso mundo. Uma 

vez membros de um contexto social, somos formados enquanto sujeitos e vivemos experiências 

de pensamento, de procedimentos e de sentimentos no âmbito da cultura – como normas, 

obrigações familiares e valores (Thompson, 1981). Desta maneira, o sujeito é constituído da 

partilha do comum, do que é ordinário, inclusive, os jornalistas. 

Essa discussão a que chegamos procura situar o sujeito jornalista na sociedade da qual 

faz parte, logo, com a qual compartilha desejos, necessidades e valores. Estes últimos numa 

perspectiva de “predisposições conscientes ou inconscientes de um indivíduo sobre o conceito 

de mundo” (Vilas Bôas, 2018, p. 91), de impacto nas decisões cotidianas que raramente é 

consciente (Schwartz, 2012).  

Pensar o jornalismo a partir da cultura implica, portanto, considerar a dimensão do 

ordinário, do cotidiano, da experiência comum e material dos sujeitos enquanto 

produtores e receptores de notícias. É preciso considerar também que essas notícias se 

originam e se conformam a partir de valores e normas partilhados socialmente e que é 

justamente nesta partilha que se define o que interessa, o que é mais caro – para fazer 

referência aos termos utilizados por Thompson. Nesses termos, parece-nos oportuno 

reafirmar que, sendo os sujeitos definidos numa trama ampla de relações sociais, 

culturais e históricas, o jornalismo é, ao mesmo tempo, constituído por subjetividades 

partilhadas e constituidor delas (Vilas Bôas, 2018, p. 102). 

 

A partilha social à qual se refere Vilas Bôas (2018) dialoga com a visão de Shalom 

Schwartz (2006, 2012) acerca da responsabilidade que é atribuída a todos os indivíduos e à 

sociedade: é preciso responder aos requisitos universais de necessidades individuais enquanto 

organismos biológicos, à interação coordenada e ao correto funcionamento e sobrevivência dos 

grupos. Os valores surgem como metas desejáveis, que servem como princípios na vida de uma 

pessoa ou de uma entidade social, para alcançar esses objetivos (Schwartz, 2006).  

Recorremos ao pesquisador israelense para compreender que tipologia é essa que orienta 

a nossa vida em sociedade e o processo de tomadas de decisão. Schwartz propôs um modelo 

teórico, testado e validado nos últimos 30 anos (Schwartz, 2006, 2012; Schwartz & Bilsky, 

1987), com dez valores básicos universais que variam em importância de acordo com cada 

sociedade. São eles: poder, realização, hedonismo, estimulação, autodeterminação, 
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universalismo, benevolência, tradição, conformidade e segurança. No quadro abaixo colocamos 

a definição de cada um deles. 

Tabela 1 –  

Tipologia de valores humanos básicos de Schwartz 

Poder: status social sobre as pessoas e os recursos (necessidade de interação e funcionamento dos grupos); 

Realização: sucesso pessoal mediante a demonstração de competência, segundo critérios sociais 

(interação e grupos); 

Hedonismo: prazer e gratificação sensual para si mesmo (organismo); 

Estimulação: entusiasmo, novidade e desafio na vida (organismo); 

Autodeterminação: pensamento independente e escolha da ação, criatividade, exploração (organismo e 

interação); 

Universalismo: compreensão, apreço, tolerância e atenção com o bem-estar de todas as pessoas e da 

natureza (grupos e organismo); 

Benevolência: preservação ou intensificação do bem estar das pessoas com as quais se está em contato 

pessoal frequente (organismo, interação e grupos); 

Tradição: respeito, compromisso e aceitação dos costumes e ideias oferecidas pela cultura tradicional ou 

a religião (grupo); 

Conformidade: restrição das ações, tendências e impulsos que possam incomodar ou ferir os outros e 

contrariar expectativas ou normas sociais (interação e grupos) 

Segurança: segurança, harmonia e estabilidade da sociedade, das relações e de si mesmo (organismo, 

interação e grupos). 

Nota. Fonte: Recuperado de “Há aspectos universais na estrutura e no conteúdo dos valores humanos?”, de S. 

Schwartz, 2006, p. 60; e de “An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values”, de S. Schwartz, 2012, pp. 5-

7.  

Schwartz usou como referência para a teoria dos valores humanos básicos um modelo 

desenvolvido por Milton Rokeach na década de 70, que distinguia os valores em terminais e 

instrumentais12 (María Ros, 2006). Os valores terminais se referem às necessidades da 

existência humana, podem ser pessoais ou sociais. Já os valores instrumentais constituem o 

caminho por meio do qual alcançar os fins dessa existência humana, podem ser morais ou de 

competência. Isso quer dizer que os valores instrumentais seriam os atributos necessários para 

que sejam alcançados os valores terminais, ou seja, um é instrumento para chegar ao outro. 
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Quanto mais próximos dois valores estiverem em qualquer direção ao redor do círculo, 

mais semelhantes serão suas motivações subjacentes; quanto mais distantes, mais 

antagônicas são suas motivações. A ideia de que os valores formam um contínuo 

motivacional tem uma implicação crítica: dividir o domínio de itens de valor em dez 

valores distintos é uma conveniência arbitrária. É razoável dividir os itens de valor em 

valores distintos mais ou menos ajustados de acordo com as necessidades e objetivos da 

análise de uma pessoa. Conceber valores como organizados em uma estrutura 

motivacional circular tem uma importante implicação para as relações de valores com 

outras variáveis. Isso implica que o todo conjunto de dez valores refere-se a qualquer 

outra variável (comportamento, atitude, idade, etc.) de forma integrada (Schwartz, 2012, 

p. 9). 

Embora não classifique os valores como seu antecessor, o modelo de Schwartz (2006, 

2012) tem a particularidade de admitir a inter-relação entre os valores, formando dois pólos 

bipolares: (I) abertura à mudança versus conservação e (II) autotranscendência versus 

autopromoção (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Modelo de relações entre os valores humanos de Schwartz. 

Nota. Fonte: Recuperado de “An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values”, de S. Schwartz, 2012, pp. 

5-7.  

Falamos sobre o compartilhamento de valores, normas e comportamentos através da 

cultura, da sociedade da qual fazemos parte enquanto indivíduos e jornalistas, o que implica a 

existência de uma cultura onde circulam as censuras, desejos e convenções. O consenso se 

manifesta até mesmo na atribuição de noticiabilidade que jornalistas e não-jornalistas projetam 

sobre os acontecimentos do mundo fenomênico, uma vez que a noticiabilidade é um construto 

de ordem cognitiva e que corresponde a julgamentos individuais13 (Shoemaker & Cohen, 2006 

como citado em M. P. da Silva & Jeronymo, 2018). Uma vez que isso explica por que alguns 

objetos de realidade são notícia, também corrobora por que pensar noticiabilidade sob o olhar 

dos valores humanos (Marques dos Reis, 2016).  
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Essa perspectiva se apresenta como uma alternativa para a tradição dos estudos, uma 

vez que a atribuição de noticiabilidade depende da avaliação de um dado objeto de realidade 

como importante ou interessante o suficiente para aquela sociedade, o que depende de 

parâmetros que são apreendidos no processo de socialização. Em um estudo que analisamos a 

relação entre os valores-notícia do jornalismo e os valores humanos, Marques dos Reis (2016) 

concluímos: “. . .  jornalistas e não-jornalistas atribuem noticiabilidade a acontecimentos a partir 

dos valores humanos que utilizam como critério de avaliação de comportamentos e situações” 

(Marques dos Reis, 2016, p. 36). 

Se o poder nos é objeto de desejo, tendemos a colocar no noticiário pessoas que possuem 

esse atributo. Se nós desejamos segurança, tendemos a nos interessar por aquilo que nos ajude 

a mantê-la ou que nos alerte sobre possíveis ameaças. A preservação do meio ambiente é o 

objeto de desejo atualmente, porque nos preocupamos em cultivar hábitos mais sustentáveis e 

convivência harmoniosa com a natureza; não à toa essas questões estão presentes no noticiário. 

A atribuição de valor opera exatamente nessa instância: o evento tem seus atributos, mas eles 

apenas são tomados como detentores de valor de notícia quando o jornalista, indivíduo 

histórico-social, dá sentido a esses atributos a partir da sua experiência, da sua realidade, do 

aparato que significa aquele evento como valoroso. O indivíduo precisa reconhecer no objeto 

de realidade seu valor como notícia.  

O ponto é que antes que uma série de eventos torne-se notícia, eles têm que se fazer 

noticiáveis num ato mais ou menos aberto. Geralmente também, num ato cruelmente 

aberto. . . . Algo definitivo que tenha uma forma indiscutível precisa ocorrer. Pode ser 

o ato de ir à bancarrota, pode ser um incêndio, uma colisão, um assalto, um distúrbio, 

uma prisão, uma denúncia, a introdução de uma legislação, um discurso, uma votação, 

um encontro, a expressão da opinião de um cidadão bem conhecido, um editorial num 

jornal, uma venda, uma escala de pagamentos, uma mudança de preço, a proposta de se 

construir uma ponte... Tem que haver uma manifestação. O curso dos eventos precisa 

assumir certa forma definitiva (Lippmann, 2010, p. 290).  

A noticiabilidade está atrelada à medida pela qual as informações sobre um evento se 

relacionam com as partes que compõem a realidade do indivíduo (M. P. da Silva & Jeronymo, 

2018), de modo que a maneira como um acontecimento se conecta a uma dada realidade 

determina o entendimento de mundo das pessoas envolvidas pela narrativa. É o que Donsbach 

(2004) chama de realidade compartilhada – no contexto macro, de sociedade. Em seu trabalho, 

o pesquisador observa que a decisão de escolha é afetada pela validação social dos julgamentos 

e pela estabilização das atitudes e cognições existentes. Ambos descrevem padrões gerais do 

comportamento e, consequentemente, podem ser aplicados ao jornalismo, de modo que “. . .  

nossa imagem do mundo exterior (Lippmann) é principalmente o resultado das percepções dos 
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jornalistas e dos processos dinâmicos de grupo dentro da profissão” (Donsbach, 2004, p. 151). 

Isto aplicado ao jornalismo é como o que Zelizer chama de comunidade interpretativa, porque 

toma em conta a similaridade no modo como um fenômeno será interpretado entre os jornalistas 

e o conhecimento tácito que reassenta valores compartilhados entre eles (1993, 2004).  

Examinar os jornalistas como uma comunidade interpretativa aborda sua legitimação 

por meio de outros canais que não os indícios fornecidos pela "profissão". Nesta visão, 

os jornalistas se reúnem criando histórias sobre seu passado que rotineiramente e 

informalmente circulam entre si - histórias que contêm certas construções da realidade, 

certos tipos de narrativas e certas definições de prática apropriada. Através de canais 

como palestras informais, revisões profissionais e comerciais, reuniões profissionais, 

autobiografias e memórias, entrevistas em talk shows e retrospectivas da mídia, eles 

criam uma comunidade através do discurso. A visualização do jornalismo como uma 

comunidade interpretativa difere substancialmente da estrutura profissional e aborda 

elementos da prática jornalística que são centrais para os próprios jornalistas (Zelizer, 

1993, p. 223, tradução nossa).14 

Essa perspectiva é interessante para entendermos por que o noticiário é da forma que é, 

por que muitas coberturas se assemelham em alguns aspectos. Existe, sim, o que é da ordem da 

técnica e da comunidade jornalística; mas apostamos também que existe uma dimensão macro, 

que contém esse grupo interpretativo, portanto é instância que está acima das convenções do 

campo – porque antes de serem membros de comunidades interpretativas, os jornalistas são 

sujeitos membros de uma sociedade, que compartilham aspectos culturais da sociedade na qual 

estão inseridos, passaram por experiências que lhes despertaram pensamentos e sentimentos, 

que projetam desejos e vivenciam valores que orientam seus julgamentos. A atribuição de 

noticiabilidade está aí.  

No próximo capítulo aprofundaremos essa questão a partir do percurso histórico traçado 

pelos estudos de valor-notícia. Observaremos que, a exceção da teoria do gatekeeper, os estudos 

descartam o lugar do sujeito na atribuição de noticiabilidade diante dos objetos de realidade. A 

tradição encara eventos como detentores de atributos que por si só determinam a sua 

noticiabilidade ou não, sem considerar que, como vimos na discussão de valor, um objeto 

precisa do indivíduo histórico-social para dar sentido às propriedades das coisas do mundo 

fenomênico.  
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2. O que é noticiabilidade? 

A atividade jornalística carrega questionamentos pertinentes que nos ajudariam a 

compreender melhor a prática: por que os jornalistas agem da forma como agem, selecionam 

alguns objetos de realidade (Seixas, 2009) e não outros, ou escolhem, e consequentemente 

omitem, informações em detrimento de outras. A atitude de transformar em produto jornalístico 

a realidade fenomênica é realmente curiosa e não parece suficientemente explicada com listas 

de valores-notícia, porque acabam reduzindo a realidade a aspectos isolados de um fato 

(Franciscato, 2014).  

Concordamos com Franciscato ao afirmar que “. . . a notícia é um recorte no espaço e 

no tempo em relação a processos sociais mais amplos . . .” (Franciscato, 2014, p.87), de modo 

que é preciso compreender no que está implicado o ato de selecionar: quem é o sujeito que 

atribui valor de notícia ao objeto de realidade, que parâmetros este mesmo sujeito utiliza para 

selecionar o que virará notícia, o que este produto localiza em termos do que está em voga 

naquela sociedade – uma vez admitido que o jornalismo é um produto de sua sociedade. Esse é 

um pressuposto tomado por Gislene Silva, segundo a qual o processo de produção de notícias 

resulta de ações e decisões dos profissionais, mas não está blindado do entorno. “. . . a notícia 

começa e acaba na sociedade. E no meio do caminho há o jornalista, a empresa de mídia e os 

inúmeros interesses que elaboram o acontecido e os ditos em produto noticioso 

comercializável” (G. Silva, 2018, p. 11). 

Neste capítulo nos propomos a discutir estas questões. Partimos dos valores humanos 

para entender por que o noticiário se apresenta da forma que conhecemos (Marques dos Reis, 

2016), porque acreditamos ser a que nos melhor ajuda a compreender os valores-notícia, após 

leitura do estado da arte. Além dos trabalhos clássicos, buscamos no catálogo de teses e 

dissertações da CAPES o termo “valores-notícia”, e encontramos 62 dissertações de mestrado, 

20 teses de doutorado e 3 trabalhos de conclusão de mestrado profissional. Com o termo 

“noticiabilidade”, foram encontrados na mesma plataforma 155 resultados, sendo 118 

dissertações de mestrado, 28 teses de doutorado e 9 trabalhos de conclusão de mestrado 

profissional. Selecionamos para leitura trabalhos a partir de 2010, por causa da disponibilidade 

de documentos na plataforma Sucupira, que tivessem como objeto valores-notícia ou que estes 

intitulassem alguma seção ou capítulo no trabalho. Também buscamos os mesmos termos nos 

bancos de teses de escolas como a Universidade Federal de Sergipe, Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul e Universidade Federal de Santa Catarina; buscamos nas revistas Galáxia, 
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Matrizes, Brazilian Journalism Research, E-Compós, Estudos em Jornalismo e Mídia e 

Observatório; buscamos os artigos do grupo de trabalho da Compós nos últimos cinco anos. 

Durante esse período de identificar o que foi dito sobre noticiabilidade, aproveitamos os estudos 

que se propunham a pensar além das listas, porque os trabalhos que as propunham tinham como 

base os estudos clássicos que já conhecemos e nos debruçamos para entender. Outra forma de 

enriquecer a discussão sobre a compreensão de noticiabilidade, necessária nesse trabalho, cujo 

propósito é identificar a existência de valores-notícia que atravessam características editoriais 

e como as finalidades do jornalismo podem nos ajudar a entender o porquê de estarem presentes 

em diferentes produtos, foi buscando os autores referenciados nos artigos que lemos sobre o 

tema.  

Também neste trabalho admitimos alguns pressupostos. O primeiro deles é que existe 

diferenças entre valores-notícia e critérios de noticiabilidade, divisão firmada por Gislene Silva 

(2005). A noticiabilidade é compreendida como “. . .  todo e qualquer fator potencialmente 

capaz de agir no processo de produção da notícia” (G. Silva, 2005). Isto inclui características 

do objeto de realidade, julgamentos pessoais do jornalista, cultura profissional, condições de 

produção da organização, qualidade do material (seja imagem ou texto), relação com as fontes 

e com o público, ética profissional, e condições histórico-sociais. É o que também podemos 

chamar de news selection, por terem menos relação com o valor noticioso das histórias e mais 

com considerações práticas, econômicas ou de formato (Caple, 2018). Mauro Wolf (2001) trata 

essas questões como do newsmaking, cujas restrições organizacionais estabelecem um conjunto 

de critérios de relevância que definem a noticiabilidade de cada acontecimento, ou seja, “. . .  

sua <<aptidão>> para ser transformado em notícia” (Wolf, 2001, p. 189). 

A noticiabilidade é constituída pelo conjunto de requisitos que se exigem dos 

acontecimentos – do ponto de vista da estrutura do trabalho nos órgãos de informação e 

do ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas – para adquirirem a existência 

pública de notícias. Tudo o que não corresponde a esses requisitos é <<excluído>>, por 

não ser adequado às rotinas produtivas e aos cânones da cultura profissional. . . . Pode 

também dizer-se que a noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, operações 

e instrumentos com os quais os órgãos de informação enfrentam a tarefa de escolher, 

quotidianamente, de entre um número imprevisível e indefinido de factos, uma 

quantidade finita e tendencialmente estável de notícias (Wolf, 2001, p. 190). 

Os valores-notícia são, portanto, apenas um dos elementos da noticiabilidade, e se 

referem aos atributos dos objetos de realidade, devem ser definidos como as qualidades dos 

eventos (G. Silva, 2005), estão fundados nas qualidades que a notícia possui a partir dos 

sentidos que o termo “valor” pode adquirir a jornalista e ao público (Franciscato, 2014) e são 
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vistos como parâmetros de decisão que definem se um objeto de realidade, primeiramente, 

merece apuração e, em segundo lugar, se deve ocupar espaço no jornal (Caple, 2018). Esta 

última noção reforça a compreensão de que os valores-notícia estão em todo o processo de 

produção da notícia, desde a avaliação de um objeto de realidade, passando pelo tratamento que 

recebe enquanto conformado notícia até a disposição no noticiário. 

Ao longo deste capítulo reunimos os estudos clássicos sobre noticiabilidade, que 

propõem listas de atributos que seriam os valores-notícia, para discutirmos a efetividade e 

viabilidade deles. Também trazemos estudos que se esforçam para pensar o valor-notícia de 

modo menos tradicional, ampliando o foco para o campo jornalístico e até mesmo para a 

sociedade como um todo. Outra forma de pensar valor-notícia é através da teoria do gatekeeper, 

que vê no indivíduo jornalista o fator determinante para uma notícia compor ou não o noticiário. 

Esse capítulo é essencialmente teórico, com o que mapeamos de estudos que tratavam de valor-

notícia. Foi uma escolha da pesquisadora trazer à discussão os trabalhos que tinham o esforço 

de pensar valor-notícia sob uma perspectiva diferente daquela dominante.  

 

2.1. As primeiras noções de valores-notícia: Peucer e Galtung & Ruge 

Fazer circular um jornal necessariamente implica selecionar o que será de conhecimento 

público. Ainda que de forma intuitiva, sem parâmetros claramente estabelecidos, os 

responsáveis pelos jornais não incluíam de tudo nas folhas que circulavam entre os membros 

de uma comunidade. A primeira noção do que temos sobre a seleção de notícias está na tese 

defendida pelo alemão Tobias Peucer no século XVII, quando nem mesmo a atividade tinha o 

nome que conhecemos hoje, jornalismo, sequer os parâmetros que são compartilhados entre a 

comunidade interpretativa: os “relatos periodísticos” representam uma miscelânia de relatos, 

sem qualquer critério de ordem, apesar de conterem “. . . a notificação de coisas diversas 

acontecidas recentemente em qualquer lugar que seja” (Peucer, 2004, p. 16).  

Naquela época, a Reforma Protestante abalava a autoridade da Igreja Católica e exigia 

aos crentes um desenvolvimento pessoal centrado na educação; era proposta uma nova ética 

para os negócios, a política, o relacionamento interpessoal e entre instituições; se transformava 

a forma de intervenção nos assuntos públicos (Sousa, 2004). A burguesia comercial enriquecia 

cada vez mais, ascendia socialmente e reivindicava protagonismo na gestão pública. A 

sociedade ocidental caminhava para o liberalismo político no período de pré-Revolução 
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Industrial. Peucer trouxe em sua tese orientações para onde e para o quê se deveria olhar numa 

sociedade em crise, vivendo um processo de ruptura de velha para nova ordem:  

São desta natureza, em primeiro lugar, os prodígios, as monstruosidades, as obras ou os 

feitos maravilhosos e insólitos da natureza ou da arte, as inundações ou as tempestades 

horrendas, os terremotos, os fenômenos descobertos ou detectados ultimamente, fatos 

que têm sido mais abundantes que nunca neste século. Depois, as diferentes formas dos 

impérios, as mudanças, os movimentos, os afazeres da guerra e da paz, as causas das 

guerras, os planos, as batalhas, as derrotas, as estratégias, as novas leis, os julgamentos, 

os cargos políticos, os dignatários, os nascimentos e mortes dos príncipes, as sucessões 

em um reino, as inaugurações e cerimônias públicas que parecem se instituir novamente 

ou que parecem mudar ou que são abolidas, o óbito de varões ilustres, o fim de pessoas 

ímpias, e outras coisas. Finalmente os temas eclesiásticos e literários: como a origem 

desta ou daquela religião, seus autores, seus progressos, as novas seitas, os preceitos 

doutrinais, os ritos, os cismas, a perseguição que sofrem, os sínodos celebrados por 

motivos religiosos, os decretos, os escritos mais notáveis dos sábios e doutos, as disputas 

literárias, as obras novas dos homens eruditos, as instituições, as desgraças, as mortes e 

centenas de coisas mais que façam referência à história natural, à história da sociedade, 

da Igreja ou da literatura (Peucer, 2004, p. 20-21). 

Muitos desses valores de notícia continuaram convocados nos estudos de 

noticiabilidade. O inusitado – representado por prodígios, feitos maravilhosos e insólitos da 

natureza – direcionava as atenções para o que não era corriqueiro, ou seja, que se tinha como 

normal naquela sociedade; o caráter essencialmente novo dos objetos de realidade, notado 

desde 400 anos atrás, que entendemos hoje como um dos aspectos da atualidade; o que é 

inesperado, que elimina as ações diárias dos homens; o que tem impacto para as pessoas; a 

realeza; a novidade; os conflitos; continuidades. É curioso, no entanto, que, naquele cenário de 

crises, Peucer (2004) tenha restringido o que não deveria ser noticiado: assuntos de pouco peso, 

coisas que os príncipes não quisessem que fossem divulgadas, nada que prejudicasse os bons 

costumes ou a verdadeira religião. 

O jornalista Walter Lippmann é lembrado ainda hoje como aquele que pela primeira vez 

usou o termo “valores informativos” para se referir aos valores-notícia, ainda que tenha 

expressado-os nas entrelinhas (Alves, 2018). O pesquisador identifica como valores-notícia: 

clareza, surpresa, proximidade geográfica, impacto e conflito pessoal (G. Silva, 2005). Essa 

atribuição de valor ocorre sob influência dos estereótipos, entendidos pelo autor como “. . . a 

projeção sobre o mundo de nosso sentido, de nosso próprio valor, nossa própria posição e 

nossos próprios direitos” (Lippmann, 2010, p. 97). Em outras palavras, os estereótipos estão 

enraizados na tradição e servem como um escudo por meio do qual o indivíduo pode se sentir 

seguro para permanecer no lugar que ocupa. 



36 
 

Um bom jornalista encontrará notícias mais frequentemente que um charlatão. Se ele vê 

um prédio com uma perigosa inclinação, ele não precisa esperar que ele desmorone na 

rua a fim de reconhecer no fato uma notícia. . . . Usualmente é a forma estereotipada 

assumida por um evento num lugar óbvio que revela o percurso das notícias. O lugar 

mais óbvio é onde os assuntos públicos tocam a autoridade pública. . . . São nestes 

lugares que os casamentos, os nascimentos, as mortes, os contratos, as falhas, chegadas, 

partidas, ações judiciais, desordens, epidemias e calamidades são tornados públicos. 

Numa primeira instância, portanto, as notícias não são um espelho das condições sociais, 

mas o relato de um aspecto que se impôs. As notícias não lhe dizem como a semente 

está germinando do solo, mas pode lhe informar quando seu primeiro broto atravessa 

até a superfície (Lippmann, 2010, p. 291) 

Apesar do pioneirismo de Peucer (2004) em pensar, ainda que não tão sistematicamente, 

os valores-notícia, e de Lippmann (2010) ter proposto já uma lista, ainda que curta, de valores-

notícia, são os noruegueses Galtung e Ruge (1999) os reverenciados por desenvolverem um 

estudo seminal sobre o assunto em 1965. Os pesquisadores analisaram quatro jornais que 

abordavam as crises no Congo, em Cuba e no Chipre para entender o que fazia com que 

acontecimentos estrangeiros virassem notícia. É deles a conhecida analogia de o mundo ser um 

“. . . enorme conjunto de estações radiodifusoras, cada uma das quais a emitir o seu sinal ou o 

seu programa no seu próprio comprimento de onda” (Galtung & Ruge, 1999, p. 63), utilizada 

para dizer que há uma infinidade de coisas acontecendo no mundo o tempo todo, e é preciso 

escolher o que será noticiado.  

Os pesquisadores identificaram 12 fatores de noticiabilidade que interferem na seleção 

noticiosa: frequência, amplitude (intensidade absoluta e aumento de intensidade), 

inequivocidade (clareza), significância (proximidade cultural e relevância), consonância 

(predictabilidade e exigência), imprevisibilidade (impredictabilidade e escassez), continuidade, 

composição, referência a nações de elite, referência a pessoas de elite, referência a pessoas 

(personalização) e referência a algo negativo (negatividade). Desse total, oito são “. . . não 

passam de uma percepção psicológica do senso comum transposta para as atividades de busca 

radiofónica e de busca de acontecimentos” (Galtung & Ruge, 1999, p. 64), ou seja, não 

dependem de parâmetros culturais, portanto, entendemos como universais ao jornalismo: 

frequência, entendida como “. . . o espaço de tempo necessário para este [o acontecimento] se 

desenrolar e adquirir significado” (p. 64); amplitude, correspondente à necessidade de o 

acontecimento ultrapassar um limiar antes de ser registrado e virar notícia; inequivocidade, que 

corresponde à necessidade de o acontecimento ter um ou um número restrito de significados 

para que seja considerado preciso; significância, sob os aspectos da familiaridade a partir da 

semelhança cultural e da relevância. Os autores não estabelecem qualquer ligação entre estes 

dois últimos, e por isso questionamos, numa tendência à reposta positiva: aquilo que é relevante 
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por possuir significação não o seria apenas porque estabelece alguma relação de familiaridade 

com o leitor, de modo que estes dois aspectos poderiam ser apenas um? 

O quinto fator que entendemos como universal, a partir da leitura de Galtung e Ruge 

(1999), é a consonância, correspondente ao que se espera que aconteça – o que implica que o 

“novo” será sempre “velho”, porque será percebido como uma imagem mental que antecede o 

acontecimento, algo já predito (Galtung & Ruge, 1999). Seguem ainda imprevisibilidade, que 

corrige as duas anteriores por estabelecer que não basta ser consonante nem ter significado, é 

preciso ser inesperado dentro do parâmetro do que é relevante e do que se espera da realidade 

do mundo; continuidade, como o tempo de compreensão do acontecimento que determina o 

período que ficará no noticiário; e composição, na intenção de ser alcançado o equilíbrio de 

temáticas reunidas numa mesma edição. 

Os outros quatro fatores, segundo os pesquisadores noruegueses, são culturais e 

influenciam a transformação dos acontecimentos em notícia. Se o acontecimento disser respeito 

a nações de elite, mais tendência ele tem a compor o noticiário. Quanto mais pessoas de elite 

forem objeto do acontecimento, mais é possível que se torne notícia. Será transformado em 

notícia o acontecimento que puder ser visto em termos pessoais, devido à ação de indivíduos. 

Quanto mais consequências negativas tiver o acontecimento, mais será provável que seja 

transformado em notícia (Galtung & Ruge, 1999). Até por considerarem fruto de um dado 

contexto social e terem como berço a sociologia, os pesquisadores não hesitaram em propor 

explicações para o porquê da necessidade de se falar de nações e pessoas de elite, de fazer 

referências ao sujeito no discurso jornalístico e de dar prioridade a notícias negativas em 

detrimento das positivas. 

As ações de elite são consideradas mais importantes do que as das demais pessoas 

porque a elite pode servir de objeto de identificação geral (Galtung e Ruge, 1999). É o que 

Lippmann (2010) diz sobre a tendência do ente socialmente superior a ser imitado por aqueles 

socialmente inferiores, de modo que quem detém um poder é imitado pelos subordinados, os 

ricos são imitados pelos pobres, a cidade é imitada pelo interior. Então, por exemplo, o modo 

como um ator ou uma atriz celebra alguma ocasião pode fazer com que os espectadores do 

noticiário se sintam representados porque têm aquele hábito também. Galtung e Ruge (1999) 

até questionam, embora não necessariamente com essas palavras: se não fossem as pessoas de 

elite, que “pessoas vulgares” (p. 68) seriam usadas como referência para retratar 

acontecimentos? 
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Outro aspecto cultural da noticiabilidade é a necessidade de apresentar os 

acontecimentos com um sujeito ativo, de modo que eles sejam vistos como consequência das 

ações de uma pessoa ou de um grupo. Essa personificação é vista com preocupação pelos 

pesquisadores, por considerarem que isso apresenta os acontecimentos como idiossincrasias da 

sociedade, quando, na verdade, eles são mais estruturais e fruto de forças sociais – ou seja, 

refletem hábitos e comportamentos repassados culturalmente entre as gerações. Por outro lado, 

Galtung e Ruge (1999) acreditam haver quatro explicações para a existência da personificação 

como um fator de noticiabilidade: o idealismo cultural, no qual o homem é dono do seu próprio 

destino, e os acontecimentos são atos de sua livre vontade; a necessidade de significado e 

identificação, ou seja, os sujeitos dos acontecimentos servem de identificação através da 

combinação de projeção e empatia; o resultado do fator-frequência, o que sugere que as pessoas 

podem agir num espaço-tempo adequado à frequência dos veículos jornalísticos, mas as 

estruturas não podem porque são mais difíceis de fixar; e a personificação facilita as técnicas 

de apuração e apresentação das notícias, já que é mais fácil entrevistar e fotografar pessoas a 

estruturas, que, por sua vez, requerem observação de hábitos e recolha de dados.  

Obviamente está implícita aqui a questão do <<ovo e da galinha>>, uma vez que 

também se pode argumentar que a personificação veio primeiro e que as técnicas, toda 

a estrutura da comunicação noticiosa, foram desenvolvidas consequente e 

posteriormente (Galtung & Ruge, 1999, p. 68). 

Com relação à negatividade, às notícias ruins mais presentes no noticiário do que as 

notícias consideradas positivas, Galtung e Ruge (1999) apresentam quatro possíveis 

explicações. A primeira delas é a satisfação ao critério de frequência, ou seja, o tempo entre 

duas edições de um noticiário é insuficiente para que acontecimentos positivos se desenrolem. 

Por outro lado, o que é negativo é mais fácil e leva menos tempo para acontecer. Isso talvez 

explique por que produtos com periodicidade maior que uma semana tendem a ser mais leves, 

com matérias mais positivas, e sempre mostrem a realidade sob a perspectiva do “copo meio 

cheio”. Outra explicação possível é que as notícias negativas são mais facilmente consensuais 

e inequívocas, de modo que podem ser interpretadas desta maneira por unanimidade. As 

notícias positivas, por sua vez, podem ser consideradas assim por uns e não por outros, o que 

sugere uma natureza conflituosa dessa possibilidade de interpretação.  

A terceira explicação para o negativismo recorrente é a consonância com algumas pré-

imagens dominantes do que eles chamaram de “nosso tempo”15. Isso quer dizer que o 

negativismo preenche algumas necessidades latentes ou manifestas, como quando em períodos 

pós-crises ainda resiste a expectativa de que continuarão acontecendo situações críticas e 
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difíceis. A última explicação proposta é que as notícias negativas são mais inesperadas do que 

as positivas, tanto porque são mais raras quanto porque são menos previsíveis – isto, segundo 

Galtung e Ruge (1999), pressupõe uma cultura na qual o progresso é mais esperado, portanto, 

tido como algo trivial. 

Sobre os fatores de noticiabilidade propostos, Galtung e Ruge (1999) destacam que eles 

não são independentes uns dos outros. Disso é possível supor que, no âmbito da seleção, quanto 

mais fatores o acontecimento acumular, mais possibilidades ele terá de se tornar notícia. Quanto 

ao tratamento do acontecimento, o que os autores chamam de distorção, será salientado aquilo 

que o torna noticiável. Desta maneira, interpretarmos que na construção da notícia estará em 

destaque (no lead) aquilo que corresponde ao fator de noticiabilidade que se destaca entre todos 

os que foram considerados no ato da seleção, ou seja, aquele mais importante. E, por fim, 

Galtung e Ruge (1999) fazem uma suposição no âmbito da repercussão: os processos de seleção 

e distorção terão lugar em todas as fases da cadeia, do produtor ao leitor. Mais uma vez: os 

valores-notícia estão presentes em todas as etapas da produção da notícia. 

 

2.2. Valores-notícia como atributos do objeto de realidade   

Embora considerado seminal, o trabalho de Galtung e Ruge publicado em 1965 sucedeu 

alguns estudos que teorizaram a noticiabilidade. Um estudo de Tim Vos e Teri Finneman, 

publicado em 2016, aponta que a articulação entre noticiabilidade e seleção de notícias está 

ligada à profissionalização do jornalismo, à independência das influências políticas e 

comerciais durante o final do século XIX (Caple, 2018). Os jornalistas eram questionados pelos 

interlocutores sobre que critérios utilizavam em seus julgamentos jornalísticos. Para articular 

bases que legitimassem seu julgamento, passaram a afirmar que era o papel único, próprio e 

correto dos jornalistas, porque exigia uma competência profissional e sólida que apenas 

jornalistas profissionais tinham (Vos & Finneman, 2016). O julgamento de notícias passou a 

ser visto como uma forma de capital cultural do jornalismo, e ganhou o status de “conhecimento 

tácito” (p. 5) e “habilidade especial que jornalistas possuem” (p. 6).  

Nesse ínterim, pesquisadores se esforçavam para racionalizar o processo de seleção das 

notícias, na transição do século XIX para o século XX. Vos e Finneman (2016) dizem que havia 

uma pressão para isso, porque os interlocutores do jornalismo exigiam transparência no 

processo de julgamento noticioso, que era considerado confuso, arbitrário e inadequado. Daí a 

estratégia mais difundida ter sido a que se baseia nas noções de noticiabilidade, enfatizada como 
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uma característica dos eventos que os tornavam dignos de aparecer nos jornais (Vos & 

Finneman, 2016). O julgamento noticioso, então, passou a ser atrelado ao capital jornalístico 

que emergia junto com a necessidade de ser imparcial e objetivo. Com isso, 

. . . além do discurso sobre a "habilidade especial" dos jornalistas em determinar as 

notícias, o discurso jornalístico anunciava a capacidade dos jornalistas de servir como 

administradores do interesse público e se elevar acima das influências externas. Ambas 

as estratégias discursivas serviram para estabelecer a legitimidade do papel de guarda 

dos jornalistas (Vos & Finneman, 2016, p. 12, tradução nossa)16. 

Mas a teorização sobre o porquê de existirem valores-notícia parece não ter conquistado 

muitos adeptos, se considerarmos a quantidade de listas propostas desde a década de 1960. Mas 

não podemos dizer, no entanto, que isso é apenas reflexo de uma tendência de pesquisa lançada 

por Galtung e Ruge, porque na mesma edição em que foi publicado o artigo dos noruegueses, 

por exemplo, Einar Ostgaard assinou um estudo segundo o qual a noticiabilidade girava em 

torno de itens como simplificação, identificação e sensacionalismo (Caple, 2018). Esta proposta 

sugere a relação entre valores-notícia e fatores políticos e socioeconômicos, tais como fontes 

jornalísticas, custo de produção, políticas editoriais e orientação de mercado (Caple, 2018). 

Além disso, os próprios Vos e Finneman (2016) dizem que as listas eram comuns desde a 

transição do século XIX para o XX. 

Nos anos 1970 dois trabalhos também marcantes para o campo e os estudos de 

noticiabilidade foram publicados. Peter Golding e Philip Elliott (1979) são citados até hoje por 

causa da tipologia de valores-notícia que propuseram: drama, aquelas histórias capazes de 

despertar interesse humano ou que apresentem conflito; atrativos visuais, caracterizado pela 

transformação do cotidiano em boas imagens, “ver algo que está acontecendo”, no sentido de 

vigilância; entretenimento, ou material cativante, humorístico, excitante, divertido ou que tenha 

interesse humano. Esse valor-notícia, segundo os autores, está no topo dos valores-notícia como 

um fim em si mesmo e como um meio para outros ideais jornalísticos. Ainda seguindo a 

tipologia de Golding e Elliott (1979): importância, ancorado na teoria sobre o papel social do 

jornalismo como uma tribuna popular, é determinado pelo significado do evento para um grande 

número de pessoas da audiência ou algo que seja preciso saber – e a importância implica 

notícias locais/domésticas; dimensão, referente ao número ou tipo de pessoas envolvidas, escala 

do evento; proximidade, podendo ser cultural ou geográfica, sendo que a primeira se refere à 

proximidade dos eventos com as experiências de jornalistas e audiência e requer premissas 

culturais compartilhadas, enquanto a geográfica determina quais eventos próximos à audiência 

devem ter prioridade no noticiário.  
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A proposta de Golding e Elliott inclui também brevidade, cuja definição se encerra na 

comparação com a saia de uma mulher: notícias devem ser longas o suficiente para cobrir o que 

é essencial e curtas o suficiente para chamar atenção (Golding & Elliott, 1979). Apesar de não 

compactuarmos com essa lógica determinista, entendemos que o valor-notícia brevidade deve 

ser entendido como uma questão de forma: as notícias precisam cobrir o que é necessário sobre 

o objeto de realidade, mas não é permitido delongas, ou seja, cobrir o máximo que se pode sem 

que se estenda muito no tamanho do texto. 

De todo modo, ainda compõem a tipologia de Golding e Elliott (1979) negatividade, 

seguindo a máxima “bad news is good news”, porque notícias são sobre rupturas no ciclo 

normal dos eventos, sobre aquilo que é percebido ou apresentado como danoso para instituições 

sociais; e o caráter recente dos objetos de realidade, ou seja, aquilo que é atualizado, o mais 

próximo possível do tempo de circulação do noticiário, o menor tempo existente entre o tempo 

da ocorrência e a publicação do jornal. Elites, como um valor-notícia, também aparece na 

proposta de Golding e Elliott, que consideram que grandes nomes são melhores notícias do que 

anônimos, já que a audiência está mais interessada nestas figuras. Personalidades, por fim, 

conclui a tipologia dos pesquisadores e enfatiza a necessidade de se produzir histórias que se 

tornem compreensíveis ao serem reduzidos complexos processos e instituições às ações de 

indivíduos – o mesmo que Galtung e Ruge (1999) entenderam por personalização, por haver a 

personificação das notícias.  

É importante destacar que Golding e Elliott entendem esses valores-notícia como usados 

de duas formas: na seleção do material disponibilizado que se tornará notícia e na orientação 

para apresentação dos itens, sugerindo o que enfatizar, o que omitir e onde priorizar o material 

a ser apresentado ao público. Ou seja: é mais um estudo que enfatiza a presença dos valores-

notícia ao longo de todo processo produtivo da notícia.  

Os valores noticiosos são, portanto, regras de trabalho, compreendendo um corpus de 

conhecimento ocupacional que explicita e muitas vezes expressamente explicam e 

orienta a prática da redação. . . . Valores-notícia são qualidades de eventos ou de sua 

construção jornalística, cuja ausência ou presença relativa os recomenda para inclusão 

no produto noticioso. . . . Valores de notícias derivam de suposições ou julgamentos não 

declarados ou implícitos sobre três coisas: 1. o público; 2. acessibilidade; 3. adequação 

. . .  Em outras palavras, os próprios valores-notícia derivam dos dois determinantes 

imediatos da produção de notícias, percepções do público e disponibilidade de material. 

. . . Valores-notícia estão ligados à prática do trabalho, são valores de histórias (Golding 

& Elliott, 1979, p. 114-15, tradução nossa)17. 
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Golding e Elliott (1979) entendem que estes valores-notícia podem nos ajudar a 

compreender os processos sociais, já que a notícia é feita dos eventos escolhidos para compor 

os jornais e, por sua vez, respondem a valores-notícia que avaliam o que é anormal ou 

importante, a partir de que referência algo é negativo. E isso só é possível porque são os valores 

sociais que fornecem definições, ainda que implícitas, do que é considerado aceitável ou 

legítimo:  

A notícia é ideologia na medida em que fornece uma imagem integrada da realidade. 

Mas uma ideologia é mais que isso; é também a visão de mundo de determinados grupos 

sociais e, especialmente, de classes sociais. A alegação de que notícias são ideologia 

implica que ela fornece uma visão de mundo consistente em si mesma e que apoia os 

interesses de grupos sociais poderosos. . . . A maioria dos objetivos e valores básicos 

que cercam o jornalismo se referem às necessidades e interesses desses grupos. . . . 

Notícias se baseiam nos valores e pressupostos sociais comuns mais amplamente 

aceitos, em outras palavras, o consenso prevalente, no estabelecimento de um terreno 

comum para a comunicação com seus públicos (Golding & Elliott, 1979, p. 207-208, 

tradução nossa)18. 

Quanto a poder, os autores dizem que aparece de três formas: as instituições que são 

noticiadas, os locais onde ocorrem os eventos noticiados e através das pessoas que são 

retratadas. No primeiro caso, certas arenas da vida social são escolhidas para serem retratadas, 

de modo que influenciam as agendas de eventos e assuntos socialmente significativos criadas 

pelo noticiário. Já o aspecto geográfico do poder cria um mapa de localização mental na 

audiência, ao se concentrar em dadas regiões do mundo e não em outras. Segundo Golding e 

Elliott (1979), isso não acontece deliberadamente, mas porque as “notícias vêm de lugares que 

são centros de produção, coleta e distribuição de notícias”, além de haver lugares remotos 

demais para que haja condições de chegar. Por outro lado, os pesquisadores dizem que esses 

lugares comumente ignorados podem aparecer no noticiário se satisfizerem valores-notícia que 

não sejam de proximidade geográfica ou cultural. 

O terceiro aspecto de poder é o que Golding e Elliott chamam de dramatis personae, 

uma expressão utilizada para se referir aos personagens principais de uma obra teatral19, e se 

refere àquelas “poucas pessoas no mundo” (p. 159) que merecem a atenção dos jornalistas, ou 

seja, são os membros do seleto grupo que têm alguma significância social: pessoas que ocupam 

cargos relacionados à política, bem como pessoas que são figuras de elite, cultural ou 

geograficamente (Golding & Elliott, 1979). É o que Gans (2004) chama de “pessoas 

conhecidas”, que recebem este título porque são figuras sociais ou culturais, ou da política ou 

economia, que ocupam posições oficiais ou de poder.  
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Conhecidos são uma combinação de pessoas. Alguns são assumidos pelos jornalistas 

como nomes familiares entre o público; outros apareceram com frequência nas notícias 

e, portanto, são bem conhecidos dos jornalistas. Alguns não são necessariamente 

conhecidos pelo nome, mas ocupam posições bem conhecidas, como governador de um 

estado grande ou prefeito de uma cidade conturbada (Gans, 2004, p. 9, tradução 

nossa)20. 

E foi Gans quem também publicou um estudo sobre noticiabilidade nos anos 1970. Seu 

livro Deciding What’s News ganhou uma versão revisada 25 anos depois, numa edição 

comemorativa, dada a importância do estudo sociológico que ele propôs sobre como é decidido 

o que é notícia e como será noticiado. O estudo é extenso e a proposta de Gans (2004) exige 

bastante atenção, dada a complexidade do próprio assunto, e por isso devemos nos estender 

para discutir os pontos que ele traz. Entre todos, no entanto, destacamos o que aparece logo na 

nota do autor sobre a edição especial: muita coisa mudou no jornalismo, mas permanecem 

iguais os processos e os valores assumidos que sublinham o news judgment, o julgamento 

noticioso. Isso nos faz perceber que, ainda que interferências comerciais tenham ganhado mais 

voz de comando nas decisões noticiosas, os valores permanecem os mesmos, ou seja, demoram 

a se estabelecer, a se constituir como tal e a serem substituídos. 

O ponto alto do estudo de Gans (2004) é perceber a presença dos topical values (valores 

atuais) e dos enduring values (valores duradouros). Os valores atuais são opiniões expressas 

sobre atores ou atividades do momento e se manifestam de modo explícito em matérias de 

revistas ou comentários de TV, por exemplo, mas também estão nas entrelinhas em qualquer 

matéria. Já os valores duradouros, os que importaram para a análise de Gans (2004) e que 

importam para a nossa também, podem ser encontrados em diferentes tipos de notícias, durante 

um longo período de tempo, e costumam determinam quais eventos devem se tornar notícia. 

Mas Gans (2004) observa que a extensa validade não implica eternidade: os valores podem 

variar com o passar dos anos – o que, inclusive, sugere a questão: por que os valores-notícia 

mudam? De todo modo, o pesquisador afirma que esses valores ajudam a moldar opiniões, que, 

na maioria das vezes, são especificações dos valores duradouros. 

Na sua análise, Gans (2004) encontrou os seguintes valores duradouros: etnocentrismo, 

segundo o qual notícias sobre outros países são publicadas apenas se for para valorizar o país 

de origem do jornal; democracia altruísta, numa sugestão de que democracia é melhor do que 

ditaduras, bem como que a democracia americana deve proceder em razão de sua frequente 

atenção aos desvios de ideais não declarados, como corrupção, conflito, protesto e burocracia 

mal executada. Este valor parte da ideia de que as políticas devem seguir as máximas do 
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interesse público e serviço público, itens que são atendidos pelas finalidades do jornalismo e 

aparecem como valor-notícia em alguns momentos.  

O capitalismo responsável é outro valor duradouro de Gans (2004), e tem como 

referência que numa boa sociedade homens e mulheres de negócios competem entre si para 

criar mais prosperidade para todos, abstendo-se de lucros irracionais e exploração bruta de 

trabalhadores e clientes. Pastoralismo de cidade pequena, também valor duradouro, é a 

especificação concomitante do desejo de natureza e pequenez por si, ou seja, está associado à 

simplicidade, à tradição, à valorização do humano em todas as tarefas; algo que lembra a 

“submissão” do humano à natureza. Neste caso, as notícias lidam com o conflito entre 

preservação da natureza e atividades de desenvolvedores, e o noticiário tende a se colocar 

implicitamente contra os exploradores. Isso pode se resumir a um único valor: o respeito por 

qualquer tipo de tradição, exceto a discriminação contra minorias, entre elas raciais e sexuais 

(Gans, 2004).  

Ainda constam nos valores duradouros de Gans (2004) individualismo, que se manifesta 

seja pela liberdade individual contra a usurpação da nação e da sociedade, seja pelas pessoas 

que agem heroicamente ou que conquistam a natureza sem se machucar; moderadorismo, que 

desencoraja excessos ou extremismo, e considera suspeito aquele que violar a lei ou costumes 

dominantes; liderança, parte da ideia segundo a qual as notícias se baseiam na teoria da 

sociedade cujo processo social é formado pelos líderes, aqueles que possuem habilidades 

políticas e gerenciais, ou que possuem atributos que inspiram outras pessoas, e por isso mesmo 

ocupam posições de autoridade e fazem as coisas acontecerem, de modo que o noticiário foca 

nas qualidades pessoais e traços psicológicos da pessoa sobre a qual se fala.  

O último valor duradouro de Gans (2004) é ordem social, que está dividido em quatro 

categorias: natural, tecnológico (não pode ser atribuído à natureza), social (atrapalha a paz 

pública, envolve violência contra a vida ou contra a propriedade física, ou deterioração de 

instituições já validadas) e moral (transgressões à lei e aos costumes). Este último comumente 

envolve crimes violentos ou não violentos, assim como atos políticos que violam a democracia 

altruísta. No noticiário, a “ordem” aparece também como ordem política, vinculada à 

manutenção da legitimidade de autoridades. Os valores violados, no entanto, não estão 

explícitos no noticiário, mas são sugeridos, se analisarmos o ângulo sob o qual é abordado o 

evento.  



45 
 

. . . a mídia de notícias se torna guardiã de uma ordem moral; como resultado, os 

repórteres geralmente são vistos como representantes dessa ordem, mesmo que não 

estejam procurando notícias de desordem moral. Consequentemente, quando eles, e 

especialmente as equipes de câmeras de televisão, chegam a uma cena, as pessoas 

começam a atuar não apenas fisicamente pela câmera, mas também moralmente, 

negando ou eliminando comportamentos que poderiam ser julgados como desordem 

moral (Gans, 2004, p. 57, tradução nossa).21 

Esses valores, contidos no noticiário, representam uma paraideologia que se move 

dentro dos limites de conservadores e liberais, mas não são eles sozinhos que condicionam a 

seleção noticiosa. Gans (2004) afirma que quatro teorias podem explicar a rotinização do 

processo de seleção das notícias: aquela autocentrada no jornalista, segundo a qual as notícias 

são moldadas pelo julgamento noticioso do jornalista, e nos remete à teoria do gatekeeper22; a 

de requisitos organizacionais, que subordinam às condições da empresa e aos imperativos 

comerciais as histórias a serem noticiadas; aquela autocentrada nos eventos, segundo a qual os 

próprios eventos determinam a seleção do que será noticiado, ou seja, o jornal é apenas um 

espelho por meio do qual a realidade será refletida; e aquela que admite forças de fora da 

organização, tais como tecnologia, economia, ideologia, cultura, audiência, grupos sociais 

poderosos (Gans, 2004). Importante reforçarmos que a tecnologia é um dos fatores da seleção 

noticiosa, mas não determina a noticiabilidade de um objeto de realidade. 

Todas essas descrições de explicação alternativa da seleção de histórias contêm algum 

grau de verdade. Os jornalistas aplicam o julgamento de notícias, tanto como membros 

de uma profissão quanto como indivíduos, mas de maneira nenhuma são agentes 

totalmente livres e, em qualquer caso, raramente tomam decisões de seleção por motivos 

abertamente ideológicos; em vez disso, eles trabalham dentro de organizações que lhes 

fornecem apenas uma quantidade limitada de decisões de seleção, que é ainda mais 

reduzida por sua lealdade aos valores compartilhados profissionalmente (Gans, 2004, p. 

79, tradução nossa).23 

A seleção noticiosa para Gans (2004), por outro lado, ocorre em dois processos. O 

primeiro determina a disponibilidade da notícia e está relacionado à relação entre jornalistas e 

fontes, ou seja, a disponibilidade de obter informações sobre aquela possível notícia durante a 

etapa da apuração. Já o segundo processo é a adequação da notícia, e vincula os jornalistas à 

audiência: o que deve ganhar espaço e quanto espaço deve ser dado, a partir do que se entende 

por adequado ou não para o público do noticiário. Desta maneira, o autor estabelece algumas 

considerações que orientam a seleção de notícias. O termo “considerações” foi escolhido por 

estar livre de conotações, já que “critérios de tomada de decisão” é um termo formal demais, 

“convenções”, embora mais informal, sugere arbitrariedade, e “normas e valores” implicam 

relação com aspectos culturais e de ideologia (Gans, 2004). Assim, as sete considerações 
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propostas pelo pesquisador são: fontes, adequação da história, produtos, valores, comercial, 

audiência e política. Falaremos sobre cada uma delas a seguir. 

A primeira delas é fontes, que são escolhidas conforme incentivos, poder (refletindo a 

hierarquia da nação e da sociedade, de modo que fontes com menos poder ganham espaço 

apenas se numa história dramática), habilidade de suprir informações (recursos ou habilidades) 

e proximidade geográfica e social. Neste último caso, a proximidade social é influenciada por 

fatores sociais e demográficos que dão forma às relações sociais. Isso corresponde a bagagens 

culturais semelhantes e interesses com os quais estar em contato. Podemos, então, afirmar que 

a definição de proximidade social é semelhante ao que entendemos por proximidade cultural. 

A adequação da história envolve mais do que conteúdo, por corresponder à avaliação 

das considerações substantivas acerca da noticiabilidade, como também considerações do 

produto e considerações de competitividade. O modelo proposto por Gans (2004) nos parece 

exaustivo e pouco instrumentalizável, haja vista a quantidade de divisões que o pesquisador 

propõe. No entanto, precisamos considerar que a atribuição de noticiabilidade é um processo 

complexo, que possui múltiplas influências. Existem, sim, as características dos eventos, que 

por si só possuem algum tipo de noticiabilidade. No caso das notícias importantes, elas o são 

por envolverem pessoas de posição no governo ou outras hierarquias, por gerarem impacto na 

nação ou no interesse nacional, por afetarem grande número de pessoas ou por possuírem 

significado para o passado e futuro. Para o pesquisador, a história mais importante é aquela que 

afeta toda a população; ou quanto mais pessoas sejam afetadas, mais ela ganha importância. 

Este julgamento é feito a partir da percepção do jornalista quanto à população (derivada em 

parte das pessoas que ele conhece melhor, ou seja, do seu círculo social), do número de pessoas 

que eventualmente podem ser afetadas (ainda que o número de casos seja pequeno, é possível 

que um dado desastre aconteça com qualquer pessoa), similaridade de interesses entre grandes 

setores da população e a presunção que se tem de que os cidadãos querem estar informados, 

ainda que não sejam diretamente afetados pelo que é noticiado (Gans, 2004). 

Se por um lado há as histórias importantes, que estão no âmbito da necessidade de saber 

[grifo nosso], existem ainda as histórias interessantes, que tratam de pessoas. Estas são 

escolhidas para dar espaço às good news e equilibrar o noticiário já composto pelos casos 

importantes, que comumente são as bad news. Outra justificativa para as notícias interessantes 

é a atemporalidade delas, de modo que podem ser usadas para substituições de última hora, 

caso haja demanda. Essas histórias possuem diversos tipos: são histórias de pessoas (anônimos 

em situações inusitadas ou pessoas importantes fazendo coisas de cidadãos comuns), reversão 
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de papéis (a partir do que é esperado socialmente), de interesse humano (anônimos que são 

capazes de despertar simpatia, pena ou admiração), anedotas de exposição (os atores ou a 

atividade envolvidos na história violam os valores duradouros), de heróis (aventureiros 

amadores ou profissionais que mostram sua capacidade de fazer alguma coisa) e histórias “gee-

whiz”, todas as histórias que evocam surpresa, inusitado, modas ou cultos (Gans, 2004). 

As considerações do produto tomam em conta os parâmetros estabelecidos na linha 

editorial do produto jornalístico, o que o pesquisador chama de “. . . requerimentos particulares 

de cada meio noticioso” (Gans, 2004, p. 157). Nestes casos, são considerados os seguintes itens: 

novidade, qualidade da história e equilíbrio. Já as considerações de competitividade têm como 

foco a concorrência, a busca por não ficar para trás, a exclusividade da notícia ou a originalidade 

na abordagem. A seleção das histórias ocorre porque há a crença de que o concorrente irá 

selecioná-las – ou ainda para avaliar o desempenho do próprio veículo.  

Quanto aos valores e ideologia, nos quais Gans (2004) inclui objetividade, nota-se a 

preocupação em não deixar transparecer valores ou qualquer ideologia nos textos jornalísticos. 

Gans afirma que os jornalistas praticam a exclusão de valor quando perseguem a objetividade24, 

mas esquecem que a objetividade por ela mesma já é um valor, e a exclusão de valor é 

acompanhada pela inclusão de outro, seja pelas histórias selecionadas ou pelas opiniões 

expressas em histórias específicas. Os valores duradouros, segundo o autor, estão construídos 

no julgamento noticioso, e como consequência muitos valores e opiniões compõem o texto na 

forma “. . . de opiniões conscientes, opiniões inconscientes, julgamentos da realidade (que às 

vezes são declarações de preferência)” (Gans, 2004, p. 196). 

Como o cientista social e outros, os jornalistas também podem se sentir objetivos 

quando assumem, correta ou incorretamente, que seus valores são universais ou 

dominantes. Quando os valores não provocam discordância ou quando a discordância 

pode ser explicada como desordem moral, aqueles que possuem valores podem 

facilmente esquecer que são valores. Da mesma forma, os fatos dos jornalistas 

permanecem fatos, desde que o valor inconsciente e os julgamentos de realidade que 

entram neles não sejam questionados por críticos confiáveis, ou quando, como Tuchman 

aponta, eles são validados pelo “senso comum” (Gans, 2004, p. 186, tradução nossa).25 

Esse momento de falar sobre os valores duradouros é importante porque é uma proposta 

de pensar a natureza dos valores-notícia – ou do julgamento noticioso como um todo – que se 

destaca diante do universo de listas que propõem quais são os valores-notícia. Vejamos, Gans 

(2004) parece fazer o esforço de compreender o que está por trás dos valores-notícia e não 

apenas quais são eles. Desta forma, o pesquisador faz contribuições interessantes à discussão 

ao tecer observações sobre os valores duradouros.  
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A primeira delas é que eles, os valores duradouros, são incluídos inconscientemente 

porque estão associados aos julgamentos de importância. Desta forma, os valores duradouros 

são da sociedade da qual o produto jornalístico e o indivíduo jornalista fazem parte. Ainda 

segundo Gans (2004), os valores duradouros assim o são porque as considerações básicas que 

sublinham o julgamento noticioso não mudam de modo significativo ao longo do tempo. Por 

outro lado, nem todos os valores duradouros são aplicados em qualquer momento, porque eles 

entram como reações subjetivas às notícias disponíveis (Gans, 2004).  

Outro aspecto sobre os valores duradouros é que eles também não são compartilhados 

de maneira uniforme no jornalismo enquanto profissão. As organizações noticiosas podem 

interpretá-los de maneiras diversas, e à medida que os jornalistas ganham autonomia, também 

os jornalistas podem interpretar tais valores de modos distintos. Isso implica que os jornalistas 

exercem julgamentos de realidade, a partir do seu background enquanto indivíduos, para os 

quais é preciso ter construída uma noção de nação, sociedade e instituições nacionais e sociais 

no consciente coletivo: 

Os valores entram nas notícias de forma mais difundida na forma de julgamentos da 

realidade, os pressupostos sobre a realidade externa associados aos conceitos que os 

jornalistas usam para apreendê-los. Estes são inumeráveis; e, em vez de serem 

declarações de preferência, a maioria são suposições incorporadas nas considerações 

que os jornalistas aplicam. Quando os jornalistas devem decidir o que é novo, eles 

também devem fazer suposições sobre o que é antigo e, portanto, não mais interessante; 

quando eles relatam o que é errado ou anormal, eles também devem decidir o que é 

normal. Se eles favorecem o antigo ou o novo, e se eles acreditam que o que é normal 

deve ser normal, julgamentos de realidade tornam-se declarações de preferência (Gans, 

2004, p. 201, tradução nossa).26 

Mauro Wolf (2001) se inspira em Golding e Elliott (1979) e em Gans (2004) para 

elaborar seu estudo sobre noticiabilidade nos anos 1980. As observações que o pesquisador 

apresenta podem ser consideradas um reforço do que antecessores pontuaram em seus 

respectivos estudos: os valores-notícia não agem de modo isolado, mas complementar, em 

conjunto; são parâmetros de relevância presentes em todo o processo de produção da notícia e 

servem para rotinizar o trabalho do jornalista. Isto implica que os valores-notícia devem 

permitir que a seleção de objetos de realidade seja executada com rapidez, quase que 

automaticamente (Wolf, 2001). 

Esta operacionalização é ponto de insistência de Wolf (2001), que acaba por apresentar 

os valores-notícia como resposta para o que é crucial no jornalismo: o que faz com que 

consideremos objetos de realidade interessantes, significativos e relevantes o suficiente para 
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estarem no noticiário? Assim com Gans (2004), Wolf (2001) afirma que os valores-notícia 

derivam de considerações referentes às características substantivas das notícias (conteúdo), à 

disponibilidade do material e aos critérios relativos ao produto, ao público e à concorrência 

(Wolf, 2001). A primeira diz respeito aos atributos que levam à transformação dos 

acontecimentos em notícia. A segunda categoria se refere ao conjunto de processos de produção 

e realização, ou seja, as condições organizacionais e de produção daquela notícia. A terceira 

categoria se refere à percepção que os jornalistas têm dos destinatários de sua mensagem, por 

exemplo, o que acreditam que o público quer ver. Por fim, o quarto fator trata das relações entre 

os concorrentes do mercado informativo. Notemos que Wolf (2001) estabelece nitidamente a 

separação entre critérios que definem a noticiabilidade: atributos do objeto de realidade, as 

condições de produção, a audiência e a concorrência.  

Ao nosso trabalho interessa trazer à discussão os valores-notícia referentes às 

características substantivas, porque são intrínsecos aos objetos de realidade e requerem a 

existência do jornalista para identificar o valor de notícia daqueles atributos. Wolf (2001) 

acredita que esses fatores, que ele chama de critérios substantivos, são articulados entre o que 

é importante e o que é interessante (Gans, 2004), mas só isso não é suficiente. O pesquisador 

italiano descreve como importantes os objetos de realidade que tratam de grau e nível 

hierárquico das pessoas envolvidas (com referência a grau do poder institucional, o relevo de 

outras hierarquias não institucionais, a possibilidade de serem reconhecidas fora do grupo de 

poder em questão, a amplitude e seu peso socioeconômico), de impacto sobre a nação e o 

interesse nacional (capacidade de interferir no interesse do país em questão), de quantidade de 

pessoas envolvidas e de relevância e significância quanto ao futuro (possibilidade de se 

prolongar). Por outro lado, Wolf (2001) destaca que o interesse é pautado naquilo que Golding 

e Elliot (1979) consideraram como “capacidade de entretenimento”, aquelas notícias que 

correspondem à dimensão humana, tais como o insólito e as curiosidades. Mas este valor-

notícia associa-se à composição, ou seja, está em relação ao produto, uma vez que se recorre a 

ele para equilibrar o noticiário (Wolf, 2001). 

A contribuição de Wolf (2001) para o estudo de noticiabilidade foi tentar situar cada 

critério de noticiabilidade a um aspecto da rotina jornalística. Exemplo disso é quando considera 

disponibilidade, brevidade (Golding & Elliott, 1979), ideologia da notícia (constitui notícia o 

que altera a normalidade), atualidade e qualidade como referentes ao produto informativo. É o 

que vemos também quando o pesquisador fala que o “bom” material apurado, frequência e 

formato são relativos ao meio de comunicação. Ambos se articulam com os valores-notícia 
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referentes ao público, que inclui ainda clareza e proteção – no sentido de a cobertura informativa 

não provocar traumas nem ansiedade no público, ou ainda não ferir sua sensibilidade (Wolf, 

2001). O último fator que o pesquisador italiano considera é relativo à concorrência, que é 

definido a partir de Gans (2004): os meios de comunicação competem na obtenção de 

exclusivas; essas disputas geram expectativas de selecionar porque se espera que os 

concorrentes façam o mesmo; e, finalmente, essas expectativas recíprocas desencorajam as 

inovações na seleção de notícias, o que torna a cobertura informativa semelhante (Gans, 2004; 

Wolf, 2001). 

Os anos 1980 foram marcados também pela contribuição de Winfried Friedrich Schulz, 

cujo interesse estava na relação entre a estrutura das notícias e a consciência das pessoas sobre 

os eventos (Caple, 2018). Em um estudo que examinava a correlação entre reportagem política 

na televisão em uma cidade do sudoeste da Alemanha e a “imagem política” realizada pelos 

telespectadores, o pesquisador propôs seis dimensões de seleção de notícia que foram medidas 

pela frequência, posição, duração e apresentação. São elas: status, valência, relevância, 

identificação, consonância e dinâmica (Caple, 2018).  

Uma década depois, os estudos elaborados por Pamela J. Shoemaker marcaram o que 

entendemos como noticiabilidade. Primeiro, uma pesquisa em conjunto com Lucig H. 

Danielian e Nancy Brendlinger aponta para o caráter desviante das notícias associado às 

dimensões de significância política, social e cultural para medir a noticiabilidade (Caple, 2018). 

A hipótese era que quanto mais desviante o evento fosse, mais destaque ele teria na cobertura 

da imprensa (Caple, 2018; Pamela J Shoemaker & Reese, 1996). Esse aspecto é corroborado 

no livro Mediating the Message, publicado em parceria com Stephen Reese, na mesma década. 

O desvio estatístico, por exemplo, faz com que coisas que são incomuns (sejam boas ou 

ruins) sejam consideradas mais interessantes do que os eventos comuns. É mais provável 

que o evento estatisticamente desviante seja coberto, mas nossa avaliação sobre se algo 

é estatisticamente desviante pode mudar (Shoemaker & Reese, 1996, p. 44, tradução 

nossa).27 

Neste livro, os autores apresentam uma série de dimensões que interferem no processo 

de produção da mensagem midiática: parte-se do nível individual, passando pelas rotinas da 

mídia, nível organizacional, nível extraorganizacional até chegar ao ideológico. Para pensar 

noticiabilidade, tomamos para nosso estudo a perspectiva de que nossa visão de mundo é 

influenciada por nosso background, formado pelas experiências que temos em nossas famílias, 

escolas, em toda a nossa vida28, mas que também devem ser adotados valores-notícia como uma 

orientação para a audiência, considerada pelos pesquisadores como parte da rotina de produção 
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da notícia porque existe a preocupação em fornecer informações relevantes para suas vidas. 

Isso já coloca a relevância como um “requisito legítimo e reivindicável” (Feitoza, 2016, p.24), 

porque as organizações jornalísticas assumem a obrigação de fornecer conteúdos que sejam 

compatíveis com as necessidades e interesses da audiência. 

Tanto os jornalistas assumem quanto a audiência espera que os assuntos que serão 

trabalhados em uma produção jornalística possuirão qualificações capazes de 

diferenciá-los dos assuntos banais. Em meio a uma ampla quantidade e diversidade de 

acontecimentos cotidianos, a avaliação de relevância se apresenta como a capacidade de 

diferenciar os que merecem e os que não merecem serem levados ao público, por serem 

ou não relevantes em referência às expectativas da sua audiência (Feitoza, 2016, p. 24). 

Essa necessidade implica o news judgment, entendido por Shoemaker e Reese (1996) 

como a “. . . habilidade de avaliar histórias baseada nos valores-notícia acordados que fornecem 

parâmetros de noticiabilidade e constituem uma rotina orientada para o público” (p. 106). Tidos 

como previsíveis pelos autores, os valores-notícia utilizados no julgamento noticioso 

correspondem ao que as pessoas acham interessante ou importante que se conheça. Eles usam 

a metáfora da viagem de um amigo para relacionar às notícias: quando um amigo chega de 

viagem, nós queremos que ele nos conte o que é mais importante, seguido do que é mais 

interessante, porque não temos tempo ou disposição para saber daquilo que é ordinário, 

corriqueiro. O mesmo acontece com as notícias. 

Podemos ver que esses valores noticiosos derivam em grande parte da atenção e 

interesse limitados do público. Mesmo que a mídia pudesse dizer tudo o que acontecia 

em um dia, isso não seria muito útil. Se um amigo voltasse de uma semana de férias e 

lhe perguntasse o que aconteceu durante esse período, você provavelmente começaria 

com as coisas mais importantes primeiro e faria o seu caminho para baixo. Se você 

tivesse tempo, você poderia jogar algo incomum ou engraçado. Você presumiria que 

seu amigo sabe que o sol normalmente se eleva e se põe, então você não incluiria isso 

em sua narrativa. A notícia mais importante seria aquela que se desviava da norma, ou 

que afetaria diretamente o seu amigo (aparições de tornados, aulas de reforço) 

(Shoemaker & Reese, 1996, pp. 106-107, tradução nossa).29 

Shoemaker e Reese (1996) veem os valores-notícia da seguinte forma. A proeminência 

ou importância e é medida pelo impacto e/ou quantidade de vidas afetadas; e considera que as 

ações de pessoas poderosas são noticiáveis porque o que tem poder afeta o público em geral. 

Os pesquisadores dizem que uma pessoa não-proeminente ganharia espaço no jornal se fizesse 

algo desviante – afinal, noticiar o que é desviante é o mesmo que atuar na manutenção dos 

limites da ordem social, ao apresentar o que é aprovado e o que não é (Shoemaker & Reese, 

1996). Também é valor-notícia o interesse humano, porque considera que pessoas são 

interessantes em muitas coisas que não têm nenhum efeito direto sobre as vidas das outras, 
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como acontece com celebridades, fofocas políticas e dramas. Note que o interesse humano aqui 

carrega outro significado, diferente daquele que estamos acostumados a ver nos estudos de 

jornalismo que se refere à construção da notícia. Não é “humanizar” porque “pessoas se 

interessam por pessoas” ou para “gerar empatia”; mas é colocar as pessoas como objeto de 

realidade da notícia porque os indivíduos se interessam pela vida de outros indivíduos, ainda 

que aquilo não necessariamente impacte de alguma forma em sua vida.  

  O conflito/controvérsia, outro valor-notícia para Shoemaker e Reese (1996), alerta os 

indivíduos para assuntos importantes, e normalmente são mais interessantes do que a harmonia 

– porque tem-se as relações harmoniosas como ordinárias e esperadas. O valor-notícia inusual 

parte da premissa de que os eventos de um dia serão parecidos com o do seguinte, então, o que 

é inusual é a exceção à regra e também chama a nossa atenção. Timeliness, entendido por nós 

como atualidade, aponta que a notícia tem relação com o tempo, e como temos atenção limitada, 

queremos saber o que está acontecendo agora. O último valor-notícia de Shoemaker e Reese 

(1996) é proximidade, sob a lógica de que os eventos que acontecem próximos são considerados 

mais noticiáveis porque tendem a afetar mais do que os que são distantes – também por isso a 

mídia local procura ângulos locais para histórias que sejam nacionais. 

Apesar de considerarem o nível individual na influência da mensagem midiática, 

Shoemaker e Reese (1996) destacam que os valores individuais do profissional não têm tanto 

impacto na produção da notícia, embora exista um conflito entre atitudes pessoais, valores e a 

possibilidade de crenças individuais interferirem nas notícias. Assim como Gans (2004) aponta, 

restrições organizacionais impedem que os valores pessoais dos indivíduos jornalistas 

influenciem a produção noticiosa – por outro lado, não podemos descartar a possibilidade de as 

mensagens jornalísticas conterem rastros dos valores dos jornalistas (Marques dos Reis, 2018). 

De todo modo, é necessário trazer à discussão os limites que os pesquisadores estabelecem: “. 

. . é possível que quando os comunicadores tenham mais poder sobre suas mensagens e 

trabalhem com menos restrições, suas atitudes, valores e crenças pessoais tenham mais 

oportunidade de influenciar o conteúdo” (Shoemakaer & Reese, 1996, p. 87). No entanto, as 

regras profissionais e a noção de ética interferem mais na produção do conteúdo. 

Acreditamos que não há influência direta das características, origens e experiências dos 

comunicadores no conteúdo da mídia, mas que o conteúdo pode ser afetado na medida 

em que tais fatores influenciam tanto as atitudes e os papéis pessoais quanto 

profissionais. Desses dois conjuntos de variáveis atitudinais, acreditamos que os papéis 

e ética profissionais dos comunicadores têm mais influência sobre o conteúdo do que 

suas atitudes, valores e crenças pessoais. Não apenas a supressão de atitudes, valores e 

crenças pessoais faz parte do papel do comunicador profissional; o esforço da vontade 
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pessoal dentro de uma organização de mídia de massa toma mais poder do que a maioria 

dos comunicadores pode exercer. Até mesmo o poder dos editores e donos de emissoras 

de televisão pode ser limitado por conselhos de administração, audiências e anunciantes. 

No entanto, mesmo os comunicadores que não estão em posições de propriedade ou 

gerenciais podem às vezes influenciar a direção do conteúdo. Por exemplo, um repórter 

de um jornal da Costa Oeste, com sede em Washington, DC, tem substancialmente mais 

controle sobre a seleção e a direção das matérias do que o repórter que trabalha nos 

principais escritórios do jornal sob a supervisão direta da administração (Shoemaker & 

Reese, 1996, pp. 98-99, tradução nossa).30 

Nos anos 2000, se tornaram conhecidos os pesquisadores holandeses Tony Harcup e 

Deirdre O’Neill, quando decidiram revisitar os estudos de Galtung e Ruge para verificar se 

aquela sistematização ainda tinha validade quase 40 anos depois de proposta, considerando não 

apenas o noticiário internacional, mas o local também. Os pesquisadores criticavam o fato de 

Galtung e Ruge terem elaborado algo que se tornou universal apenas a partir da análise de 

notícias internacionais, ignorando o noticiário do dia a dia. Outras críticas foram levantadas ao 

longo do trabalho de revisitação do artigo seminal: o corpus era considerado limitado por tratar 

de três grandes crises, de modo que foi analisado apenas o conteúdo que estava explicitamente 

relacionado às crises selecionadas; a lista dos fatores de noticiabilidade não faz qualquer 

referência ao modo como os elementos visuais afetam o conteúdo escrito; Galtung e Ruge 

focavam apenas nos eventos e, por isso mesmo, contavam apenas parte da história, já que nem 

todas as ocorrências do mundo são eventos (Harcup & O’Neill, 2001).  

Quando na operacionalização dos valores-notícia de Galtung e Ruge durante a análise 

de três jornais do Reino Unido – The Sun, Daily Mail e Daily Telegraph –, Harcup e O’Neill 

(2001) relataram algumas dificuldades; perguntas que pareciam sem resposta. Curiosamente, 

foi encontrada alguma limitação em cada fator de noticiabilidade. No caso da frequência, eles 

questionam “Como isso se relaciona com histórias que não são sobre eventos, mas sobre 

tendências, especulação ou até a ausência de eventos?” (Harcup & O'Neill, 2001, p. 268); 

quanto à amplitude, a questão é: “Isso ainda não está aberto à interpretação subjetiva? Qual é 

maior - 20 mortes em dez acidentes de viação ou cinco mortes em um acidente ferroviário?” (p. 

268); em inequivocidade, eles questionam: “É a ambigüidade no assunto ou na interpretação do 

jornalista?” (p. 268). 

Harcup e O’Neill (2001) observam ainda que significância parece ser um conceito 

escorregadio, que muda com o tempo e é indissociável da subjetividade do jornalista. Isso nos 

faz perceber que os holandeses parecem entender o processo de atribuição de noticiabilidade 

como desconectado de um contexto social. Se pararmos para compreender que o jornalismo 

fala para uma dada comunidade e é produto dela, conseguiremos entender quais parâmetros 
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estão à nossa disposição para determinarmos o que é próximo daquela cultura ou pode se tornar 

relevante para aquelas pessoas. Disto queremos dizer que, principalmente neste último aspecto, 

se entendemos quais valores circulam na sociedade e quais os interesses dos indivíduos, o 

conceito não se torna escorregadio. Atrelar isso à interpretação subjetiva pode não ser tão ruim 

assim, uma vez que o jornalista é um sujeito, indivíduo, definido numa gama de relações sociais, 

culturais e históricas, constituídas pelo jornalismo e de cujas subjetividades compartilhadas ele 

também é constituído (Vilas Bôas, 2018). 

Com relação ao inesperado (ou imprevisível, como na tradução de Galtung e Ruge que 

utilizamos neste trabalho), Harcup e O’Neill (2001) perguntam: “Como podemos saber se o 

jornalista está simplesmente assumindo um ângulo inesperado em um evento previsível?” (p. 

268). O valor consonância suscita a pergunta dos holandeses: “Quão útil é esta categoria se só 

é possível adivinhar se e quando ela foi aplicada?” (p. 268); enquanto que a continuidade faz 

com que questionem: “Algo pode estar nos noticiários hoje porque foi notícia ontem, mas o que 

isso realmente revela sobre o porquê de ser notícia em primeiro lugar?” (p. 268). Consideramos 

pertinente esta questão, porque a continuidade sozinha não dá conta de compreender a razão de 

algum objeto de realidade estar nos jornais. Acreditamos que é a primeira notícia publicada 

sobre aquilo que deve responder, porque certamente traz o que está tão “irrompido” na 

“superfície lisa” (Rodrigues, 1993, p. 27) que é a normalidade convencionada do mundo 

fenomênico. Isto aponta para um problema de metodologia que podemos encontrar 

frequentemente nos estudos: se selecionamos um corpus e nele já encontramos matérias 

continuadas de uma primeira, que não entrou no escopo da análise por causa da data de 

publicação, por que não buscarmos o contexto daquele período para compreendermos o que 

pode ter levado à publicação daquelas ocorrências? 

Quanto ao fator composição, Harcup e O’Neill (2001) questionam de forma muito 

perspicaz como é possível saber o que estava na mente de quem selecionou a notícia no 

momento de sua tomada de decisão. Este é outro aspecto metodológico, que o método entrevista 

pode não resolver se tiver decorrido muito tempo. Deveríamos nós, pesquisadores, ficar no 

campo da especulação ou ilação a partir de indícios que possamos encontrar? De todo modo, 

esta é uma provocação para a qual não foi apresentada uma solução no trabalho de Harcup e 

O’Neill (2001), que continuam a sequência de críticas: para o fator nações de elite, eles dizem 

que “a escassez de notícias estrangeiras nos jornais tablóides britânicos torna isso um fator 

relativamente pouco identificado; isso significa que não se aplica?” (p. 268). Acreditamos que 
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a resposta esteja na própria crítica feita quanto à escolha do corpus de análise: assuntos 

específicos para tratar algo que se propôs universal. 

Para o fator pessoas de elite, a crítica é à utilidade de uma categoria que não distingue 

artistas de políticos, para o que Harcup e O’Neill (2001) propõem uma solução, como veremos 

adiante. Referência a pessoas fez os holandeses perguntarem se deveria ser intrínseco ao 

assunto ou se era intrínseco à técnica do jornalista, o que Galtung e Ruge (1999) não disseram 

ao certo, apesar das diversas possíveis explicações, porque, sendo este um fator da dimensão 

cultural, não era possível determinar o que veio primeiro: a necessidade humana de personalizar 

ou a facilidade de apuração por parte dos jornalistas. O último fator é referência a coisas 

negativas, operacionalizado pelos pesquisadores sob a crítica de “negativo para quem?” (p. 

269). Acreditamos ser um pouco excessiva a crítica, uma vez que, também da dimensão cultural 

dos fatores de noticiabilidade, a questão do “negativo para quem” poderia ser compreendida 

por “negativo para o que se espera socialmente”.  

Apesar das críticas, ou por causa delas, Harcup e O’Neill (2001) fizeram avanços 

interessantes para os estudos sobre noticiabilidade. Os pesquisadores encontraram outros quatro 

valores-notícia que não constavam na lista pioneira. Entretenimento é um deles, que aparece 

nas notícias que não fornecem “informações sérias” (p. 274), mas trazem humor, histórias sobre 

sexo, celebridades e realeza, por exemplo. Este valor se manifesta através de subvalores, tais 

como: a) oportunidades de imagem – se a foto é boa, se houve a oportunidade de tirar uma foto, 

ou então se a pessoa que está na foto é minimamente atrativa, então há ali a possibilidade de se 

tornar notícia; b) referência a sexo – se o sexo for um ângulo tangencial para a história, ele será 

enfatizado, o que torna o sexo um importante fator de noticiabilidade na contemporaneidade; 

c) referência a animais – isto aparece principalmente se combinado à oportunidade de imagem; 

d) humor – as histórias podem não ser particularmente engraçadas, mas são escritas em um 

estilo humorístico e geralmente dão oportunidade para o editor escrever uma manchete punitiva; 

e) showbiz/TV – histórias sobre estrelas de TV, principalmente aquelas de novelas e outras 

celebridades. Os outros valores-notícia encontrados são referência a coisas positivas, referência 

a organizações ou instituições de elite e agenda, promoções e campanha. Este último se refere 

à própria agenda do jornal, assuntos que promovem o veículo de alguma forma. 

Para que pudessem montar seu conjunto de valores-notícia contemporâneos, 

compatíveis com a mídia eletrônica que tomava corpo, Harcup e O’Neill (2001) tomaram 

algumas decisões. Primeiro, eles excluíram os fatores frequência e inequivocidade, sob a 

justificativa de que a frequência parece estar mais relacionada às hard news do que às soft news, 
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embora os jornalistas selecionem assuntos ou eventos cuja ocorrência não necessariamente 

coincida com o tempo de produção do jornal; e a maioria dos jornalistas são treinados a escrever 

sob ângulos não ambíguos, ainda que a ocorrência seja ambígua, complexa ou pouco 

esclarecida.  

Os holandeses também modificam os fatores significância e referência a nações de elite, 

tornando-os um único valor: relevância para os leitores. Consonância e composição também 

são unificados e se tornam agenda do jornal, porque, para eles, o jornalista que seleciona as 

notícias pode querer escrever sobre o que preveem ou o que querem que aconteça, mas isso está 

relacionado ao clima cultural, comercial ou político da redação em particular: 

O seletor de notícias estará plenamente consciente da postura política do jornal e da 

percepção do que os leitores regulares querem do jornal. Em alguns casos, o seletor de 

notícias pode ser obrigado a ir além e "fabricar" ativamente as notícias que aparecem 

como parte da campanha ou promoção de um artigo (matérias que normalmente não 

seriam procuradas ou notadas) (Harcup & O'Neill, 2001, p. 278, tradução nossa).31 

Harcup e O’Neill (2001) propõem também a divisão de referência a pessoas de elite, 

para que não fiquem no mesmo patamar primeiros-ministros, atores de filmes B e jogadores da 

segunda divisão. Desta forma, surgem: a) poder de elite, em referência a pessoas, organizações 

e instituições de elite, e b) celebridade, em referência a pessoas que são famosas. As categorias 

amplitude e inesperado (imprevisível) foram renomeadas para magnitude e surpresa; e 

continuidade foi renomeado para acompanhamento. Desta forma, os valores-notícia propostos 

por Harcup e O’Neill (2001) são: poder de elite, celebridade, entretenimento, surpresa, bad 

news, good news, magnitude, relevância, acompanhamento e agenda do jornal.  

Esses valores são usados pelos pesquisadores numa segunda revisão, feita 15 anos 

depois. Neste estudo, Harcup e O’Neill (2016) já admitem com mais precisão a interferência de 

fatores organizacionais, culturais e econômicos na seleção noticiosa – entre eles sorte, 

conveniência e serendipidade (Harcup & O'Neill, 2016,  p. 4) –, propondo até um esboço de 

separação entre os atributos dos acontecimentos e o contexto nos quais eles acontecem. Por 

exemplo, os pesquisadores acreditam que interferem na seleção noticiosa as rotinas jornalísticas 

(deadline e acesso ao acontecimento), competição por exclusividade, influência de 

proprietários e anunciantes, profissionais de relações públicas, colegas ou habitus profissional 

e sistemas de crenças dos jornalistas como resultado do seu ambiente social – fatores 

extrínsecos ao objeto de realidade central, portanto, critérios de noticiabilidade. Para embasar 

a noção referente aos sistemas de crenças dos jornalistas, Harcup e O’Neill (2016) citam o 

psicólogo Wolfgang Donsbach, segundo o qual as predisposições de um jornalista em relação 
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a uma questão ou a um ator social podem afetar suas decisões noticiosas, que dependem da 

necessidade de validação social das percepções e da necessidade de preservação da 

predisposição existencial do indivíduo (Donsbach, 2004). 

A lógica de Donsbach (2004) parte do conceito de realidade compartilhada, apresentado 

por Curtis D. Hardin e Edward Tory Hoggins, e estabelece que “. . . tal realidade é confiável 

porque é produzida por outros; é válida porque se refere a um determinado aspecto da realidade; 

e é generalizável porque é válida para vários indivíduos, tempos e situações” (Donsbach, 2004, 

p. 138). Usá-lo como referência nos parece controverso, uma vez que Harcup e O’Neill (2016) 

dizem que os valores-notícia podem ser vistos menos como um reflexo do tipo de informação 

que os cidadãos desejam ou precisam, e mais como um reflexo de normas organizacionais, 

sociológicas e culturais combinadas a fatores econômicos. Mas pensemos um pouco: se os 

valores-notícia são reflexos de normas já estabelecidas socialmente, estão relacionados, então, 

com o que o público do veículo acreditam, precisam ou desejam. Por exemplo, qualquer assunto 

que coloque em risco a ordem social possui valor-notícia, porque implica risco à rotina, à ordem 

estabelecida socialmente. Desta forma, os cidadãos precisam saber o que está acontecendo. Por 

outro lado, é necessário admitir que essa lógica não cabe em todas as situações, afinal, nem 

tudo o que está em um produto jornalístico possui valor-notícia ou é imprescindível para a 

manutenção e preservação do mundo como o conhecemos. Afinal, objetos de realidade que são 

selecionados como notícia por decisão do setor comercial não tem valor-notícia, mas responde 

a um critério de noticiabilidade, como decisões organizacionais.  

O diferencial deste novo estudo é a consideração das mídias sociais no trabalho do 

jornalista, que antes ocupava o papel ativo de produtor da notícia enquanto a audiência, o lugar 

passivo de apenas consumidor. Diante desse contexto, um dos valores-notícia apontados no 

estudo foi o que eles chamam de shareability, histórias que são capazes de gerar 

compartilhamentos e comentários nas redes sociais. É uma consideração interessante, que 

dialoga com o critério de noticiabilidade propagabilidade (Barsotti, 2018b) encontrado a partir 

de uma observação participante e de entrevistas em profundidade feitas nas redações dos jornais 

O Globo e O Estado de S.Paulo. O conceito é oriundo dos estudos da cultura de conexão32, e se 

assemelha ao “viral”, apesar de este termo ser considerado inadequado porque carrega “. . . a 

ideia que os vírus se reproduzem independentemente da ação humana, o que seria inaceitável 

sob a perspectiva cultural, uma vez que a cultura é fruto das interações humanas” (Barsotti, 

2018, p. 145).  
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Independentemente do termo que adotemos, esse potencial de compartilhamento nos 

obriga a levantar a questão: as pessoas compartilham notícias porque elas lhe tocam de alguma 

forma. Sendo assim, que notícias têm mais chances de serem compartilhadas? Disso queremos 

dizer que a temática daquela notícia pode explicar mais sobre a noticiabilidade do que seu 

potencial de compartilhamento, porque essa ação dependeria de uma sensibilização ao que é 

abordado. Entendemos, então, que shareability ou propagabilidade não podem ser um valor-

notícia porque não são características de um objeto de realidade. Para que algo tenha potencial 

de compartilhamento, é preciso que ele tenha uma característica que o anteceda; é essa 

característica, ao nosso ver, que especifica o valor-notícia.  

Algo que estava presente numa das primeiras críticas ao estudo de Galtung e Ruge 

(1999) e que aparece com mais consistência – e proposição – em Harcup e O’Neill (2016) são 

as imagens. Tanto que os holandeses acrescentam como valor-notícia audiovisuais, ou seja, 

histórias que possuem fotografias, vídeos, áudios e/ou podem ser ilustradas por infográficos – 

de modo geral, histórias que, em seu processo de produção, podem aproveitar as potencialidades 

da mídia digital. Harcup e O’Neill (2016) dizem que “. . . visuais fortes podem ser uma razão 

para selecionar uma história, e que, em termos semióticos, um visual pode ser visto como 

transmitindo e enfatizando uma série de fatores noticiosos, como más notícias, drama ou 

surpresa” (p. 10).  Assim como questionamos o shareabiliy, não nos furtamos de provocar: não 

deveríamos perguntar por que imagens fortes impactam?  

Acreditamos que a atribuição de noticiabilidade está no julgamento de uma imagem 

como forte, a partir do que estamos habituados a ver ou do que convencionamos como 

impactante ou chocante, no parâmetro daquela “superfície lisa” na qual irrompe o 

acontecimento (Rodrigues, 1993). Este é um dos momentos em que esbarramos na discussão 

do senso comum, do que é estabelecido socialmente, do que é compartilhado culturalmente, do 

que, enfim, a partir dos nossos valores consideramos ser dentro – ou fora – dos limites do 

normal. 

Na segunda revisão do trabalho feito por Galtung e Ruge (1999), Harcup e O’Neill 

(2016) identificaram a presença do valor-notícia exclusividade, compreendida como as histórias 

geradas por ou avaliadas primeiramente pelas organizações jornalísticas como resultado de 

entrevistas, cartas, investigações, questionários e pesquisas. Conflito e drama são os outros dois 

valores-notícia que complementam a lista com a nova proposta. O primeiro diz respeito a 

histórias com controvérsias, disputas, greves, brigas, insurreições e guerras. O segundo, por sua 

vez, trata de situações dramáticas, como acidentes, buscas, resgates e casos de tribunal. Desta 
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forma, os valores-notícia para Harcup e O’Neill (2016) são: exclusividade, bad news, conflito, 

surpresa, audiovisual, shareability, entretenimento, drama, acompanhamento, poder de elite, 

relevância, magnitude, celebridade, good news e agenda do jornal. 

Entre uma revisão e outra de Harcup e O’Neill, acompanhamos a publicação de alguns 

estudos referentes a valor-notícia. Traquina (2005a) é autor de um deles, que tem como maior 

contribuição enumerar os valores-notícia na etapa além da seleção do objeto de realidade. É o 

pesquisador português que separa os valores-notícia em valores de seleção e de construção, 

influenciado pela asserção de Mauro Wolf (2001) acerca da influência dos valores-notícia em 

todo o processo produtivo. Na proposta de Traquina (2005a), os valores de seleção são 

subdivididos em critérios substantivos, que dizem respeito à avaliação do objeto de realidade 

em importante ou interessante, e em critérios contextuais, que tratam do contexto de produção 

de notícia. Os valores-notícia de construção funcionam como guia de apresentação do material, 

orientando o que deve ser realçado ou omitido no texto jornalístico. São eles: simplificação 

(menos ambiguidade, complexidade e polissemia), amplificação (estender o objeto de realidade 

ao maior número de pessoas possível), relevância (demonstrar significado para as pessoas), 

personalização (valorizar as pessoas envolvidas, acentuar o fator pessoa), dramatização (reforço 

de aspectos críticos, emocionais e conflituais) e consonância (inserção numa narrativa já 

estabelecida).  

Os valores-notícia de seleção são os mais produtivos para nosso estudo. Aqueles que 

Traquina (2005a) classifica como critérios substantivos trazem pela primeira vez o fator morte 

– que antes aparecia nas entrelinhas (isso se considerarmos culturalmente a morte como algo 

negativo) do que autores apresentaram como bad news e negatividade.  

Onde há morte, há jornalistas. A morte é um valor-notícia fundamental para esta 

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

que é apresentado diariamente nas páginas do jornal ou nos écrans da televisão 

(Traquina, 2005a, p. 79). 

Outros qualificam um objeto de realidade como noticiável: notoriedade, referente a 

celebridades ou à importância hierárquica dos indivíduos; proximidade, em termos geográficos 

e culturais; relevância, capacidade de o objeto de realidade incidir ou impactar as pessoas ou a 

nação; novidade, algo novo, primeiras vezes. O tempo também é um valor-notícia de seleção e 

aparece em Traquina (2005a) de maneiras diferentes. Uma delas diz respeito à atualidade, em 

que a existência do objeto de realidade no momento atual pode servir de gancho para outro 

ligado ao assunto. A segunda noção refere-se a data específica, e justifica a noticiabilidade de 
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um acontecimento que já teve um lugar no passado, naquele mesmo dia – exemplo disso são 

aniversários e datas comemorativas. A terceira acepção do tempo é numa forma mais estendida, 

com foco na duração que aquilo impactará – aparece também como continuidade e 

acompanhamento (Franciscato, 2014; Galtung & Ruge, 1999; Harcup & O’Neill, 2001, 2016), 

no sentido de o objeto de realidade permanecer no noticiário pelo período além do dia em que 

foi publicizado. 

Outro valor-notícia da tipologia de Traquina (2005a) é notabilidade, que é a qualidade 

de ser visível, tangível. O pesquisador enumera uma sequência de objetos de realidade que 

possuem essa característica: quantidade de pessoas envolvidas, inversão (contrário do que é 

normal), insólito, falha (defeito, insuficiência), excesso/escassez. Vemos esses aspectos, que 

aparecem como características de uma categoria, como outra contribuição importante de 

Traquina (2005a), porque parece mais factível pensar um objeto de realidade não porque ele é 

inusitado, mas porque ele se faz notar devido às características que apresenta.  

A sequência de critérios substantivos dos valores-notícia de seleção apresenta ainda: o 

inesperado, aquilo que surpreende a comunidade de jornalistas; conflito ou controvérsia, 

apontado como a violência física ou simbólica, representando o desvio da norma ou a ruptura 

na ordem social; e infração, referente à violação ou transgressão de regras, o que confere a 

importância do crime como notícia. 

Uma parte importante das notícias sobre o crime são rotineiras e breves, porque o grosso 

do crime é visto como uma rotina. O crime é percebido como um fenômeno permanente 

e recorrente, e assim grande parte dele é observado pelos media noticiosos de uma forma 

igualmente rotinizada. Muita dessa cobertura do crime assinala, 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 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 vítimas, equivale a maior noticiabilidade para 

esse crime. Qualquer crime pode ficar com mais valor-notícia se a violência lhe estiver 

associada (Traquina, 2005a, p. 85). 

Os critérios contextuais dos valores-notícia de seleção, por sua vez, não são 

determinantes para a nossa discussão aqui neste estudo, mas são importantes para a 

compreensão do processo de produção da notícia. Como o nome já sugere, estes fatores dizem 

respeito ao contexto em que as notícias são construídas. São eles: disponibilidade, isto é, a 

possibilidade organizacional de fazer a cobertura daquele objeto de realidade; equilíbrio, 

referente à quantidade de notícias existentes sobre aquele assunto; visualidade, que diz respeito 

à possibilidade de existirem elementos visuais, como fotos ou vídeos; concorrência está 
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relacionada à competitividade entre as organizações jornalísticas, o que implica a valorização 

de matérias exclusivas; e dia noticioso, quando há dias pobres em objetos de realidade que 

possui noticiabilidade (Traquina, 2005a). 

Embora Traquina seja bastante popular no Brasil, principalmente pela didática de seu 

estudo, o que garante sua adoção pelos cursos de jornalismo, é a contribuição de Gislene Silva 

que ainda hoje é considerada referência entre os estudos de noticiabilidade brasileiros. A 

proposta se mantém tão atual que sua contribuição foi primeiramente publicada em 2005, depois 

revisado em 2014 (mas com conteúdo idêntico) e reafirmado em 2018. O cerne da questão 

segue o mesmo: existem diferenças entre critérios de noticiabilidade e valores-notícia, que 

precisam ser analisados a partir das instâncias da percepção e seleção da ocorrência (origem), 

no tratamento jornalístico dado e na visão dos fatos (G. Silva, 2005, 2018). 

Como antecipava naquele momento, esses conjuntos de critérios ligados a vários fatores 

não funcionam de modo isolado, mas sim concomitantemente, uma vez que as 

separações em categorias servem geralmente à mão fria de análises acadêmicas e à 

necessidade de ensinar conteúdos por parte (G. Silva, 2018, sem paginação). 

Outro ganho do campo com o estudo de G. Silva (2005) é a sistematização de autores 

que estudaram valor-notícia ao longo do século passado que serviu de base para que a 

pesquisadora elaborasse sua própria tipologia. A contribuição é necessária, mas a proposta de 

G. Silva (2005) nos parece um tanto difícil de operacionalizar, porque nos sugere adequar os 

objetos de realidade presentes no noticiário em categorias pré-determinadas. A ideia é a 

seguinte: existem macro-valores-notícia que regem micro-valores-notícia. Assim, o macro-

valor-notícia impacto inclui número de pessoas envolvidas, número de pessoas afetadas e 

grandes quantias em dinheiro; proeminência inclui notoriedade, celebridade, posição 

hierárquica, elite (indivíduo, instituição, país), sucesso/herói; conflito inclui guerra, rivalidade, 

disputa, briga, greve e reivindicação; entretenimento/curiosidade inclui aventura, divertimento, 

esporte e comemoração; polêmica inclui controvérsia e escândalo; conhecimento/cultura inclui 

descobertas, invenções, pesquisas, progresso, atividades e valores culturais, religião; raridade 

inclui incomum, original e inusitado; proximidade inclui a geográfica e a cultural. Encerram 

essa tipologia os macro-valores-notícia surpresa, que inclui inesperado; governo, que inclui 

interesse nacional, decisões e medidas, inaugurações, eleições, viagens e pronunciamentos; 

tragédia/drama, que inclui catástrofe, acidente, risco de morte e morte, violência/crime, 

suspense, emoção e interesse humano; e justiça, que inclui julgamentos, denúncias, 

investigações, apreensões, decisões judiciais e crimes (G. Silva, 2005). 
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A complexidade deste modelo não dá conta, no entanto, de algumas questões. Por 

exemplo, nos parece mais uma sistematização temática daquilo que aparece no noticiário do 

que um esforço de compreender por que as notícias são da maneira que se apresentam. É preciso 

admitir que G. Silva (2005) elabora sua proposta depois de avaliar os atributos apontados por 

diferentes autores, e talvez esteja aí a explicação para a limitação que observamos. Este ponto, 

inclusive, é minimamente sanado no seu trabalho mais recente, quando afirma que ainda é 

preciso compreender a natureza dos valores-notícia (G. Silva, 2018). Neste momento, a 

pesquisadora diz que “. . . os valores-notícia devem ser tomados em sua complexidade” (sem 

paginação): 

. . . eles não funcionam sozinhos, agem em várias situações da atividade jornalística 

(reconhecimento, seleção, hierarquização para editar, no atendimento à linha editorial e 

ao perfil do público), podem ser racionalizados ou apenas naturalizados, fazem parte de 

uma cultura profissional, sofrem mutações com o tempo, se fundamentam em padrões 

culturais e em alguns tipos de concordâncias sociais no seu diálogo com o público, com 

as fontes etc. (G. Silva, 2018, sem paginação). 

G. Silva (2018) não hesita em reforçar as dicotomias que cercam os valores-notícia: são 

utilizados de forma consciente ou não, deliberada ou não, explícita ou não. É o que nos leva a 

perceber a sugestão de que há algo da ordem do subjetivo na atribuição de noticiabilidade, no 

sentido de que este não é um processo racionalizado, mas também não é meramente intuitivo: 

a atribuição de valor de notícia é um processo baseado em aspectos culturais do indivíduo, que 

é membro de uma sociedade, assim como sua audiência.  

. . . os valores-notícia que caracterizam e tipificam os acontecimentos são atribuídos por 

sujeitos, os profissionais de jornalismo, fontes e públicos que convivem numa sociedade 

específica. Os jornalistas porque operam com eles para produzir notícias e as demais 

pessoas da sociedade porque reconhecem e se interessam por muitos desses mesmos 

valores (G. Silva, 2018, sem paginação). 

A ideia de que a noticiabilidade não é mero resultado da intuição jornalística vai no 

caminho contrário do que propõe Schultz (2007) em uma análise do noticiário dinamarquês. A 

pesquisadora acredita que o “pressentimento jornalístico” (p. 190) é necessário para 

compreender como o julgamento noticioso parece evidente e explicativo para os jornalistas. A 

base para pensar o que chama de construções cotidianas da noticiabilidade são os conceitos de 

campo e de doxa de Bourdieu, essa última entendida como “. . . a experiência comum de que o 

mundo parece autoexplicativo e evidente” (Schultz, 2007, p. 194, tradução nossa)33. Desta 

forma, o campo jornalístico tem sua própria doxa, o conjunto de crenças profissionais que 

parecem evidentes, naturais e autoexplicativas para o exercício da atividade profissional. A 

compreensão dos valores-notícia segue essa mesma lógica: existem valores-notícia que são 
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ortodoxos, tidos como dominantes e universais, indiscutíveis, frequentemente associados ao 

hard news; e existem valores-notícia heterodoxos, que não são facilmente reconhecidos nem 

consensuais, mas frequentemente associados ao soft news.  

Os valores-notícia ortodoxos, portanto consensuais, seriam: atualidade, referente ao 

tempo de fechamento do produto jornalístico; relevância, descrita em termos da importância 

que se espera ter para o público como um todo ou para o público específico; identificação, vista 

como uma questão de proximidade a audiência e os eventos, seja essa proximidade social, 

geográfica ou cultural; conflito; e sensação, valor-notícia compreendido como o que é 

incomum, espetacular, extraordinário (Schultz, 2007). A pesquisadora propõe ainda que a 

exclusividade é um valor-notícia dominante nos esquemas mentais dos jornalistas, do senso 

comum de quem atua no campo. 

 

2.3. Longe dos atributos: para entender a natureza dos valores-notícia 

A profusão de listas que encerram estudos em noticiabilidade não dá conta de explicar 

de onde vêm os valores-notícia, qual é a sua natureza, por que nas redações não nos 

preocupamos em avaliar um objeto de realidade a partir de um elenco de atributos, mas já 

sabemos a sua importância ou seu interesse. Carlos Franciscato (2014) critica a finalidade 

desses estudos – apenas sistematizar os critérios de noticiabilidade, nos quais está incluído o 

valor-notícia –, por acreditar que não possuem elementos capazes de sustentá-los como teoria. 

Disso observamos que faltaria, para os estudos tidos como clássicos, articular premissas sobre 

o jornalismo, como finalidade, função, valores da instituição, natureza da atividade, restrições 

organizacionais, expectativas sociais (Franciscato, 2014), ou seja, situar a seleção de notícias 

nesse contexto complexo.  

O pesquisador defende que as categorias de noticiabilidade já propostas são 

componentes de dimensões da experiência humana, “. . . são construções sociais de modos de 

vivenciar esta experiência no cotidiano e na vida pública” (Franciscato, 2014, p. 99). Pensando 

nisso, somos convidados a imaginar que a noticiabilidade oscila entre dois polos, como uma 

dimensão dual: em um deles está a qualidade extrema do fenômeno, em outro está a sua 

negação, a ausência da qualidade. Sendo assim, ele propõe cinco dimensões. A primeira delas 

é atualidade e distanciamento do tempo presente. Franciscato (2014) observa que essa dimensão 

temporal não se baseia exclusivamente no tempo cronológico, porque depende da relevância 

social que possui, de modo que “. . . os valores que orientam a identificação da noticiabilidade 
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de um evento referem-se a dimensões da experiência social no cotidiano e na vida pública” 

(Franciscato, 2014, p. 102): 

Resumidamente podemos lembrar que a temporalidade jornalística refere-se a uma rede 

de elementos: (a) um conteúdo que revela a temporalidade de uma ocorrência; (b) um 

conteúdo que contribui para sedimentar a experiência da vida pública em um tempo e 

um espaço definidos, seja construindo sentidos de imediaticidade ou estabelecendo a 

agenda dos temas considerados relevantes à sociedade; (c) uma temporalidade marcada 

pelo ritmo e velocidade da produção organizada industrialmente e pela periodicidade de 

circulação; (d) uma temporalidade construída por relações discursivas e pelos ‘leitores’ 

no processo de recepção (Franciscato, 2014, p. 101). 

A segunda dimensão dual proposta pelo pesquisador brasileiro é continuidade e ruptura, 

cujo sentido diz respeito à permanência ou mudança no fluxo dos objetos de realidade. Seixas 

(2018) descreve didaticamente sua interpretação sobre esse polo: “Um problema entendido 

como crônico, que se repete com frequência, só se torna ‘problema’ quando a repetição alcança 

um período” (p. 54). Disso entendemos que se uma região da cidade enfrenta problemas com 

coleta de resíduos sólidos, isso pode entrar no noticiário pela primeira vez como uma ruptura 

no ordenamento de serviços públicos, mas se o problema persistir, passará a compor o noticiário 

não só pela quebra do que se espera, como também pela continuidade do problema, que já 

perdura um dado período de tempo.  

Esta dimensão se assemelha em partes com o terceiro polo dual de noticiabilidade, 

normalidade e anormalidade. A diferença é demarcada pelos marcos culturais, que estabelecem 

parâmetros de normalidade de comportamentos, objetos e situações (Franciscato, 2014). 

Decerto que a atuação destes marcos culturais está na organização de um ambiente 

interpretativo que limita os sentidos que as notícias adquirem, tanto para o jornalista quanto 

para o seu público. Ou seja, a atribuição de noticiabilidade ocorre a partir dos parâmetros de 

normalidade que a cultura impõe – cultura esta compartilhada entre jornalistas e público porque 

eles fazem parte de uma mesma sociedade.  

Importância e interesse é a quarta dimensão proposta por Franciscato (2014), e é uma 

tensão que persiste não só na teoria, como nas redações, ao ponto de existir até o trocadilho 

“interesse público versus interesse do público” [grifo nosso]. Franciscato (2014) propõe 

diferenciar a importância pelos processos de organização e gestão social, tudo aquilo que o 

indivíduo precisa saber [grifo nosso] para gerir sua vida pública e privada, como também pela 

atenção que é dada a tragédias e grandes acidentes, em razão do seu caráter coletivo. O interesse, 

por sua vez, se refere aos objetos de realidade que possuem um sentido leve, quase lúdico. 

Franciscato (2014) lembra Gans (2014) para ilustrar o que seria interessante, algo que já vimos 
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neste capítulo: referência a ações de pessoas em situações inusitadas, inversão de papéis, 

mudanças de comportamento, relatos de pessoas comuns que enfrentaram situações difíceis. 

A proposta de Franciscato (2014) para a compreensão da noticiabilidade termina, então, 

com a dimensão proximidade e distância. É necessário ressaltar que esta noção não é apenas 

geográfica ou espacial, mas trata de aspectos que sejam significativos para o público – assim 

como Galtung e Ruge (1999) propuseram a significância como um fator de noticiabilidade, é 

preciso compreender por que algo se torna relevante para alguém. Consideramos pertinente o 

esforço de Feitoza (2016), que recorre à Teoria da Relevância para entender o movimento de 

significância de algo como relevante em nossa vida.  

De acordo com a pesquisadora, a relevância é “. . . uma propriedade dos inputs, medida 

sempre em um determinado contexto e que se define pela geração de efeitos cognitivos 

positivos para um determinado indivíduo, mas se gradua pelo equilíbrio entre os efeitos e os 

esforços requeridos [grifos da autora]” (Feitoza, 2016, p. 40), em que: os inputs podem ser 

suposições ou estímulos dos indivíduos; o contexto cognitivo é o que norteará a relevância dos 

inputs e, no caso do indivíduo jornalista, este contexto é formado pela construção psicológica 

do sujeito, pela linha editorial da organização em que trabalha e pela identidade profissional 

compartilhada; o indivíduo é entendido como os diversos receptores para os quais a notícia se 

destina, mas também diz respeito à expectativa que se cria sobre os ambientes cognitivos, 

desejos e necessidades desses sujeitos; e quanto aos esforços requeridos dizem respeito ao que 

é demandado para que o receptor acesse um conteúdo e ao que é exigido dos jornalistas para 

produzi-lo (Feitoza, 2016). 

A ideia de pêndulo de Franciscato (2004), segundo a qual um objeto de realidade oscila 

entre um polo e outro da dimensão de noticiabilidade, se apresenta também na proposta de 

Marcos Paulo da Silva (2018). O pesquisador vê a noticiabilidade a partir do modelo chamado 

de metáfora pendular, segundo o qual a prática jornalística vai de um polo onde consta o senso 

comum (ou “doxa”, “sentidos sociais hegemônicos”) até aquele em que se localiza o paradoxo 

(o “além” do senso comum, que irrompe na superfície lisa do que é estabelecido como normal). 

A noticiabilidade seria então explicada pelo movimento pendular entre a doxa e o paradoxo.  

. . . nos termos do modelo gráfico do pêndulo noticioso apresentado acima, a 

noticiabilidade passa a configurar a “amplitude” do ângulo que determina a distância 

entre a doxa e seu desvio paradoxal. Por conseguinte, pode-se deduzir que quanto mais 

paradoxal (desviante da regularidade do senso comum) um evento se apresenta, mais 

aspectos de noticiabilidade ele eventualmente terá. Já a ausência da noticiabilidade é 
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representada graficamente como a não existência de qualquer desvio da regularidade 

cotidiana (M. P. da Silva, 2018, p. 7).  

O pesquisador considera que não apenas aspectos culturais definem o “movimento do 

pêndulo”, mas este também sofre influência da linha editorial, do público do veículo e da 

segmentação de nichos. “As concepções de paradoxo e ordem consensual . . . são culturalmente 

construídas a partir de diferentes variáveis socioculturais e distintos contratos comunicativos” 

(M. P. da Silva, 2018, pp. 10-11), do que podemos inferir, por exemplo, que é natural Folha de 

S.Paulo e Vogue não noticiarem os mesmos objetos de realidade, uma vez que se localizam em 

lugares distintos. Não é proposta da Vogue tratar de autoridades públicas e atos de governo, 

porque é um veículo do nicho de moda, voltado para o público feminino que procura a melhor 

curadoria em moda, beleza e lifestyle34. Ao passo que a Folha não deverá dar destaque a notícias 

de interesse, porque, uma vez generalista e de periodicidade diária, se propõe a fazer um 

jornalismo crítico e apartidário, com informações e análises35. 

A premissa de M. P. da Silva (2018) sobre a sociedade se organizar em torno de sentidos 

compartilhados que se traduzem na ideia do doxa (ou senso comum, no sentido aristotélico) nos 

parece coerente à nossa linha de raciocínio, porque entendemos a atribuição de noticiabilidade 

a partir de parâmetros consensuais do que é normal, do que é desviante, do que corresponde à 

manutenção de uma ordem já estabelecida, como também do que e quem devemos considerar 

importantes. Também está em acordo com Berger e Luckmann (2004), segundo os quais o senso 

comum é uma “. . .  atitude natural . . . ” que “. . .  se refere a um mundo que é comum a muitos 

homens . . . ”, o que implica ser “. . .  conhecimento que eu partilho com os outros nas rotinas 

normais, evidentes da vida cotidiana . . .” (p. 40). Aquilo que é visto como noticiável para um 

indivíduo o é por causa das informações que são consideradas relevantes, a partir de padrões 

que o indivíduo absorve ao se tornar membro daquela sociedade. Isso está associado à 

concepção de hegemonia, “dimensão pela qual os aspectos ideológicos dominantes da 

sociedade disseminam-se nas práticas ordinárias da vida cotidiana” (M. P. da Silva, 2018, p. 

17). 

Apesar de concordarmos com M. P. da Silva (2018), o modelo que ele propõe não parece 

dar conta de explicar porque pessoas são “convocadas” a aparecer no noticiário, simplesmente 

por existirem, serem quem são ou terem feito alguma coisa que lhe foi atribuído. Não explica, 

por exemplo, entrevistas no formato ping-pong com autoridades, especialistas, pessoas com 

alguma notoriedade social. O que queremos dizer é que o modelo pendular explica a atribuição 

de noticiabilidade quando o objeto em questão é um acontecimento que destoa da normalidade, 
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ou alguma mudança de comportamento que caracteriza uma ruptura, mas não explica outros 

objetos de realidade que estão no noticiário, como pessoas. Acreditamos que esse tipo de 

convocação requer o entendimento do porquê nos interessamos não só por pessoas, mas por 

pessoas que possuem algum grau de significância social.  

Quem reconhece essa realidade são as pesquisadoras Terezinha Silva e Vera França, 

que veem a atividade jornalística como excedente a acontecimentos de alto impacto na vida 

social. Esses “interesses outros”, que não estão no campo “do que é importante” [aspas nossas], 

estão relacionados com valores sociais, jogos de forças, tendências e traços culturais (T. Silva 

& França, 2017). É neste aspecto que está a contribuição das pesquisadoras, algumas das poucas 

que propõem os valores sociais e ideológicos como mediação fundamental a ser considerada 

nas práticas e nos processos jornalísticos. As pesquisadoras sugerem que a noticiabilidade 

ultrapassa as teorias do jornalismo e alcança as relações de poder e estrutura sociocultural que 

sustentam uma sociedade. A noticiabilidade, portanto, é um elemento oriundo do que está 

presente na sociedade, “no modelo de sociabilidade e no quadro simbólico que regem a vida 

social” (T. Silva & França, 2017, sem paginação).  

Concordamos com as pesquisadoras quando concluem que é difícil dissociar o 

jornalismo da vida real e dos valores sociais, até porque o jornalismo explica e compreende a 

sociedade que fala através dele, ou seja, o jornalismo é produto da sociedade da qual faz parte 

e reflete exatamente o que está em voga naquele espaço, naquele momento. 

Tal reflexão destaca, portanto, que a origem dos valores-notícia é mais complexa e 

diversa do que a normalmente tratada na pesquisa da área, remetendo à dimensão do 

simbólico, da ideologia e dos processos de representação – os quais, é importante 

ressaltar, são alimentados e sustentados por valores sociais. Hall e seus colegas de 

pesquisa estão atentos ao papel das mídias na reprodução da “ideologia dominante” e 

na sua atuação, mesmo involuntariamente, no processo de controle social. Tais 

processos são, certamente, complexos. Mas entendemos que estes pesquisadores 

sinalizam para a existência, nos processos e narrativas jornalísticas, de uma profunda 

imbricação dos agentes jornalísticos e os chamados valores-notícia com a sociedade – 

com os valores dos públicos e as expectativas sobre o que seria a normalidade da vida 

social. . . . Se pensarmos o Jornalismo não como mera transmissão de informações e sim 

como parte de um processo comunicativo em que há diferentes sujeitos em interação, 

conforme o paradigma relacional (França, 2006), podemos compreender que os atores 

do campo jornalístico (jornalistas, organizações midiáticas etc) têm um forte laço com 

a cultura e a sociedade com a qual se comunicam, sobre a qual falam, conflituam ou 

compartilham perspectivas e valores sociais. Estas visões e valores comuns também 

alimentam e orientam a cultura profissional e organizacional do jornalismo, sendo, 

assim, uma importante mediação a estimular ou constranger suas práticas, seus critérios 

de decisão, suas interpretações e suas narrativas. . . . Por esta via, então, é plausível 

pensar que os critérios de escolha dos agentes jornalísticos também são orientados por 
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valores sociais que, ao mesmo tempo, através de suas narrativas, são reafirmados, 

questionados ou atualizados (T. Silva & França, 2017, sem paginação). 

Veiga da Silva e Fonseca (2011) chegaram a conclusões semelhantes depois de três 

meses em observação participante numa redação. As pesquisadoras perceberam que as posições 

de sujeito e visões de mundo dos jornalistas foram acionadas, ainda que inconscientemente, na 

atuação profissional. Consequentemente, “. . .  permeavam o processo de construção das 

notícias numa intrínseca e sutil relação que permanecia nas tomadas de decisão e que resultava 

em representações parciais da realidade” (pp. 6-7). O trabalho das pesquisadoras também não 

propõe nenhuma tipologia de valores-notícia, mas é um daqueles que se propõem a 

compreender a natureza dos valores-notícia. É uma perspectiva que dialoga com aquela da qual 

partimos, de relacioná-los aos valores humanos (Marques dos Reis, 2016), porque são 

acionados de forma inconsciente e têm como parâmetros de avaliação os valores dominantes 

na sociedade. Reforça o que pensamos sobre a mensagem midiática ser carregada de valor 

(Marques dos Reis, 2018) e que esses valores são os valores humanos da psicologia social, 

embora ainda não tenhamos encontrado diferenciações entre valores humanos e valores sociais.  

O papel dos jornalistas no processo de criação das notícias e, concomitantemente, na 

construção de realidades é, portanto, fundamental para a compreensão dos valores 

circulantes em uma sociedade. Mais do que isso, permeia a formação de uma 

normatividade. Esses profissionais são parte da sociedade, partilhando visões de mundo 

que os ajudam a estabelecer padrões de normalidade e anormalidade, certo e errado, e 

que fornecem parâmetros que os ajudam a definir o que é ou não notícia, e que de modo 

geral se aproximam dos valores dominantes e normatizadores da sociedade (Veiga da 

Silva & França, 2011, p. 14). 

Esse processo social do qual fazemos parte ao avaliar como noticiável, importante ou 

interessante, tem como ponto de convergência aquilo que é “comum a muitos homens”, o que 

Berger e Luckmann (2004) entendem como senso comum, cuja interiorização é reflexo de um 

processo chamado outro generalizado. Ele ocorre quando ainda somos crianças e depende da 

progressão que vai da expressão mais localizada até pessoas significativas para o indivíduo. 

Reproduzimos o exemplo dado pelos pesquisadores: quando uma criança derruba a sopa no 

chão e percebe que a mãe fica zangada, decorrem os pensamentos “mamãe está zangada comigo 

agora” ou “mamãe fica zangada comigo toda vez que derramo a sopa”. Isso é ampliado para 

outros entes, como o pai, os avós ou irmãos. A generalidade da norma passa a ser compreensível 

subjetivamente e reconhecida na forma que todos são contra o ato de derramar a sopa. Daí existe 

a mudança da compreensão para “não se deve derramar a sopa”, em que a partícula “se” envolve 

toda a sociedade. Isto nos leva a associar à compreensão do senso comum, porque explica como 
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absorvermos os valores compartilhados na sociedade da qual somos propensos a fazer parte (ou 

da qual já fazemos, uma vez realizado o processo de interiorização).  

Esta abstração dos papéis e atitudes dos outros significativos concretos é chamada o 

outro generalizado. Sua formação na consciência significa que o indivíduo identifica-se 

agora não somente com os outros concretos, mas com uma generalidade de outros, isto 

é, com uma sociedade. Somente em virtude desta identificação generalizada de sua 

identificação consigo mesmo alcança estabilidade e continuidade. O indivíduo tem 

agora não somente uma identidade em face deste ou daquele outro significativo, mas 

uma identidade em geral, subjetivamente apreendida como constante, não importando 

que outros significativos ou não sejam encontrados (Berger & Luckmann, 2004, p. 178). 

O que Berger e Luckmann (2004) sugerem como construção social da realidade é 

também aplicado à instância do jornalismo. Porque, pensemos um pouco, o jornalista, antes de 

sê-lo, é um indivíduo que passou por todo processo de pertencimento à sociedade. Ele passa a 

se identificar com outros indivíduos, jornalistas ou não, que compartilham valores e visões 

acerca da realidade da vida cotidiana. Tais visões e valores já estavam postos antes mesmos de 

que tenha chegado ao mundo, de modo que foram passados para que ele, sujeito jornalista, 

pudesse absorvê-los. Esta realidade apresenta-se como um mundo intersubjetivo: 

 De fato, não posso existir na vida cotidiana sem estar continuamente em interação e 

comunicação com os outros. Sei que minha atitude natural com relação a este mundo 

corresponde à atitude natural dos outros, que eles também compreendem as objetivações 

graças às quais este mundo é ordenado, que eles também organizam este mundo em 

torno do “aqui e agora” (Berger & Luckmann, 2004, p. 40). 

No aspecto sociológico a compreensão é de que os valores são repassados através da 

convivência em sociedade. Já na psicologia social essa perspectiva é corroborada a partir da 

compreensão de que os valores “. . .  são adquiridos tanto por meio da socialização dos valores 

do grupo dominante quanto mediante a experiência pessoal de aprendizagem” (Schwartz, 2006, 

p. 58).   

Outra maneira de pensar a natureza dos valores-notícia é trazida por Seixas e Alves 

(2017). As pesquisadoras analisam a perspectiva da cultura jornalística no esforço de entender 

se os valores-notícia derivam de pressupostos implícitos referentes ao conteúdo das notícias, ao 

produto, ao público e à concorrência (Wolf, 2001), por outro lado, atributo é mais do que 

conteúdo e está na dimensão da propriedade. Esta é uma perspectiva que corrobora com o 

pensar noticiabilidade a partir do que é intrínseco e do que é extrínseco aos objetos de realidade 

e que, considerando os estudos clássicos de jornalismo (Galtung & Ruge, 1999; Shoemaker & 

Reese, 1996; G. Silva, 2005; Wolf, 2001) faz questionar: 1) se e como se deve relacionar 
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intrínsecos com extrínsecos; e 2) o que é critério de noticiabilidade e o que é propriedade do 

jornalismo (Seixas & Alves, 2017).  

Na primeira, a questão diz respeito a uma “combinação” que também atinge extrínsecos. 

Na segunda, a questão diz respeito ao fazer jornalístico. Atualidade não seria uma 

propriedade do jornalismo, como sugere Otto Groth (2011)? Alguns dos macrovalores 

de Silva (2005, 2014) não seriam propriedades do jornalismo? (Seixas & Alves, 2017, 

p. 162). 

Ver atualidade como propriedade do jornalismo implica excluí-la da compreensão de 

que é um valor-notícia, porque é indissociável da atividade jornalística, de modo que se não 

houver atualidade não se caracteriza como produto jornalístico. Nesse contexto, a novidade 

também passaria a ser excluída das tipologias de valor-notícia, porque a novidade é parte da 

compreensão de atualidade – não raro, definimos novidade como “o que é novo, atual”. Seixas 

e Alves defendem que, se é atributo do fazer-jornalístico, não deveria ser considerado atributo 

do fenômeno. Por outro lado, as pesquisadoras ponderam que não é descartada a existência de 

uma relação entre propriedade e valor-notícia, de modo que quanto mais próximos fazer-

jornalístico e objeto, mais provável que seja constituído como notícia (Seixas & Alves, 2017). 

Tendemos a concordar com o caminho da discussão proposta pelas autoras, porque tira 

o valor-notícia do isolamento e o situa no contexto do campo. Acreditamos que a atribuição de 

noticiabilidade é parte de um processo que toma em consideração as finalidades do jornalismo 

e as características do campo. Tal qual um percurso que precisa ser tomado: o ponto de partida 

é a seleção da notícia, o destino é a finalidade do jornalismo. Nesse ínterim, os valores-notícia 

são os parâmetros utilizados para delimitar a trilha a ser seguida para que se atinja a finalidade. 

As propriedades do jornalismo são aquilo que forma o veículo da trajetória. 

São perspectivas sob as quais olhar a noticiabilidade. Apesar dos caminhos que surgem, 

ainda é cedo para determinar que os valores-notícia são decorrentes de A ou B, mas as tentativas 

são importantes. Em estudo recente, Seixas considerou pensar o intrínseco e o extrínseco não 

como oponentes, mas como complementares – assim como é consensual que os valores-notícia 

são, por frequentemente serem operacionalizados juntos, ou seja, um objeto de realidade 

convoca mais de um valor-notícia. Disso, a pesquisadora concluiu que “. . . a noticiabilidade é 

gerada através da associação entre elementos” (Seixas, 2018, p. 42).  

A perspectiva de Seixas (2018) sugere que os valores-notícia devem ser compreendidos 

através de dimensões. No caso da associação entre as dimensões do atributo e do saber social 

compartilhado, não poderíamos pensar o objeto de realidade sem considerar o impacto que teria 
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para a sociedade, a relação de proximidade cultural (afinal, trata-se de uma mesma comunidade) 

e a construção narrativa que demarque a relevância daquilo para as pessoas. A mesma lógica 

vale para as dimensões da cultura jornalística e do saber comum do público-alvo quando se 

trata de identificar infrações, conflitos, polêmicas e interesse humano. Pensamos que um objeto 

de realidade com tais atributos é facilmente reconhecido como noticiável por nós, jornalistas, 

como também pelas pessoas com as quais falamos em nossos veículos de comunicação.  

Inevitavelmente isso corrobora com a premissa da qual parte este trabalho, de que algo 

antecede os valores-notícia e se coloca como parâmetro de referência para que seja atribuída a 

noticiabilidade: os valores que circulam em nossa sociedade, que são compartilhados pelos 

membros de uma mesma cultura. Por que, então, concordaríamos – jornalistas e não jornalistas 

– que desvio de dinheiro público é uma infração e desvio de conduta que deve ser publicizado? 

A resposta está no saber que é reconhecido e partilhado socialmente, porque “. . . fornece os 

parâmetros para se avaliar consequências e impactos, além da probabilidade de realização de 

um evento” (Seixas, 2018, p. 54). 

A proposta pensada por Seixas (2018) nos parece coerente e aproximada do cotidiano 

das redações – porque de nada adianta pensarmos teoricamente sem alinharmos minimamente 

com a rotina vivenciada, sob pena de promover descolamento com a realidade. Admitir essa 

lógica, por outro lado, é assumir a complexidade da análise e situar o produto do jornalismo no 

contexto não só de sociedade, como também de diretrizes organizacionais e linha editorial. 

Condições de produção daquele dia ou interferências individuais do jornalista são mais difíceis 

de identificar numa análise de conteúdo, e para não cairmos em inferências ou especulações 

seria necessário entrevistas em profundidade para compreender, por exemplo, como foi o dia 

na redação no período que se pretende analisar, quais as referências culturais das pessoas que 

escreveram e editaram as matérias daquele dia, por que aquelas matérias foram escolhidas para 

publicação nas redes sociais ou para compor os destaques. 

 

2.4. Teoria do gatekeeping: valores-notícia na seleção de (do) fato 

Se durante a formação básica em jornalismo aprendemos sobre o processo de 

gatekeeping, chegar ao mercado de trabalho é vê-lo na prática, em execução, com nós mesmos 

sendo parte dele. Seja na etapa primeira de selecionar o que sugerir numa reunião de pauta, seja 

na etapa final de selecionar o que entrará na edição seguinte, o que estará na capa, o que terá 

mais destaque ou nenhum. Vivenciar todo esse processo nos faz perceber que David White não 



72 
 

é referência no assunto à toa, ao aplicar pela primeira vez em 1950 o conceito de gatekeeper 

em um projeto de pesquisa sobre comunicação. 

Sua base de referência é a teoria dos canais de comunicação de Kurt Lewin, segundo a 

qual a passagem de uma notícia por estes canais dependia do fato de certas áreas dentro desses 

canais funcionarem como portões. Estes, por sua vez, são regidos por regras imparciais ou por 

decisões dos grupos dominantes sobre deixar passar ou rejeitar a notícia (White, 1999). O 

pesquisador se restringiu a observar o trabalho do editor telegráfico e entender por que ele 

rejeitava ou incluía artigos noticiosos fornecidos por três agências de notícias. Um fator 

importante para compreender as decisões do gatekeeper é o seu perfil: quem é, do que gosta, 

que bagagem cultural carrega. No caso do “Mr. Gates”, ele era um homem por volta dos 40 

anos, que chegou ao cargo de editor depois de 25 anos de experiência como jornalista, no qual 

é responsável pelo que 30 mil famílias de uma cidade de 100 mil habitantes, altamente 

industrializada, receberiam em casa.  

O “Mr. Gates” é o editor final, quem decide o que comporá as páginas do jornal ou não, 

em seu estudo White (1999) pediu que ele reunisse em uma caixa, durante uma semana de 

fevereiro de 1949, todas as notícias que rejeitou. Uma vez que a composição do jornal estivesse 

pronta, ele examinaria todas as notícias que não entraram no noticiário e escreveria em cada 

uma o porquê de tê-la rejeitado. Se não houvesse qualquer razão plausível, a recomendação era 

deixar em branco. Depois desta etapa, White (1999) examinou as matérias que eram escolhidas 

e em qual proporção, referente ao volume enviado pelas agências. Foram recebidas 11.910 

matérias sobre crime, desastres, política estatal e nacional, interesse humano, internacional 

(política, economia e guerra), trabalho e nacional (agricultura, economia, educação e ciência). 

Entre as mais utilizadas estão as de interesse humano, política nacional e política internacional; 

enquanto que as mais rejeitadas são as de crime, economia nacional e desastres. Segundo White, 

as razões apresentadas pelo “Mr. Gates” para as decisões tornam “. . .  a comunicação de notícias 

extremamente subjetiva e dependente de juízos de valor baseados na experiência, atitudes e 

expectativas do gatekeeper” (White, 1999, p. 145).  

. . . encontramo-lo a rejeitar uma notícia com a anotação <<demasiado pró-comunista>>. 

Outro artigo relacionado ao Plano Townsend está marcado categoricamente <<Nunca 

usar isto>>, e isto porque o nosso gatekeeper acha que os aspectos deste plano são 

muitíssimo duvidosos, o que dá poucas hipóteses de publicação. Dezoito cópias estavam 

marcadas <<palha>>; 16 <<propaganda>>. Uma interessante anotação dizia <<não 

interessam artigos de suicidas>>. Assim, podemos verificar que muitas das razões que 

o <<Mr. Gates>> apresenta para a rejeição das notícias caem nas categorias de juízos 

de valor muito subjectivos. . . . Nada menos do que 168 vezes o << Mr. Gates>> faz a 
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anotação <<sem espaço>>. Resumindo, a notícia (a seus olhos) tem mérito e interesse, 

não faz quaisquer objeções pessoais, mas o espaço tem um valor superior. É interessante 

observar que quanto mais tarde no dia chegaram as notícias, maior era a proporção da 

anotação <<sem espaço>> ou <<serviria>> (White, 1999, p. 145). 

Numa avaliação ao longo da semana, White (1999) percebeu as subjetividades do “Mr. 

Gates”: havia a preferência por notícias com traços de conservadorismo, o sensacionalismo e a 

insinuação eram constantemente evitados, os textos mais aprovados eram mais interpretativos 

(menos números e estatísticas). Os resultados apontam também que não parecem existir 

escolhas conscientes de notícias a partir de categorias (por exemplo, um dado número de 

notícias sobre crimes, outro número sobre interesse humano), mas superiores ou gatekeepers 

concorrentes geralmente determinam qual história será “a” notícia da semana (White, 1999). 

Esta percepção à qual chegar o pesquisador nos remete à noção de critérios de noticiabilidade 

que existem na produção da notícia, conforme já falamos ao longo deste capítulo: não é apenas 

o valor de notícia do objeto de realidade que determinar se ele entra ou sai, valor este atribuído 

pelo jornalista e gatekeeper, mas depende também de fatores referentes à organização e à 

concorrência. Mas isso não quer dizer que o fator indivíduo não atue na seleção das notícias. 

No próprio estudo de White (1999) o “Mr. Gates” admite que prefere histórias de interesse 

humano e, como vimos nos resultados, esta é a categoria mais aceita entre as opções enviadas 

pelas agências de notícias. “Racionalmente”, os critérios que o editor diz utilizar são clareza, 

brevidade e ponto de vista, mas utilizamos as aspas não à toa, afinal, não seria subjetivo 

determinar se algo é claro, breve ou se aquele ponto de vista é agradável ou não, coerente ou 

não?  

Shoemaker e Vos (2011) observam que fatores podem interferir na decisão noticiosa, 

tais como: a personalidade, a origem, os valores, as concepções sobre seu papel profissional e 

os tipos de trabalhos. O primeiro fator sustenta a afirmação de que os jornalistas veem o mundo 

de maneiras diferentes, se comparados às pessoas de outras profissões – o que Pierre Bourdieu 

chamou de “óculos particulares através dos quais veem certas coisas e não outras, e veem de 

uma maneira as coisas que veem” (Traquina, 2005a) –, porque tendem a ser extrovertidos, mas 

também pode ser reflexivos, sentimentais (se preocupam com as emoções dos afetados pelas 

decisões), intuitivos (se baseiam em ideias e teorias),  observadores (são espontâneos), 

criteriosos (Shoemaker & Vos, 2011).  

A origem do gatekeeper inclui etnicidade, gênero, orientação sexual, educação, religião 

e classe, e considera o peso que esses fatores exercem na sua tomada de decisão. Além disso, 

toma em conta também a relação desses itens com a audiência geral, ou seja, como as diferenças 



74 
 

ou similaridades afetam as estratégias de decisão. Shoemaker e Vos (2011) afirmam que as 

distorções entre essas dimensões não querem dizer que há diferenças no que diz respeito a 

valores básicos e prioridades. Ou seja: jornalistas podem divergir em termos de orientação 

sexual, raça, classe social ou formação do seu público, mas ambos ainda compartilham de 

mesmos valores básicos, porque são parte de uma mesma sociedade, compartilham de uma 

mesma cultura. Não à toa os valores são outra característica dos gatekeepers que deve ser 

considerada para entendê-los.  

A probabilidade que informações sobre violações desses valores têm de atravessar o 

portão é maior que a de outras mensagens congruentes com os valores. Daí a reclamação 

perene de que os veículos de comunicação cobrem notícias ruins. . . . Da mesma forma 

que eventos desviantes representam ameaças ao status quo, os veículos de comunicação 

podem funcionar como agentes do controle social quando dão notoriedade a esses 

eventos. Dar notoriedade ao desvio é um ato que pode por em ação um mecanismo de 

correção que pune ou elimina as ações desviantes (Shoemaker & Vos, 2011, p. 70). 

A ideia de concepções sobre o papel profissional está bastante relacionada às finalidades 

do jornalismo, à razão de ser daquela instituição. A postura do gatekeeper muda conforme as 

concepções que se tenha do seu ofício: neutros tendem a se verem como meros reprodutores da 

realidade; participativos se dispõem a investigar a verdade; disseminadores se preocupam 

apenas em selecionar informações, enquanto os antagonistas focam em histórias sobre 

transgressões de governos e empresas (Shoemaker & Vos, 2011). Em menor escala do que esta, 

a noção dos tipos de trabalhos realizados na organização também se assemelha ao papel 

profissional. É como se o gatekeeper se posicionasse a partir do que é esperado que ele faça e 

da autonomia que possui. 

Uma variedade de modelos de raciocínio também pode explicar a tomada de decisão de 

quem quer que venha a ser um “Mr. Gates”. O associacionismo sugere uma série de relações 

entre um item e outro semelhantes, ou seja, ao se deparar com uma informação, o gatekeeper a 

associa com alguma outra que possa já estar em sua memória. Isso aumenta a possibilidade de 

que esta informação “passe” pelo seu portão ou não, dependendo da frequência com que aparece 

ou do tipo de evento (Shoemaker & Vos, 2011). Esta noção nos faz lembrar o valor-notícia 

consonância, porque diz respeito à relação que fazemos com as imagens que temos guardadas 

na memória: se é minimamente familiar, pode entrar no noticiário; se já foram publicadas 

histórias demais sobre aquilo, não tem por que ser noticiado.  

Quanto mais forte a associação entre eventos novos e passados, maior é a probabilidade 

de que o novo evento atravesse o portão. Visto que os estímulos do ambiente são 

categorizados rotineiramente de maneira pouco consciente, quando fazemos uma 
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associação e esta é reforçada positiva ou negativamente, todos os estímulos associados 

são reforçados. Isso é importante porque os gatekeepers (e todos os seres humanos) 

possuem uma tendência a categorizar os novos estímulos. Gatekeepers confrontados 

com um número muito grande de eventos novos devem usar esse processo de 

categorização para realizar seu trabalho; não é possível interpretar todo novo evento 

como um evento único sem passar por uma sobrecarga de informações (Shoemaker & 

Vos, 2011, pp. 52-53). 

A teoria do gestaltismo propõe que os pensamentos são mais bem entendidos quando 

vistos de forma organizada, não por atividades cognitivas separadas. Isso implica que 

gatekeepers podem “. . .  conceber seu trabalho como a criação de uma visão de mundo a ser 

apresentada à audiência” (Shoemaker & Vos, 2011, p. 53), ou seja, o jornalista toma a decisão 

de rejeitar ou não um objeto de realidade a partir do contexto em que estão inseridos: o que já 

foi noticiado, em que lugar aquilo se insere, o que precisa ser noticiado para fornecer todas as 

possibilidades de compreensão daquele fenômeno.  

Outra abordagem de raciocínio se dá pelo processamento de informações, baseada numa 

série de passos lógicos. Shoemaker e Vos (2011) avaliam que este processo reduz o número 

mínimo necessário de funções do processamento cognitivo, que pode ser facilitado se os itens 

foram agrupados em categorias, também chamados de blocos significativos. O problema deste 

modelo é que se aumentar rapidamente a quantidade de informações a serem processadas, a 

qualidade do processamento decairá. Isso implica que “as decisões de gatekeeping tomadas 

durante o acontecimento de eventos arrasadores podem divergir daquelas tomadas em dias mais 

calmos” (Shoemaker & Vos, 2011, p. 54).  

Esta é mais uma indicação da interferência das rotinas produtivas na seleção noticiosa, 

o que reforça a complexidade do processo de atribuir noticiabilidade e selecionar o que entra 

ou não noticiário. Admitimos que nossa intenção neste trabalho é compreender mais a fundo a 

natureza dos valores-notícia, por que são tão assertivos em orientar jornalistas quanto ao que a 

audiência se interessa, mas não nos furtamos de reconhecer também que isto é apenas um dos 

diversos fatores que influenciam a seleção das notícias. Se por um lado as atribuições 

individuais de noticiabilidade e as decisões organizacionais impactam, as condições de 

produção no dia da produção também são fator determinante para a composição do noticiário.  

Vimos que o indivíduo jornalista e gatekeeper é responsável por definir o que incluir ou 

rejeitar no noticiário, e ele enfrenta processos mentais antes de tomar sua decisão. Esta 

definição, segundo desenvolvem Shoemaker e Vos (2011), passa pelo crivo das heurísticas 

cognitivas, por vezes chamadas de heurísticas de avaliação, que são aplicadas sem consideração 
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prévia e se relacionam com o que conhecemos por senso comum, ou seja, as crenças que temos 

sobre o modo como o mundo deve funcionar. Para isso, são utilizadas duas estratégias. A 

primeira delas é a heurística da disponibilidade, que avalia a frequência ou probabilidade dos 

objetos, de modo que quanto mais pareçam cognitivamente disponíveis (e, consequentemente, 

frequentes), fará com que o gatekeeper permita um número maior ou menor deles.  

Já a heurística da representatividade, que ajuda a identificar em que categoria aquele 

objeto de realidade pertence, utiliza os parâmetros de informações que normalmente usamos e 

informações que normalmente não usamos. Quanto mais semelhantes forem as características 

do objeto em relação aos demais, maior a probabilidade de que seja incluído naquela categoria. 

Uma limitação desse modelo é que diante de um grande fluxo de informações, a capacidade de 

tomar decisões se baseia no conhecimento sobre o funcionamento do mundo, ao invés de 

processos racionais, o que implica: 

No que concerne ao processo de gatekeeping, podemos perguntar, por exemplo, se os 

gatekeepers utilizam um “esquema de notícias” para avaliar se uma mensagem 

corresponde a uma notícia (e atravessa o portão) ou se não se qualifica como notícia. A 

natureza dos esquemas do gatekeeper pode explicar por que algumas mensagens podem 

atravessar o portão e outras não: uma mensagem pode passar porque ela é associada a 

um esquema de notícia, ou pode ser rejeitada por estar relacionada a mensagens que não 

são consideradas notícias (Shoemaker & Vos, 2011, p. 58). 

Ainda que o nível individual de análise seja relevante para compreender o processo de 

gatekeeping, outros níveis garantem a complexidade disso. Segundo a teoria elaborada por 

Shomaker e Vos (2011), que entendemos aqui como um trabalho aprofundado dos diferentes 

níveis de influência na seleção e construção da mensagem midiática elaborado por Shoemaker 

e Reese (1996), há níveis de influência no âmbito organizacional, das instituições sociais 

(extraorganizacional) e do sistema social. Isto quer dizer que, embora o jornalista gatekeeper 

tenha suas preferências pessoais, possua uma visão de mundo particular e tenha absorvido 

concepções sobre o trabalho que exerce, suas decisões devem ser tomadas dentro de restrições 

especificadas pelas rotinas de comunicação, que funciona sob os limites da organização para a 

qual trabalha, que por sua vez é constantemente influenciada por forças externas; e todos esses 

fatores atuam dentro das normas estabelecidas pelo sistema social (Shoemaker & Vos, 2011).  

Independentemente da intensidade de interferência dos diferentes fatores na seleção e 

construção da notícia, o jornalista segue como responsável por determinar a agenda de assuntos 

com os quais o público deve se importar ou se interessar. A função era ocupada com 

exclusividade até a popularização das redes sociais e interferência dos algoritmos na 
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distribuição das notícias (Barsotti, 2018a), o que implica que não é mais o gatekeeper quem 

define necessariamente o que passará pelo portão que levará direto ao público. Barsotti (2018a) 

observa que as redes sociais também têm tirado do controle do jornalista o equilíbrio na 

composição do noticiário por causa da navegação por links, embora prática desse tipo já fosse 

comum na era do impresso, por exemplo, quando os leitores poderiam pular uma editoria. 

Até mesmo por causa dessa divisão de tarefas com o algoritmo e o elevado volume de 

informações que circulam nas redes digitais, Barsotti (2018a) sugere que o jornalista passa a 

exercer também a função de curador. O jornalista passa a ser responsável por selecionar os 

melhores conteúdos, verificar a procedência e a credibilidade das informações geradas pelos 

usuários, adicionar contextos a elas e formatá-las para sites ou aplicativos. Essas colocações 

nos inquietam porque não respondem, primeiro, este “melhores conteúdos” são baseados no 

quê? E, segundo, a função do curador não nos parece muito diferente do que conhecemos como 

sendo trabalho dos jornalistas: verificar procedência e credibilidade é o mesmo que apurar; 

adicionar contextos está relacionado à interpretação, situar o objeto de realidade no tempo e no 

espaço; formatar informações para sites ou aplicativos é o mesmo que construir a notícia para 

o produto na qual ela será veiculada. O que haveria de diferente, afinal? 

 

2.5. Nossa proposta neste trabalho 

Ao longo deste capítulo apresentamos algumas formas de compreensão da 

noticiabilidade, com discussões que avançam em uma abordagem que, de fato, situa o 

jornalismo no lugar de produto de uma sociedade, então nos faz pensar na noticiabilidade como 

reflexo disso – além das finalidades e valores do campo. No entanto, notamos como ainda é 

predominante a formulação de listas de atributos para facilitar a compreensão dos valores-

notícia. Embora não acreditemos que esse artifício seja produtivo para que possamos entender 

o problema maior da noticiabilidade – no que está enraizada, como se dá esse processo de 

atribuição de valor como notícia –, precisamos admitir que operacionalmente é mais produtivo 

aderir a essa proposta de trabalho.  

Dessa forma, elaboramos uma proposta de compreensão dos valores-notícia que foram 

apresentados até então pelos pesquisadores do campo. Fizemos uma sistematização a partir das 

definições e noções que autores referência no assunto (Brighton & Foy, 2007; Galtung & Ruge, 

1999; Gans, 2004; Golding & Elliott, 1979; Harcup & O’Neill, 2001; Harcup & O’Neill, 2016; 

Shoemaker & Reese, 1996; G. Silva, 2005; Traquina, 2005a) propuseram ao longo das últimas 
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décadas. Consideramos os valores-notícia referentes a atributos do objeto de realidade, não 

aqueles referentes à construção do texto, como composição (Brighton & Foy, 2007; Galtung & 

Ruge, 1999), equilíbrio (Gans, 2004), frequência (Galtung & Ruge, 1999) e brevidade (Golding 

& Elliott, 1979).  

Uma proposta que atualiza os estudos à era de redes sociais é o shareability (Harcup & 

O’Neill, 2016), ou seja, histórias que têm o potencial de gerar comentários e compartilhamentos 

nas redes sociais. Nós não o consideramos em nossa sistematização, apesar de entendermos o 

impacto das redes sociais na atividade jornalística, por acreditarmos que o “do que se trata” a 

notícia pode explicar mais sobre a noticiabilidade do que seu potencial de compartilhamento, 

uma vez que a ação de compartilhar dependeria de uma sensibilização ao que é abordado. Isso 

é diferente do que, como frequentemente ocorre, um objeto de realidade virar notícia porque 

viralizou na internet. São conceitos diferentes. 

Harcup e O’Neill (2001, 2016) propõem a agenda do veículo como um valor-notícia, 

assim como Brighton e Foy (2007), que não usam esse termo, mas assumem que influências 

externas interferem no noticiário. Observamos que, neste sentido, são fatores extrínsecos ao 

objeto de realidade, portanto, não têm como ser valor-notícia – uma vez que consideramos como 

tal atributos dos objetos. Observamos, por outro lado, que a exclusividade (Gans, 2004; Harcup 

& O’Neill, 2001; Harcup & O’Neill, 2016), a continuidade (Galtung & Ruge, 1999) ou o 

acompanhamento (Harcup & O’Neill, 2001; Harcup & O’Neill, 2016) dos desfechos que um 

objeto de realidade venha a ter são escolhas do veículo jornalístico para noticiar. Sendo 

escolhas, havemos de considerar fatores referentes às condições de produção, interesses da 

direção do veículo ou até fatores comerciais. Não é necessariamente algo que se identifique no 

objeto, principalmente quando falamos de continuidade/acompanhamento, porque a 

noticiabilidade é consequente do valor-notícia da primeira matéria publicada sobre o referido 

objeto de realidade.  

A atualidade é bastante convocada nas tipologias de valores-notícia (Brighton & Foy, 

2007; Golding & Elliott, 1979; Shoemaker & Reese, 1996; Traquina, 2005a), compreendida 

como a relação que o objeto de realidade possui com o tempo presente. Descartamos esse item 

da nossa proposta de sistematização, porque acreditamos que atualidade é uma propriedade do 

jornalismo (Groth, 2011), uma vez que falar do presente está na essência do jornalismo. Se falar 

de passado, passa a ser história. Não à toa, existe o cuidado de avaliar se um objeto de realidade 

tem relação com o tempo presente; e se for um acontecimento passado, ainda assim ele será 

construído no tempo presente, porque é característico do jornalismo falar do “agora”.  
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Também é forte no Brasil a discussão sobre interesse público versus interesse do público 

quando da atribuição de noticiabilidade. É uma forma didática de aprendermos em sala de aula, 

quando ainda estamos nos formando jornalistas, que algo ou é de interesse publico ou é de 

interesse do público [grifo nosso]. Em nossa avaliação, a proposta não é tão produtiva quanto 

parece para nos ajudar a compreender esse processo de atribuição de noticiabilidade. Sabemos 

que o jornalismo como o conhecemos é resultado de uma raiz na teoria democrática, em que o 

público era parte importante do processo de tomada de decisão política numa sociedade, 

influenciado pelo movimento iluminista do século XIX. Era razão, consciência, igualdade. 

Nesse período, o jornalismo se transformou para manter sua legitimidade, uma vez que os 

objetivos da imprensa já haviam sido alcançados na era da imprensa partidária, quando na 

disputa entre burguesia e autocracia.  

Se naquela época a imprensa era usada para questionar o poder autocrático e reivindicar 

a democracia, quando a burguesia chega ao poder, questiona-se o que fazer com a imprensa, 

afinal. A teoria democrática se fortaleceu e em seus preceitos o jornalismo encontrou 

argumentos para legitimar sua atividade. Tinha-se no jornalismo o lugar do povo, onde o povo 

poderia falar, onde ele era representado, por meio da qual se fiscalizava os poderosos para que 

eles não agissem à sua bel vontade. O jornalismo passou a receber a alcunha de "quarto poder", 

numa referência à Igreja, à nobreza, à burguesia e o povo (Traquina, 2005b). Desta forma, o 

jornalismo se fortaleceu no século XIX como guardador do interesse público; tinha como 

finalidade informar e vigiar o poder. Isso está presente no discurso jornalístico até hoje, no 

discurso de autolegitimação do jornalismo (W. Gomes, 2009), de modo que é tomado como um 

princípio, um valor do campo, que se conformou e se fortaleceu no século XIX.  

A ideia de interesse público, originalmente, é de cidadania: "o direito que o público tem 

de saber determinadas coisas do seu próprio interesse" (W. Gomes, 2009, p. 71). Dessa forma, 

a imprensa como a conhecemos nasce burguesa, contra o Estado e favor dos homens livres; 

iluminista, convencida de valores representados pela argumentação, debate público e 

racionalidade; e liberal, consciente de sua autonomia em relação estado e aos poderes (W. 

Gomes, 2009). Isso nos leva a entender, portanto, o interesse público como um valor do campo, 

que é compartilhado entre os membros do campo e é reforçado no discurso de autolegitimação 

do jornalismo para convencer os demais campos de sua importância na sociedade. 

. . .  a legitimidade se fundamenta tendo como base o horizonte dos valores socialmente 

reconhecidos. Não é a mera função prática que importa, mas o fato de que essa função 

tem valor moral, é elevada do ponto de vista da escala de valores adotada pela sociedade. 

A sua função prática pode nem ser tão imprescindível assim, pois se a atividade que 
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cumpre for considerada nobre, a instituição social estaria plenamente legitimada. Desde 

que, naturalmente, a sociedade – ou parte importante dela – partilhe a mesma tábua de 

valores e a mesma convicção sobre a nobreza do serviço ou produto que a instituição 

presta. Por isso mesmo, o discurso de autolegitimação, sob este aspecto, não apenas 

justifica, a partir dos valores socialmente aceitos, a elevação e nobreza da instituição 

que representa, como também educa a sociedade para manter socialmente válidos os 

valores que justificariam a nobreza e elevação de tal instituição. Em outras palavras, não 

apenas justifica a sua excelência moral pelo quadro de valores dados, mas provê a 

adesão social para os valores que são a condição para a justificação da sua excelência 

moral. . . .  por mais diferenciadas que sejam as perspectivas sobre o jornalismo e a sua 

função social, a resposta mais provável a essa questão hoje em dia incidirá certamente 

sobre o tema do <<interesse público>> (W. Gomes, 2009, p. 69).  

Não à toa as críticas voltadas para o jornalismo de "soft news", por exemplo, é que "não 

agrega", "não muda a vida das pessoas", "não impacta na realidade", como é socialmente 

compartilhado que o jornalismo deve ser, a partir da noção de interesse público. É importante 

destacar que não descartamos o interesse público como "guia" do jornalismo, pelo contrário: 

defendemos que o jornalismo é necessário para o fortalecimento da democracia, para expor 

crimes cometidos pelos membros do poder político, para munir as pessoas de informações para 

que elas possam agir de modo a influenciar as decisões políticas. Mas não acreditamos, por 

outro lado, que isso esteja na alçada do valor-notícia, da seleção de objetos de realidade a partir 

dos seus atributos. Isso porque quando uma notícia é de interesse público, por vezes ela diz 

respeito às pessoas de poder, que é um valor-notícia; elas tratam de crimes ou infrações, que 

também são um valor-notícia; ela também diz respeito à grandes somas de dinheiro, em caso 

de desvio de recursos públicos, o que também é um valor-notícia; e ela é compreendida como 

impactante na rotina social, a partir dos parâmetros que estabelecemos socialmente, o que 

também é um valor-notícia.  

Desta maneira, entendemos que o interesse público está na compreensão do que o objeto 

de realidade representa, não nas características dele: de quem trata, de quanto foi desviado, da 

quantidade de pessoas que serão atingidas, se configura transgressão a alguma lei. É por isso 

que acreditamos não ser produtivo, nem fazer sentido para a nossa proposta, incluir interesse 

público como um valor-notícia. Na realidade, acreditamos que interesse público seja um valor 

do campo jornalístico, até mesmo depois das transformações que o jornalismo viveu, com o 

modelo empresarial e, recentemente, com o modelo pós-industrial (Anderson et al., 2013), de 

revolução tecnológica. 

A sistematização que utilizamos para a análise é composta por 10 valores-notícia. 

Explicaremos a seguir cada um deles, também numa ordem aleatória. O primeiro deles é 

interesse, aquilo que está na dimensão humana, desperta a sensibilidade, diverte e entretém 
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(ex.: celebridades, pessoa pública, mortes, tragédias). compreendemos este valor-notícia como 

a articulação do que está na dimensão humana (Wolf, 2001): o interesse às pessoas de elite 

(Galtung & Ruge, 1999; Golding & Elliott, 1979; Harcup & O’Neill, 2001; Harcup & O’Neill, 

2016; G. Silva, 2005; Traquina, 2005a); o que diverte ou entretém, ou seja, o que é mais leve 

(Gans, 2004; Golding & Elliott, 1979; Harcup & O’Neill, 2001; Harcup & O’Neill, 2016; 

Shoemaker & Reese, 1996; G. Silva, 2005); o que, por outro lado, desperta a sensibilidade, 

como morte, tragédias e dramas (Golding & Elliott, 1979; Harcup & O’Neill, 2001; Harcup & 

O’Neill, 2016; G. Silva, 2005; Traquina, 2005a). Enquanto membros de uma sociedade, que 

possui uma cultura em comum, tendemos a nos interessar por pessoas. Não à toa, Galtung e 

Ruge (1999) incluíram a personalização como um valor-notícia.  

O aspecto do interesse que nos chama a atenção é o da vida das pessoas de elite (Galtung 

& Ruge, 1999), as celebridades (Harcup & O’Neill, 2001; Harcup & O’Neill, 2016). É o poder 

simbólico que damos, enquanto sociedade, para algumas pessoas e não a outras. O pesquisador 

Shalom Schwartz, da psicologia social, diz que o poder - como reconhecimento social, status, 

prestígio, controle ou domínio - é um valor social. “O funcionamento das instituições sociais 

aparentemente requer algum grau de diferenciação de status” (Schwartz, 2012, p. 6).  

Diferentemente do poder que colocamos como um valor-notícia referente a grau 

hierárquico de pessoas e instituições; poder decisório e/ou capaz de interferir na rotina da 

sociedade (ex.: grau hierárquico, membros do governo). Neste aspecto, articulamos aqui o grau 

hierárquico dos indivíduos (Wolf, 2001), o que G. Silva (2005), Traquina (2005a) e Brighton e 

Foy (2007) entendem como “proeminência”, “notoriedade” e “o que vale à pena”. É necessário 

explicarmos que esses autores usam o mesmo termo para se referir às pessoas que têm o poder 

simbólico e o poder decisório, por isso eles aparecem nestes dois momentos da nossa 

sistematização. Galtung e Ruge (1999) e Harcup e O’Neill (2001, 2016) mantêm o termo “elite” 

para dizer respeito às histórias sobre indivíduos, organizações, instituições, nações ou 

corporações que têm prestígio graças à sua importância (Gans, 2004).  

Não só as posições no governo e outras hierarquias entram na definição de Gans (2004) 

para o que é importante. E aqui somos obrigadas a fazer uma problematização do termo, porque 

ao longo da literatura o “importante” (Gans, 2004; Golding & Elliott, 1979) é dado 

conceitualmente como “relevante” (Brighton & Foy, 2007; Traquina, 2005a) ou “significativo” 

(Galtung & Ruge, 1999). Esses conceitos aparecem com definições similares, referentes a 

objetos de realidade que devem ser conhecidos pela audiência devido ao impacto que podem 

vir a ter em suas vidas, tais como ações de pessoas poderosas (Shoemaker & Reese, 1996), 
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ações do governo (G. Silva, 2005) ou que gerem algum tipo de influência em assuntos de 

interesse nacional (Harcup & O’Neill, 2001; Harcup & O’Neill, 2016; Wolf, 2001). Diante 

disso, entendemos que o reconhecimento de algo como importante ou relevante depende do 

significado que aquilo terá para a audiência, a significância do objeto de realidade: aquilo que 

deve ser conhecido pela audiência devido ao impacto que terá em suas vidas (ex.: decisões 

governamentais, prestação de serviço). “Aquele que procura o acontecimento dará particular 

atenção ao familiar, ao semelhante culturalmente, enquanto o distante culturalmente passará de 

modo mais fácil e não será notado” (Galtung & Ruge, 1999, p. 65). 

Reforçamos que não esquecemos a noção de interesse público que se fortaleceu no 

jornalismo, dada a sua finalidade informativa, vigilante, de fortalecimento da democracia. 

Entendemos que o que foi julgado como de interesse público apenas aconteceu porque houve 

uma relação de significância, primeiramente, da parte do jornalista. De modo que ele, o 

jornalista, considerou significativo para a sua realidade tornar público aquele evento, 

acontecimento ou declaração. Por projeção, é esperado também que, por compartilhar as 

mesmas convenções e expectativas socialmente, a audiência também considere significativo 

aquele objeto de realidade.  

No discurso liberal clássico, <<público>> é relacionado ao povo, a cidadania, conforme 

o sentido republicano de que se apropria. No discurso reformado do jornalismo, 

<<público>> é apenas outro nome para audiência, para uma grandeza demográfica 

qualquer, para uma quota de pessoas. Trata-se de uma quantidade qualquer (ou de toda 

a classe) de consumidores de informação, de receptores dos fluxos comunicacionais. . . 

.  Mudados os sentidos, eis que reaparece o “interesse público” no seio do jornalismo 

empresarial pronto para cumprir o seu papel de valor absoluto da deontologia 

profissional. Nesse sentido, o jornalismo estaria integralmente a serviço do interesse 

público, à medida que, não importando o seu formato, destinação, objeto, profundidade 

ou enfoque, todo jornalismo tem o seu público consumidor, a sua audiência, a que 

deveria prestar serviço. Sai de cena o <<cidadão>> e o proscênio fica inteirinho à 

disposição do <<leitor>>. Sua excelência, o leitor, deve ser servido; apenas com ele o 

jornalismo “tem o rabo preso” (Gomes, 2009, p. 83, grifos do autor). 

A proximidade é um valor-notícia que tangencia a noção do significativo. Tem-se como 

o que é próximo geograficamente e culturalmente (Galtung & Ruge, 1999; Golding & Elliott, 

1979; Shoemaker & Reese, 1996; G. Silva, 2005; Traquina, 2005a; Wolf, 2001), e a entendemos 

como o que é próximo da audiência, geográfica ou culturalmente (ex.: ocorrências locais, 

semelhanças culturais). É interessante observar que a este valor-notícia está implicada a ideia 

de como a audiência pode ser afetada por aquele objeto de realidade. Ainda que veículos 

regionais busquem ângulos locais para tratar de temas de repercussão nacional, como uma 
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possível reforma da Previdência, é válido também fazermos o exercício de observar quão 

frequente é essa proximidade geográfica na prática. Se, no fim das contas, é preciso que aquele 

objeto de realidade tenha significado para a audiência, isso não dependeria de distância 

geográfica, mas da distância cultural. É mais uma vez o aspecto social interferindo na atribuição 

de noticiabilidade.  

Os autores com os quais trabalhamos para esta sistematização destacam dimensão 

(Golding & Elliott, 1979), amplitude (Galtung & Ruge, 1999) e magnitude (Harcup & O’Neill, 

2001; Harcup & O’Neill, 2016) para se referir à quantidade de pessoas envolvidas no evento 

(Wolf, 2001). É interessante observar que, embora com nomenclaturas diferentes, todas tratam 

do quão notável aquele objeto de realidade é a partir do impacto (G. Silva, 2005) gerado. É o 

que Traquina (2005a) resume de forma muito eficiente em notabilidade: “a qualidade de ser 

visível, de ser tangível” (p. 82). Aqui estão incluídos, não apenas a quantidade de pessoas que 

o evento envolve, como também inversão, o que é contrário do normal; o insólito; a falha; e o 

excesso ou escassez. Entendemos como pertinente incluir esse valor-notícia porque ele dá conta 

daquilo que é raro ou inusual (Shoemaker & Reese, 1996; G. Silva, 2005), o que é incomum ou 

inusitado, a exceção à regra e por isso chama a nossa atenção. Em uma palavra, se refere a 

aquilo que é perceptível devido ao destaque que possui no contexto (ex.: excessos, escassez, 

volume, quantidade de pessoas envolvidas ou atingidas, incomum). 

Destacamos que o fato de ser uma exceção à regra está diretamente relacionado com o 

que é normativo, com as convenções que foram estabelecidas socialmente, ou seja, os padrões 

culturais determinantes e expectativas e normas (Schwartz, 2012). A existência desse parâmetro 

do que é esperado implica o valor-notícia inesperado, o que foge às expectativas sociais 

decorrentes de padrões culturais e convenções sociais estabelecidos (ex.: surpresa, 

imprevisível). Este valor-notícia diz respeito a tudo aquilo que “irrompe e que surpreende a 

expectativa da comunidade jornalística” (Traquina, 2005a, p. 84). É a imprevisibilidade dos 

acontecimentos (Galtung & Ruge, 1999) ou o elemento surpresa (Harcup & O’Neill, 2001; 

Harcup & O’Neill, 2016; G. Silva, 2005), que surpreende justamente porque foge às 

expectativas convencionadas. 

A fuga dessas expectativas por vezes ultrapassa o limite da lei – que nada mais é do que 

uma reunião de convenções que estabelecem parâmetros de atuação social para os indivíduos. 

Por isso tendemos a nos manter vigilantes à manutenção de uma ordem já estabelecida, que 

implica a preservação da nossa segurança. Schwartz observa que este é um valor, porque 

garante a estabilidade da sociedade. Quando existe alguma ruptura dessa expectativa, a 
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infração aparece como um valor-notícia: a transgressão às leis que estabelecem parâmetros de 

atuação social para manutenção da ordem (ex.: crimes, decisões judiciais). Não são todos os 

autores que mencionam isso, apenas Traquina (2005a) e G. Silva (2005), que colocam como 

“justiça” para se referir a categorias como crimes, denúncias, investigações, julgamentos e 

decisões judiciais.  

Em contrapartida, parte dos autores que utilizamos para essa sistematização aderem à 

sugestão de Galtung e Ruge (1999) quanto à referência a algo negativo. Apesar de os 

noruegueses entenderem como consequências negativas de um objeto de realidade, Golding e 

Elliott (1979) trazem a perspectiva das “disrupturas no ciclo normal dos eventos” (p. 120), sobre 

os “eventos percebidos ou apresentados como danosos para as instituições sociais” (p. 121). 

Importante diferenciar da infração porque aqui não necessariamente está implícita a ideia do 

crime, o que é essencial naquele valor-notícia, mas efetivamente o que é percebido como 

danoso, com consequências negativas (ex.: fenômenos da natureza, conflitos, decisões). A 

referência a algo negativo também aparece na literatura como “bad news” (Harcup & O’Neill, 

2001, 2016; Shoemaker & Reese, 1996). 

Situações de conflito também aparecem nos estudos clássicos como dotadas de 

noticiabilidade. É o sinônimo de controvérsia (Shoemaker & Reese, 1996; G. Silva, 2005; 

Traquina, 2005a), que chama a atenção dada a presunção de que o rotineiro é que as relações 

sejam harmoniosas (Shoemaker & Reese, 1996), uma vez que existem convenções, e porque 

temos a propensão a valorizar a compreensão, tolerância e proteção para o bem estar de todos 

(Schwartz, 2012). Entendemos este valor-notícia como a inexistência de harmonia ou 

consensos, podendo colocar em risco o bem estar social, a exemplo de polêmica, guerras, 

rivalidades, disputas, greves e reivindicações (G. Silva, 2005); divisões e insurreições (Harcup 

& O’Neill, 2001; Harcup & O’Neill, 2016). Golding e Elliott (1979) dizem que essas histórias 

de conflito contêm drama e por isso despertam também o interesse dos indivíduos. 

Nas rotinas das redações é frequente que uma informação seja dada como noticiável 

porque ela é nova. Academicamente, os pesquisadores não dão destaque ao valor-notícia 

novidade, com exceção de Gans (2004) e G. Silva (2005). Entendemos que está na essência do 

jornalismo falar do que é novo, este por vezes confundido com “o que é atual”, então não 

sabemos dizer ao certo até que ponto novidade é valor-notícia ou propriedade do jornalismo, 

por ser característico da atividade que o campo realiza. De todo modo, consideramos produtivo 

para a pesquisa mantê-lo como um valor-notícia em razão do que pode representar dentro dos 

parâmetros culturais. Neste estudo, novidade é entendido como aquilo que avança num quesito 
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já conhecido dos membros daquela sociedade (ex.: o que não era e passa a ser, pesquisas). Se 

algo é novo, avança num quesito já conhecido, representa o progresso. E este é um valor que 

compartilhamos socialmente, por derivar da necessidade orgânica que temos de variedade e 

estimulação (Schwartz, 2012). Essa compreensão encontra sustentação em G. Silva (2005), que 

associa a novidade a conhecimento e cultura, a descobertas, invenções, pesquisas, progresso. 

Desta forma, a sistematização que fizemos tem como valores-notícia: interesse, poder, 

significância, proximidade, notabilidade, inesperado, infração, referência a algo negativo, 

conflito e novidade. No próximo capítulo apresentamos nossa metodologia de pesquisa e os 

resultados da análise feita com a instrumentalização dessa sistematização de valores-notícia.  
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3. O que a análise nos diz sobre os valores-notícia que atravessam características 

editoriais? 

Neste capítulo apresentamos o método e o resultado da análise cujos dados embasam 

esta pesquisa. Nosso objetivo é averiguar se existem valores-notícia que atravessam 

características editoriais e como as finalidades do jornalismo podem nos ajudar a entender a 

existência desses valores-notícia em comum. Para tanto, foi necessário que utilizássemos 

produtos com linhas editoriais distintas, mas que tivessem algum elemento em comum. 

Escolhemos três veículos que circulam no meio digital: o site noticioso do jornal Folha de 

S.Paulo, o site da revista Vogue Brasil e o site do jornal Nexo. 

Tais produtos correspondem ao nosso critério, porque possuem características editoriais 

diferentes. Embora a Folha e o Nexo se aproximem em alguns momentos por falarem de 

política, por exemplo, são editorialmente distintos, uma vez que a Folha tem suas raízes no 

jornalismo impresso, enquanto o Nexo nasce digital, aproveita as potencialidades que a 

plataforma digital permite – como o uso de infográficos em lugar de textos tradicionais e 

abordagem de temas do cotidiano de modo interativo, como em quizzes – e dá destaque ao 

contexto, não ao factual.  

O site noticioso da Folha de S.Paulo é vinculado ao jornal diário impresso, o maior em 

circulação, influência, e líder de audiência. O periódico impresso foi fundado em 1921 com a 

missão assumida de produzir informação e análises jornalísticas a partir dos valores 

independência econômica e editorial, compromisso com o leitor, ética, defesa da liberdade de 

expressão, defesa da livre iniciativa, pioneirismo e respeito à diversidade. O site noticioso foi 

construído em 1995, de nome FolhaWeb, o primeiro site de notícias em tempo real. Em seguida, 

ficou conhecido como Folha Online e, após reestruturação que unificou as redações do online 

e do impresso, passou a ser Folha.com. Atualmente, a versão eletrônica do jornal leva o mesmo 

nome do jornal impresso e é acessada pelo endereço <http://www.folha.uol.com.br>. Segundo 

dados do Google Analytics divulgados pela organização, foram 193.236.206 páginas 

visualizadas e 34.276.697 visitantes únicos no site da Folha em dezembro de 2019. Dados do 

Instituto Verificador de Circulação (IVC) auditam uma circulação total, incluindo versões 

digital e impressa, de 292.331 edições36.  

Já o site da Vogue Brasil é vinculado à revista mensal homônima, editada pela Globo 

Condé Nast, vinculada ao Grupo Globo. A Vogue Brasil é autoridade em moda no país, se 

identifica como influente, criativa e sofisticada, sendo referência também nas redes sociais 
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nacional e internacionalmente, à frente de iniciativas digitais inovadoras e de eventos que 

revolucionam o mercado brasileiro, como o Vogue Fashion’s Night Out e o Veste Rio. São 

15.353.962 visitantes únicos no site, tiragem de 43.063 no impresso e no digital, e 15.385 

assinaturas37. Chama a atenção que revista e site parecem atuar de modo integrado, com um 

público específico: a mulher Vogue, vista como uma mulher de atitude, apaixonada por moda, 

com alto poder de consumo, viajada e bem informada, formadora de opinião em seu grupo e 

em busca do que há de melhor em moda, beleza e estilo de vida, representa 78% do público da 

revista no ambiente digital, predominantemente entre 25 e 44 anos. Na revista impressa, o 

percentual sobe para 84% de mulheres, entre 35 e 54 anos. Em ambos os formatos, a maioria 

do público é de São Paulo38.  

O Nexo Jornal, por sua vez, é um jornal digital lançado em novembro de 2015 com o 

objetivo de contextualizar as notícias e ampliar o acesso a dados e estatísticas, de modo 

inovador, privilegiando rigor e qualidade da informação. Explica a variedade nos formatos com 

que são apresentadas as informações trazidas pelo veículo, inclusive a diversidade de matérias 

com dados, como nas matérias “A quantidade de peixes produzidos no Brasil e onde são 

criados”, que traz um infográfico sobre a produção peixes e frutos do mar no país a partir de 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e “Onde vive e onde não vive 

ninguém no Brasil”, feita com dados do Censo de 2010 do mesmo órgão, cujo infográfico 

mostra a ocupação do território brasileiro. Iniciativa independente, financiada com recursos 

próprios e sem espaço para publicidade, não são públicos os dados de acesso e visualizações do 

Nexo. Por outro lado, é curiosa a constituição da equipe: são 30 pessoas com formações e 

habilidades em jornalismo, ciências sociais, estatística, ciência de dados, design, tecnologia, 

marketing e negócios. O Nexo também é um dos únicos produtos brasileiros a integrar o projeto 

Credibilidade, unidade nacional do Trust Project, consórcio global de organizações de mídia 

que têm como objetivo implementar padrões de transparência para ajudar o público a avaliar a 

qualidade e a confiabilidade do jornalismo39.  

 

3.1. Metodologia 

Esta análise foi feita por etapas. Inicialmente, selecionamos aleatoriamente o mês de 

abril para realizar a coleta, com o único objetivo de mapear um período rotineiro dos produtos. 

Especificamos a faixa das 20h às 21h40 para selecionar as matérias que constavam na primeira 

rolagem de destaque das páginas iniciais dos produtos, de segunda a sexta-feira. Desta forma, 
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a primeira etapa da análise foi concluída com a coleta das matérias que estavam nos destaques 

da home da Folha, da Vogue e do Nexo, na faixa das 20h às 21h, de segunda a sexta-feira do 

mês de abril de 2019. 

A segunda etapa desta análise ocorreu com a distribuição destas matérias em um quadro 

de análise, onde buscamos identificar o objeto de realidade central41, metodologia adotada pelo 

grupo Núcleo de Estudos em Jornalismo, que pode ser um fato, evento ou até mesmo um 

indivíduo – em caso de entrevistas, por exemplo, não é necessariamente por um fato, mas por 

quem a pessoa é, que posição social ela ocupa. A partir da análise de recorrência na atividade 

jornalística, Seixas (2009) classifica os objetos de realidade da seguinte forma: declarações de 

autoridade, de conhecimento ou de testemunho; fato dado (fenômeno que pode ser constatado 

por simples observação intersubjetiva) ou passado recente/histórico (evento conhecido por uma 

sociedade, que pode ser provado por documentos ou registros); fato suposto (enunciado sem 

certeza de realização); acontecimento convencionado (ocorrência que se dá por compromisso 

social, em geral, previamente agendado; indica ações futuras); acontecimento em processo (em 

ocorrência ou a ocorrer, podem ser ritualizados, possíveis, prováveis e previstos); estado de 

coisas (situação na dimensão de contexto ou situação de saber comum para uma dada 

sociedade); verdades (saberes tidos como verdadeiros; sistemas complexos de ligações entre 

fatos como objeto de acordo, sendo teorias científicas ou saberes compartilhados e estabilizados 

socialmente; dados e estatísticas com estatuto de verdade); dados de saber especializado; regras 

(normas conhecidas por uma sociedade e normas de saberes especializados); comportamento 

do ator social; estado psicológico de pessoas (objeto de desacordo, impossível de verificar); 

“opinião pública” (opiniões em acordo num dado momento).  

Neste ponto do trabalho, sentimos a necessidade de compartilhar algumas percepções 

sobre o conceito. A primeira questão é referente à classificação “declarações”, que por definição 

considera apenas autoridades, especialistas e testemunhas. Indivíduos com poder simbólico, 

que aparecem nos produtos jornalísticos apenas por serem quem são, não são incluídos nessa 

classificação. Acreditamos que seria produtiva a ampliação desse escopo, uma vez que 

frequentemente artistas, celebridades e, atualmente, influenciadores digitais têm algo a dizer. 

Em nossa análise, diante desse entrave, entendemos que se enquadrariam na categoria 

"comportamento de ator social", porque a forma de agir e a carreira do indivíduo o levaram a 

atingir o status que possuem. Por outro lado, não temos certeza de que esse item satisfaz. Não 

apareceu nenhum caso parecido em nosso corpus, mas em nossa prática jornalística ocorre de 

produzirmos conteúdos sobre pessoas famosas quando a encontramos, apenas por serem 



89 
 

famosas. Não há uma pauta específica, que poderia se enquadrar em outra categoria de objeto 

de realidade; é o indivíduo e o que ele tem a dizer sobre si mesmo como objeto de realidade. 

Observamos também que a classificação apresentada, bastante produtiva no geral, pode 

não dar conta de produtos culturais como objetos de realidade. Uma peça de teatro, uma 

plataforma digital, um filme, por exemplo, requereria uma condição de existência para que 

possam ser entendidos como objetos de realidade. Destacamos, por um lado, que a definição 

ajuda bastante na análise, mas o nome de cada categoria nos deixa incertezas. Por exemplo, 

entendemos que em “Plataformas que aderem à cultura maker e disponibilizam projetos de 

mobílias”, publicado pelo Nexo em 16 de abril de 2019, o objeto de realidade é um “fato dado”, 

porque pode ser constatado por qualquer um, desde que acesse as plataformas. No entanto, a 

ferramenta, em si, não é um fato. A classificação proposta por Seixas (2009) nos parece ser 

mais facilmente aplicada em produtos convencionais, como a Folha de S.Paulo, que trata de 

objetos de realidade que se aproximam mais da condição de ocorrência. 

De todo modo, realizamos a análise a partir da leitura do título, linha-fina e lead – este 

considerado o parágrafo inicial do texto jornalístico, que tenta responder às perguntas o quê, 

quem, quando, onde, como e por quê. Acreditamos, no NJor, que esses três elementos são 

indissociáveis no processo de construção da notícia, de maneira que um está relacionado ao 

outro, portanto, não faria sentido descartar um ou outro. Observamos também os recursos 

visuais que foram utilizados nos conteúdos jornalísticos, porque alguns podem trazer imagens 

que tenham alguma mensagem implícita e para que verificássemos o uso dos recursos que o 

suporte permite, por exemplo, infográficos, galerias de imagens, vídeos, áudios. Isso nos 

permite compreender como cada produto, apesar de sua identidade editorial, utiliza os recursos 

tecnológicos disponibilizados pelo meio digital. 

Os quadros a seguir são um recorte desse processo analítico. No caso da matéria da 

Folha “Bolsonaro cancela encontro com imigrantes em Israel e cogita antecipar volta”, o objeto 

de realidade central é o cancelamento de compromisso: algo inesperado, porque a premissa de 

uma agenda definida é que ela seja cumprida, relacionado a poder, porque trata do presidente 

da República. 
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Tabela 2 – 

Extrato do quadro de análise da Folha de S.Paulo 

DATA DE 

PUBLICAÇÃO 

TÍTULO LINHA-FINA LEAD RECURSOS 

VISUAIS 

OBJETO DE 

REALIDADE 

CENTRAL 

VALORES- 

NOTÍCIA 

1º de abril de 

2019, às 18h10 

Bolsonaro cancela 

encontro com 

imigrantes em 

Israel e cogita 

antecipar volta 

Presidente não deve 

cumprir agenda 

programada para 

quarta, reduzindo a 

visita de quatro para 

três dias 

Jair Bolsonaro, que visita Israel desde 

domingo (31), cancelou um encontro 

que faria com a comunidade brasileira 

do país na quarta-feira (3), na cidade de 

Raanana, 20 quilômetros ao norte de 

Tel Aviv. A Folha apurou com uma 

pessoa ligada à organização da viagem 

que o presidente cogita antecipar a 

volta ao Brasil em algumas horas. Na 

prática, Bolsonaro não deve cumprir a 

agenda programada para quarta-feira, 

reduzindo a visita de quatro para três 

dias.  

Sem foto na 

home. Foto de 

Jair Bolsonaro 

com o líder 

israelense 

Benjamin 

Netanyahu 

 

Acontecimento 

convencionado: 

Agenda do presidente 

Jair Bolsonaro com 

comunidade brasileira 

em Israel e cogita 

antecipar volta 

 

Poder 

Inesperado 

 

Fonte: autoria própria 

 

Tabela 3 –  

Extrato do quadro de análise da Vogue Brasil 

DATA DE 

PUBLICAÇÃO 

TÍTULO SUBTÍTULO LEAD RECURSOS 

VISUAIS 

OBJETO DE 

REALIDADE 

CENTRAL 

VALORES-

NOTÍCIA 
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28 de março de 

2019, às 10h43 

Irina Shayk é a 

cover-girl da 

Vogue Brasil de 

abril de 2019 

Top russa estrela sua 

terceira capa da 

Vogue Brasil, 

fotografada 

Giampaolo Sgura, em 

Miami 

Nunca fui uma simpatizante daquela 

velha frase que diz que o ano só 

começa depois do Carnaval. Por aqui, a 

verdade é que quase nunca paramos. É 

um revezamento infinito na equipe 

para que você esteja sempre informado 

e conectado com o que existe de mais 

relevante na moda como contexto 

cultural: sejam as tendências das 

passarelas e das ruas ou o que é quente 

agora na cena musical, artsy, 

gastronômica, social... Esta capa com 

Irina Shayk, por exemplo, já vinha 

sendo costurada desde janeiro até que 

foi finalmente clicada em Miami por 

Giampaolo Sgura, no começo de 

março. 

Foto na home, 

no carrossel de 

destaques. No 

corpo do texto, 

fotos do ensaio 

de Irina Shayk 

para a Vogue, 

além das duas 

opções de capa 

para o mês 

 

Fato dado: Modelo 

que é capa da edição 

de abril 

 

Interesse 

Fonte: autoria própria 

 

Tabela 4 –  

Extrato do quadro de análise do Nexo Jornal 

DATA DE 

PUBLICAÇÃO 

TÍTULO SUBTÍTULO LEAD RECURSOS 

VISUAIS 

OBJETO DE 

REALIDADE 

CENTRAL 

VALORES-

NOTÍCIA 

01 de abril de 

2019, atualizado 

em 04 de abril de 

2019 

Como mentir com 

gráficos: mais 7 

detalhes que 

podem te enganar 

Escalas quebradas, 

intervalos suspeitos e 

eixos duplos: veja 

essas e outras 

maneiras de levar a 

Em 1º de abril de 2018, o Nexo 

publicou este gráfico que mostra como 

a visualização de dados pode ser 

utilizada de maneira enganosa (ainda 

que bem-intencionada). Agora, 

Apresentação 

do conteúdo no 

formato lista, 

na estrutura 

tópico + 

 

Dados de saber 

especializado: Dicas 

 

Significância 
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interpretações erradas 

em visualizações de 

dados 

expandimos a lista com sete outros 

maus usos de informações em gráficos.  

ilustração dos 

jeitos errado e 

correto de 

apresentar 

gráficos 

para identificar 

mentiras em gráficos 

Fonte: autoria própria
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A terceira etapa da análise é resultado de uma sistematização de valores-notícia que 

fizemos a partir do que fora apresentado em trabalhos clássicos referentes ao tema (Brighton & 

Foy, 2007; Galtung & Ruge, 1999; Gans, 2004; Golding & Elliott, 1979; Harcup & O’Neill, 

2001; Harcup & O’Neill, 2016; Shoemaker & Reese, 1996; G. Silva, 2005; Traquina, 2005). É 

necessário destacar que um único objeto de realidade pode evocar diferentes valores-notícia, 

ainda que um se sobressaia mais do que os demais. No capítulo anterior apresentamos a 

argumentação para a sistematização. Abaixo, trazemos o quadro com cada valor-notícia 

utilizado nesta análise e sua definição: 

Tabela 5 –  

Sistematização de valores-notícia e suas definições utilizados nesta análise 

 
Interesse: o que está na dimensão humana, desperta a sensibilidade, diverte e entretém (ex.: 

celebridades, pessoa pública, mortes, tragédias) 

Poder: referente a grau hierárquico de pessoas e instituições; poder decisório e/ou capaz de interferir 

na rotina da sociedade (ex.: grau hierárquico, membros do governo) 

Significância: aquilo que deve ser conhecido pela audiência devido ao impacto que terá em suas vidas 

(ex.: decisões governamentais, prestação de serviço) 

Proximidade: o que é próximo da audiência, geográfica ou culturalmente (ex.: ocorrências locais, 

semelhanças culturais) 

Notabilidade: aquilo que é perceptível devido ao destaque que possui no contexto (ex.: excessos, 

escassez, volume, quantidade de pessoas envolvidas ou atingidas, incomum) 

Inesperado: o que foge às expectativas sociais decorrentes de padrões culturais e convenções sociais 

estabelecidos (ex.: surpresa, imprevisível) 

Infração: transgressão às leis que estabelecem parâmetros de atuação social para manutenção da 

ordem (ex.: crimes, decisões judiciais) 

Referência a algo negativo: o que é percebido como danoso, com consequências negativas (ex.: 

fenômenos da natureza, conflitos, decisões) 

Conflito: inexistência de harmonia ou consensos, podendo colocar em risco o bem estar social (ex.: 

guerras, greves, reivindicações) 

Novidade: conhecimento novo, o que avança num quesito já conhecido dos membros daquela 

sociedade (ex.: o que não era e passa a ser, pesquisas) 

Fonte: autoria própria 

 

Na próxima seção apresentamos o resultado da análise em cada veículo, para que então 

possamos partir para a quarta e última etapa deste trabalho: a articulação teórica entre os 

valores-notícia presentes nos três produtos e as finalidades do jornalismo presentes na literatura, 

a partir da sistematização feita por Reginato (2016), para verificarmos a possibilidade de 

universalidade dos valores-notícia por se estabelecerem em tais finalidades. 
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3.2. Resultado da análise na Folha de S.Paulo 

O primeiro produto a ser submetido à nossa análise foi o site noticioso da Folha de 

S.Paulo, no qual tivemos 209 unidades analisadas. Neste, como em todo o corpus, descartamos 

as matérias opinativas para que pudéssemos nos concentrar apenas naquelas de caráter 

informativo, prioritariamente definidas pelo lead na Folha, cuja principal característica é ser 

produto tradicional, de referência para o jornalismo brasileiro. É necessário destacarmos que o 

percentual nos gráficos apresentados a seguir não totalizam 100%, porque os objetos de 

realidade podem trazer mais de um valor-notícia, da mesma forma que este pode estar contido 

em diferentes objetos de realidade.  

Identificamos a presença de todos os valores-notícia de nossa tipologia nas matérias da 

Folha: interesse, poder, significância, proximidade, notabilidade, inesperado, infração, 

referência a algo negativo, conflito e novidade. 

 

 

Figura 2. Gráfico do percentual de cada valor-notícia identificado na Folha 

 

Destaca-se em maior proporção poder (72,24%), identificado em todas as matérias que 

dizem respeito a ações, declarações e movimentos de pessoas que estão no centro do poder 

decisório. É como percebemos nas matérias sobre o governo, em que objetos de realidade não 

são apenas atos que podem movimentar a rotina da sociedade, como a tramitação da reforma 

da Previdência: ‘Relator da Previdência e governo se reúnem para iniciar preparação do 

relatório’, que trata da reunião entre membros do governo e o deputado delegado Marcelo 
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Freitas (PSL-MG), com o objetivo de traçar estratégias para aprovação da reforma no 

Congresso. É também o caso da matéria ‘Petrobras perde R$ 32 bi em valor de mercado após 

interferência de Bolsonaro’, em que o objeto de realidade central é a Reação negativa do 

mercado à interferência do presidente Jair Bolsonaro na política de preços da Petrobras, na 

ocasião em que ele impediu o aumento no preço do diesel como resposta à pressão dos 

caminhoneiros.  

No valor-notícia poder percebemos que não apenas atos, mas declarações dos atores 

sociais também importam. O que eles têm a dizer, apenas por serem quem são, ou seja, membros 

de um núcleo político, independentemente se de situação ou de oposição, importa para o 

jornalismo. Neste caso, acreditamos que isso se dê em função da característica da Folha em 

valorizar o que é de interesse público numa noção ainda tradicional, de vigilância para o cidadão 

comum, que tem o direito de saber o que acontece no centro do poder decisório, uma vez que é 

ele o responsável por manter ou tirar esses representantes do poder em uma democracia, por 

meio de processos eleitorais. Essa interpretação encontra sustentação no que diz W. Gomes 

(2009): 

. . . o acionamento da esfera civil apenas de forma episódica não é mobilização cívica 

suficiente para que a atenção, a percepção e a memória do cidadão tenham os insumos 

de informação necessários para as práticas eleitorais. Nesse sentido, o jornalismo pode 

ainda efetivamente servir à esfera civil, disponibilizando os repertórios de informação, 

os estoques cognitivos - ainda mais necessários em tempos de desmobilização cívica e 

de distanciamento crescente entre esfera civil e esfera política - de que a cidadania 

necessita para tomar posição nos campeonatos eleitorais. . . . O que o jornalismo garante 

para a esfera civil é um fluxo alternativo de comunicação política, fora do controle dos 

interesses do campo político, portanto, aparentemente mais confiável e mais respeitoso 

do interesse civil, do interesse público. Além disso, o trabalho de redução das zonas de 

segredo da política e a exibição, nos seus fluxos informativos à disposição de todas as 

audiências, daquilo que o mundo da política preferiria que fosse reservado e preservado, 

certamente prestam um enorme serviço à esfera civil, no mínimo para a formação do 

seu voto. Há, portanto, funções para a democracia, mesmo reduzida à democracia 

eleitoral, que só um jornalismo comprometido com a ideia de interesse público é capaz 

de cumprir (W. Gomes, 2009, p. 78) 

Exemplos desse posicionamento da Folha são as matérias cujos objetos de realidade 

central são declarações ou comportamento de atores sociais membros do poder. Em ‘Ideia de 

ministro de tirar Bolsa Família de aluno agressor contraria legislação’, apesar de a construção 

da notícia remeter a uma infração, a matéria apenas existe porque o novo ministro da Educação, 

Abraham Weintraub, deu uma entrevista a um jornal. Disso entendemos que a pauta não é a 

declaração transgressora de uma norma, mas a entrevista de quem então era o novo membro do 

governo. O mesmo acontece em ‘Moro diz que virar ministro do STF seria como ganhar na 
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loteria’, cujo objeto é a entrevista do ministro da Justiça, Sergio Moro, a um jornal português. 

No entanto, a construção destacou as entrelinhas da declaração do ministro sobre ser indicado 

ao Supremo Tribunal Federal (STF): em nossa sociedade, ganhar na loteria é o que muita gente 

gostaria, tal qual tirar a sorte grande. A comparação do ministro pode ser entendida como 

assumir, ainda que indiretamente, a vontade de ser indicado ao Supremo. Este exemplo é o 

reforço da atuação dos valores-notícia ao longo do processo produtivo da notícia. 

Em ‘Popular com a reforma, Guedes diz que lhe pedem selfie em avião’, a pauta é o 

encontro do ministro Paulo Guedes com investidores em Nova Iorque, mas o que virou notícia 

foi a declaração do ministro sobre sua popularidade. Observamos nessa construção o destaque 

à inusitada comparação que ele faz a um jogador de futebol, considerando que economia e 

esportes raramente se misturam no imaginário popular e que, inclusive, o reconhecimento que 

é dado a um jogador de futebol é completamente diferente àquele dado a um ministro de Estado. 

Além disso, há o aspecto curioso dessa comparação a nível de popularidade, porque aquele era 

um período de debate sobre reforma da Previdência, e dados do Datafolha indicavam que 51% 

dos brasileiros eram contrários à reforma. Essa controvérsia foi critério de construção, não de 

seleção. Ninguém poderia presumir que Guedes diria o que disse, mas a reportagem estava lá 

porque era o ministro da Economia em um encontro com investidores – a pauta que foi 

selecionada.  

Em todos os casos, reforçamos o entendimento de que a notícia só existe porque um 

dado ministro falou algo em algum lugar, e existe a cultura de se acompanhar o que dizem e 

fazem membros do governo. Mas chegar a esta percepção é também confirmar o que vemos na 

teoria: a influência dos valores-notícia em todo o processo de produção da notícia. Existe a 

seleção do que será noticiado, existe a construção do que será noticiado e existe a distribuição 

do que é noticiado, de modo que são adotados valores de noticiabilidade em cada momento. 

O valor-notícia novidade aparece em 33,49% das unidades de análise da Folha. 

Notamos a presença frequente de notícias sobre objetos de realidade que avançam num quesito 

já conhecido, como a atualização de uma situação - e aqui tocamos na perspectiva que costuma 

tomar como sinônimos os dois valores-notícia. Até mesmo no dia a dia das redações tendemos 

a dizer que um caso “foi atualizado” quando há alguma novidade, acionando a atualidade, que 

tendemos a considerar valor do jornalismo. Neste caso específico da novidade com sentido de 

informação atualizada, o identificamos em: ‘Temer, Moreira Franco e outros 12 se tornam réus 

na Lava Jato do Rio’, sobre o processo envolvendo a Eletronuclear; ‘Em meio à articulação 

política, Alckmin diz que se reunirá com Bolsonaro’, quando o presidente do PSDB, Geraldo 

Alckmin, anunciou encontro com o presidente Jair Bolsonaro, seu concorrente na campanha 
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presidencial de 2018 e com o qual não havia qualquer diálogo de articulação; ‘Após acordo, 

senadores aprovam PEC do Orçamento Impositivo’, uma proposta que muda a gestão 

orçamentária do Poder Executivo; e ‘Governo Bolsonaro é pior do que eu imaginava porque 

‘não vi nada’ até agora, diz FHC’, a respeito da mudança de posicionamento do ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso sobre o novo governo, avaliando-o negativamente. 

No corpus de análise não observamos a recorrência de notícias que partem de ‘verdades’ 

trazidas por pesquisas, o que também representa o valor-notícia novidade. Identificamos este 

valor-notícia em objetos de realidade referentes a anúncios de medidas do governo, os fatos 

supostos, como em ‘Bolsonaro interrompe política de aumento real do salário mínimo’; e 

acontecimentos em processo, como em ‘Petrobras anuncia aumento de R$ 0,10 por litro no 

diesel’. Também referente a lançamentos do próprio veículo, os acontecimentos 

convencionados: ‘Folha lança resumo de notícias acionado por voz no Google Assistente’ e 

‘Ilustrada estreia seu podcast semanal de cultura nesta quinta (25); ouça’. 

Os valores-notícia significância e notabilidade aparecem na mesma proporção, em 

29,66% das unidades analisadas. A discussão sobre ambas nos parece bastante interessante, 

devido ao que podem representar. No caso da significância, irrompe em tudo aquilo que deve 

ser conhecido pela audiência devido ao impacto que pode ter em suas vidas. Isso não está 

estritamente relacionado aos assuntos da política, embora o volume de notícias que relacionam 

poder e significância chame a atenção: em 58 das 62 notícias, ambos os valores-notícia 

aparecem juntos. Disso queremos dizer que de todas as vezes em que um objeto de realidade 

possuía significância, em 95,3% delas havia também a referência ao poder decisório, ao poder 

mandatário e que é capaz de modificar a rotina social. 

É o que vemos em ‘Reunião com Guedes na CCJ tem clima de conflito com 

parlamentares e apoio de Maia’, matéria cuja pauta é a audiência da Comissão de Constituição 

e Justiça da Câmara sobre a reforma da Previdência, com a presença do ministro Paulo Guedes. 

Veja, é o poder político do Brasil tratando de um assunto que impactará na vida de todos os 

brasileiros, de modo que tudo o que se diz a esse respeito é alçado como noticiável. Igualmente 

em ‘Governo nega acesso à Folha e reitera blindagem sobre dados de Previdência’, sobre a 

resposta do governo em impor sigilo aos dados que embasam a proposta de reforma da 

Previdência enviada pelo Executivo. Neste sentido, embora em temática diferente, a percepção 

da Presidência da República sobre a paralisação de um setor da economia como os 

caminhoneiros é relevante para a audiência do produto, dada a dependência que o país tem do 

transporte de cargas via estradas (matéria ‘Bolsonaro diz estar confiante de que não haverá 

greve dos caminhoneiros’).  
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Até mesmo quando o impacto não parece direto, o objeto de realidade central possui 

significância. Na matéria ‘O que pode acontecer com o Censo se ele entrar na mira dos cortes 

do governo?’, de divulgação do episódio do podcast da folha ‘Café da Manhã’, a significância 

está no impacto nas políticas públicas da decisão do governo em reduzir o investimento no 

mapeamento de informações sobre a população. Uma vez sem informações demográficas, como 

serão formuladas as políticas públicas necessárias para sanar crises e dificuldades dos cidadãos? 

A significância é entendida aqui como o processamento de algo como importante e/ou 

relevante devido à forma como sua vida será impactada. Por outro lado, isso não diz respeito 

apenas à sua cidadania, àquilo pelo que é atingido enquanto cidadão que tem direitos, mas 

também o dever de cumprir com novas regras que forem convencionadas. No caso da matéria 

‘Avianca cancela mais de 170 voos após perder aviões; veja lista’, a significância está no 

impacto a longo prazo que terá para o transporte aéreo a crise numa das poucas empresas 

autorizadas a operar neste setor, mas principalmente o impacto a curto prazo de voos que foram 

cancelados: pode ser que membros da audiência tenham comprado assentos em um desses voos. 

É relevante que se informe isso.  

Da mesma maneira, na matéria ‘Em 2018, letalidade policial custou, ao menos R$ 4,56 

bilhões ao país; e matou 6,2 vezes mais do que nos EUA’, feita a partir de um estudo produzido 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública para o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), porque a letalidade policial é uma realidade à qual todos estão vulneráveis. Ainda que 

um grupo mais do que outros, é um assunto comum ao qual todos podem significar como 

importante, até mesmo por uma questão de segurança. Por outro lado, o volume de dinheiro que 

o país perde por uma política de segurança controversa também implica prejuízo ao 

desenvolvimento da própria nação, ao dinheiro que circula na sociedade, enfim, a todas as peças 

dessa engrenagem que permite o pleno funcionamento da máquina pública. 

A notabilidade se manifesta na Folha em fatos dados, estado de coisas e 

comportamento de atores sociais que chamam a atenção pela dimensão que possuem, para mais 

ou para menos a partir da expectativa gerada num dado contexto. Certamente existem maneiras 

diferentes de isso se estabelecer: os primeiros cem dias de um novo governo, como em 

‘Governo Bolsonaro cumpre dois terços das metas prometidas para 100 dias’; o volume de 

coisas que tenham sido feitas, proporcionalmente a um dado período de tempo, assim como em 

‘Vídeo relembra polêmicas e resume 100 dias de governo Bolsonaro; veja’; quantias em 

dinheiro, tenham sido elas desviadas, perdidas ou recuperadas, como em ‘Petrobras perde R$ 

32 bi em valor de mercado após interferência de Bolsonaro’; e na extensão também, conforme 

identificamos nas matérias sobre o incêndio de grandes proporções que consumiu a catedral de 
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Notre Dame, na França. São aspectos diferentes que tornam notável um dado objeto de 

realidade, que fazem com que ele se destaque num determinado contexto.  

Evitamos o determinismo aqui porque entendemos que as coisas podem mudar. Por 

exemplo, é raro vermos o empresário, e pai, de um jogador de futebol se reunir com o ministro 

da Economia. Mencionamos há pouco o quanto é difícil que esses dois campos se toquem, se 

relacionem. Se fosse numa representação como Ministério dos Esportes, faria mais sentido e 

talvez não fosse notável um encontro como esse. Por outro lado, chama a atenção a reunião 

entre Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Júnior, com o ministro Paulo Guedes, 

principalmente porque também participou da reunião o secretário da Receita Federal, da qual o 

jogador levou multa de R$ 188 milhões em inquérito que investigava sonegação fiscal42. Esta 

reunião é notável por causa disso, porque não é comum esse tipo de prática - pelo menos não 

publicamente -, mas pode ser que as coisas mudem, que as convenções sejam modificadas. 

Neste caso, deixaria de ser raro, curioso, de possuir notabilidade. Eis por que reforçamos que 

depende do contexto. 

O mesmo vale para o pedido de impeachment do vice-presidente da República por parte 

de um dos vice-líderes do governo na Câmara, como apresentado na matéria ‘Olavo de 

Carvalho incentiva Marco Feliciano a pedir impeachment de Mourão’. Tal postura se destaca 

no contexto em que impeachment é instrumento último para coibir atitudes que desonrem o 

decoro do cargo político e, por ser de um aliado contra um membro do governo, reflete uma 

crise interna que é incomum de ser vista em gestões articuladas. Mas isso também pode mudar, 

afinal. 

Observamos que a notabilidade é um valor-notícia que aparece na matéria institucional 

da Folha sobre uma ação de relacionamento com o público: ‘Folha oferece assinatura digital 

grátis por 1 ano a professores da rede pública de todo o país’. Embora seja única, ela é 

representativa porque estava no destaque da home em 20 dos 22 dias de coleta, do que 

entendemos ser valoroso para a edição do produto.  
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Figura 3. Disposição dos destaques no dia da entrevista do ex-presidente Lula à Folha 

 

 

Figura 4. Disposição dos destaques na semana anterior à entrevista do ex-presidente Lula 

 

O valor-notícia conflito aparece em  14,83% das notícias da Folha de S.Paulo e todas as 

unidades de análise tratam de membros do poder, especificamente na esfera federal. ‘Após 

Bolsonaro desautorizar secretário, porta-voz nega divergências no governo’, ‘Oposição 

recorre ao STF para suspender reforma da Previdência’ e ‘‘Vira a página’, diz Mourão ao ser 

questionado sobre críticas de Carlos Bolsonaro’ são algumas das matérias que contêm esse 

valor-notícia. Entendemos que, por se tratar de um produto nacional, existe a atenção em 

noticiar aquilo que possa gerar impacto no bem estar social em um espectro mais amplo – 

conflitos regionais parecem não ter a mesma importância para a Folha. 

É interessante observarmos que existe o conflito que impacta diretamente no bem estar 

social – caso da tramitação da reforma da Previdência, como já falamos anteriormente, que 
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orientará até que idade a população deverá trabalhar e sob quais condições irão se aposentar –, 

assim como há conflito na cúpula do governo. Como jamais visto no período recente, 

dialogando até com o inesperado, membros do governo se “engalfinham” entre si – no Poder 

Executivo, como em ‘Bolsonaro diz que críticas de Olavo ‘não contribuem’ com o governo’, 

referente à crise entre o presidente Jair Bolsonaro e o astrólogo que é considerado guru do seu 

governo, Olavo de Carvalho;  e no Poder Legislativo também, conforme consta em ‘Alexandre 

Frota articula com partidos campanha para queda de líder do governo’. Há conflito ainda no 

Poder Judiciário, como mostra a notícia ‘Procuradores falam em ‘abuso de poder’ e pedem 

suspensão de inquérito no STF’. 

O valor-notícia infração (12,44%) trata exclusivamente de transgressões a leis e 

normas, e está diretamente associado a decisões judiciais. Não à toa ele aparece com o valor-

notícia poder, em matérias referentes às instâncias do Judiciário, em 22 das 26 unidades de 

análise. É o caso de ‘STJ reduz pena no caso do tríplex, e Lula pode sair da cadeia ainda em 

2019’, ‘Revista vai ao STF para reverter censura e suspender depoimentos de jornalistas’ e 

‘Ministério Público Federal denuncia Temer e filha no caso de reforma de casa’. As demais 

unidades tratam de outras esferas de poder, como instituições, membros de governo e 

parlamentares: ‘Receita aciona PF após acesso de servidores a informações de Bolsonaro’, 

‘ANTT multa empresas e caminhoneiros por descumprirem tabela do frete em SP’, ‘Planalto 

diz que Bolsonaro tem carteira para pilotar moto’ e ‘Sob risco de impeachment, Crivella 

enfrenta ‘camarotegate’’.  

Não tínhamos hipóteses construídas para este trabalho, mas precisamos admitir que a 

presença do interesse (9,58%) nas unidades de análise da Folha nos surpreendeu. Isso porque 

permeia o nosso imaginário a ideia de que um produto como a Folha de S.Paulo, com suas 

características e valorização ao que é de interesse público, não tenderia a destacar assuntos que 

alcancem a dimensão humana, despertem a sensibilidade, divertem e entretêm. Embora o 

tenhamos identificado no percentual de 9,5% das matérias da Folha, pouco quando comparado 

aos demais, nos parece produtivo perceber como o interesse se apresenta: com tragédias e 

mortes, como em ‘Incêndio destrói parte de Notre-Dame, ícone da cultura europeia’ e ‘Alan 

García, ex-presidente do Peru, se mata após receber ordem de prisão por caso da Odebrecht’. 

Observamos que a seleção e construção da notícia sobre o fato dado que é o suicídio do ex-

presidente do Peru vai na contramão do saber compartilhado na comunidade interpretativa de 

jornalistas sobre o suicídio. Destaque também para a morte da sambista Beth Carvalho, em 30 

de abril de 2019. Assim como a home da Folha mudou a disposição dos elementos quando da 

entrevista do ex-presidente Lula, a cobertura da morte da Madrinha do Samba também alterou 
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a página como ela costuma aparecer (ver Figura 5). Se somarmos, os três objetos de realidade, 

juntos, representam 75% das matérias nas quais identificamos o valor-notícia interesse.  

 

 

Figura 5. Disposição dos destaques na home no dia da morte da cantora Beth Carvalho 

 

O resultado nos permite entender que, embora no campo do humano, da sensibilidade, 

mortes e tragédias também ganham espaço num veículo como a Folha. Certamente não de 

maneira banalizada, mas que possui representatividade culturalmente: Beth Carvalho era uma 

das principais sambistas do Brasil, considerada Madrinha do Samba; a catedral de Notre Dame 

é uma das principais catedrais do estilo gótico e foi construída há mais de 850 anos; e o suicídio, 

ato extremo, de um ex-presidente peruano, alvo da que é considerada uma das maiores 

operações anticorrupção do Brasil. São objetos de realidade superlativos.  

Por outro lado, há também interesse em matérias que estão na alçada do divertimento e 

das celebridades, apesar de o contexto ser mais “formal”. No primeiro caso, os podcasts 

Ilustríssima Conversa e Ilustrada; no segundo, a reunião do pai do jogador Neymar com o 

ministro da Economia, Paulo Guedes. O atacante, enquanto pessoa pública, celebridade, 

destaque de um dos esportes mais populares no Brasil, detém um poder simbólico que o coloca 

na situação em que tudo o que disser respeito à sua vida tende a despertar a curiosidade da 

audiência. Não à toa o jogador ganha R$ 36,8 milhões de euros por ano no Paris Saint-German, 

onde atua, e é patrocinado por marcas como Nike, Gillete, Mastercard e RedBull43. 

O valor-notícia inesperado (7,65%) foi identificado majoritariamente em matérias 

sobre a política brasileira: postura e ações de membros do poder que não condizem com as 

expectativas e convenções do cargo que ocupam. Não à toa, em todas as unidades de análise 

também foi identificado o valor-notícia poder, conforme identificado em: ‘Projeto de Flávio 

Bolsonaro quer fim de reserva legal em propriedades rurais’, proposta sobre um tema que já é 
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consenso até mesmo entre a bancada ruralista; ‘Bolsonaro interrompe política de aumento real 

do salário mínimo’, medida que quebra a sequência de 25 anos de reajuste acima da inflação; 

‘Bolsonaro admite intervenção na Petrobras e deflagra crise’, uma vez que o presidente Jair 

Bolsonaro se elegeu com o discurso liberal de zero intervencionismo; e ‘Após dizer que Hamas 

deveria explodir, Flávio Bolsonaro recua e apaga publicação’, porque é inimaginável que um 

senador da República aja de maneira grosseira numa rede social contra um grupo político-

militar internacional. Observamos, por outro lado, que em apenas duas do total de matérias o 

objeto de realidade central não era a postura incoerente com as expectativas decorrentes de 

padrões culturais e convenções sociais estabelecidas. Neste caso, nos referimos às notícias 

referentes ao suicídio do ex-presidente peruano Alan García. 

Falamos anteriormente que não construímos hipóteses para este estudo, porque o ideal 

era deixar que o objeto se mostrasse para que pudéssemos, então, compreendê-los. Mas não nos 

furtamos de admitir que foi uma surpresa a identificação do valor-notícia proximidade (7,17%) 

na Folha de S.Paulo, por um único motivo: se o veículo se propõe nacional, não haveria razão 

para encontrarmos demarcações de proximidade. Ainda que fosse pressuposto a familiaridade 

da audiência com o objeto de realidade, para que ele pudesse ser mentalmente processado como 

merecedor de sua atenção.  

De qualquer forma, as matérias nas quais identificamos o valor-notícia proximidade, de 

fato, demarcam o fator geográfico como a força daquele objeto de realidade. É o caso de 

‘Aproximação entre Brasil e Israel não pode acontecer à custa da Palestina, diz embaixador’, 

por exemplo, em razão do conflito envolvendo a política de aproximação entre Brasil e Israel. 

Observamos algo parecido também em ‘Bolsonaro lamenta incêndio de Notre-Dame e fala em 

‘momento sombrio’’, matéria construída apenas com o posicionamento do presidente Jair 

Bolsonaro sobre o incêndio de grandes proporções que atingiu a catedral de Notre Dame, 

quando a própria Folha já havia produzido uma matéria com os posicionamentos de outros 

líderes mundiais. Entendemos que essa escolha tenha se baseado no fator proximidade, porque 

é o presidente da nossa República, mas também por uma incoerência de postura: quando do 

incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, o então candidato à Presidência minimizou a 

ocorrência44. 

Também percebemos que a Folha demarca a proximidade com o estado de São Paulo. 

É o que observamos na matéria ‘ANTT multa empresas e caminhoneiros por descumprirem 

tabela do frete em SP’ e ‘Situação das estradas em São Paulo’. No entanto, o aspecto da 

proximidade cultural prevaleceu, como identificamos nas matérias sobre a atuação da Operação 
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Lava Jato no Peru, uma vez que a operação se popularizou no Brasil, e a morte da sambista 

Beth Carvalho, a Madrinha do Samba, um dos elementos da nossa cultura. 

O valor-notícia referência a algo negativo aparece em 7,65% das matérias. 

Entendemos este valor como aquilo que é percebido como danoso, com consequências 

negativas. Não fomos nós que percebemos isso, que fique esclarecido, mas é algo que consta 

no objeto de realidade central. Por exemplo, em ‘Petrobras perde R$ 32 bi em valor de mercado 

após interferência de Bolsonaro’, o objeto de realidade é a reação negativa do mercado à 

interferência do presidente Jair Bolsonaro na política de preços da Petrobras. Assim como em 

‘Dólar fecha a R$ 3,99, maior valor desde período pré-eleitoral’, que também se refere à reação 

negativa do mercado financeiro após aprovação da reforma da Previdência na CCJ da Câmara.  

Precisamos fazer uma observação quanto a este valor-notícia. Concordamos com 

Harcup e O’Neill (2001) quando dizem que não dá para determinar que o negativo é 

unanimidade, ainda que Golding e Elliott (1979) contribuam para a definição ao dizerem que 

“são eventos percebidos ou apresentados como danosos para as instituições sociais”. 

Acreditamos não ser tão simples determinar se tais eventos ameaçam o que está posto. No caso 

de ‘Weintraub escolhe gestores não ligados à educação para secretarias do MEC’, sobre a 

escolha de secretários do novo ministro da Educação não serem ligados à área educacional, até 

que ponto isso negativo, visto que é coerente com a estratégia do governo que assumiu, uma 

vez que o próprio ministro não é da área? O ponto que trazemos para discussão sobre a 

referência a algo negativo é que é preciso um referencial e nesse período de disputa de valores 

sociais fica difícil determinar.  

Por outro lado, esses eventos percebidos como danosos o são por outros motivos, estes, 

sim, determinando sua noticiabilidade. Nos casos de corrupção, a infração/crime; nos casos de 

violência, o interesse, a notabilidade (por causa da dimensão que possui), a significância (possui 

significação social, relevância). Talvez seja o caso de revermos o “bad news” pura e 

simplesmente, ou então iremos banalizar a relevância social dos acontecimentos. 

 

3.3. Resultado da análise na Vogue Brasil 

Analisamos 108 notícias que estavam no destaque da home da Vogue. Esse produto tem 

uma característica particular de não atualizar seu carrossel de destaques45 com a frequência que 

esperamos quando consideramos se tratar de um produto digital. Diferentemente da Folha de 

S.Paulo, por exemplo, que repete em sua página inicial apenas matérias institucionais, que 

promovem uma ação do veículo, na Vogue percebemos que as mesmas cinco matérias chegam 

a ocupar o destaque por dias. Exemplo disso é ‘Baile da Vogue 2019: entre no salão do gala 
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fashionista’, publicada em 24 de março de 2019, mas que estava no destaque ainda em 1º de 

abril de 2019, uma semana depois.  

Inicialmente consideramos a possibilidade de ser um problema essa repetição de 

matérias, mas optamos por analisar sob a perspectiva de que, uma vez que a troca dos destaques 

é escolha da edição, certamente manter as mesmas notícias sinaliza que aqueles valores-notícia 

são significativos para o produto; a escolha por manter as mesmas matérias no destaque por 

dias poderia ser consciente. Estes valores-notícia são: novidade, significância, interesse, 

proximidade e notabilidade. 

 

Figura 6. Gráfico mostra o percentual de cada valor-notícia identificado no site da Vogue Brasil 

 

Não aparecem na Vogue os valores-notícia poder, inesperado, infração, referência a 

algo negativo e conflito durante o período analisado. O primeiro, porque autoridades políticas 

e suas atitudes não são objeto das matérias da Vogue. Inesperado porque não há matérias que 

tragam algum tipo de quebra de convenções sociais, o que nos leva a pensar que a Vogue reforça 

em suas matérias aquilo que já é estabelecido, de modo que não há espaço para o que rompe 

com essas expectativas. Os três últimos valores-notícia, que trazem uma negatividade 

associada, dão substância para a ideia de que esta revista não expõe controvérsias, nem mesmo 

críticas, e pauta a realidade de modo positivo. Isso ficou mais nítido quando percebemos que 

não foi destacado na home alguma matéria sobre a morte do modelo Tales Cotta, que teve um 

mal súbito durante o desfile para a Ocksa, estreante na passarela da São Paulo Fashioni Week. 

Embora a Vogue tenha feito uma matéria sobre o tema, com o posicionamento da direção da 
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SPFW e da marca46, esse conteúdo não esteve no destaque. Entendemos ser uma escolha 

editorial que preza pelo soft, por uma perspectiva sempre positiva da realidade.  

O valor-notícia recorrente na Vogue é novidade, presente em 55,55% dos objetos de 

realidade centrais das matérias. O percentual elevado é compreensível, considerando que o 

nicho de moda é alimentado por tendências, que nada mais são do que novidades, uma vez que 

representam algo que não era e passa a ser. Por exemplo, em ‘Back in the 80’s: a beleza da vez 

traz combinações inusitadas de cores e texturas’, a beleza “da moda” era uma e com esse 

movimento de atualização passa a ser outra. É, como observado na Folha, também uma relação 

com a atualidade, com o que é do momento. Os desfiles de moda contêm esse valor-notícia pelo 

mesmo motivo: espera-se que nessas ocasiões sejam apresentadas as apostas e novidades das 

marcas para a temporada. Espera-se que as coleções tragam elementos ou composições novas, 

que avancem no que já é sabido sobre os designers que as constroem, embora a realidade nem 

sempre corresponda a tais expectativas. As tendências de moda são uma novidade, até que, no 

seu fluxo natural, se estabelecem e deixam de sê-lo, num processo que Erner (2015) chama de 

tendências confidenciais, que marcam o pertencimento a um círculo específico, e tendências 

massivas, que envolvem um grande número de pessoas envolvidas. 

A articulação entre tendências confidenciais e massivas apresenta uma certa dificuldade. 

As primeiras distinguem os indivíduos pelo viés do consumo ostentatório ou de uma 

moda indumentária radical, por exemplo. As tendências de massa, ao contrário, 

permitem uma integração ao corpo social. Mas essa clivagem pode desaparecer, pois 

uma tendência massiva sempre é uma tendência confidencial que triunfou. As práticas 

de ponta anunciam, às vezes como sinais fracos, os entusiasmos populares de amanhã. 

A metamorfose é possível; ela obviamente não é inevitável (Erner, 2015, p. 18). 
 

A novidade também se refere a estreias, lançamentos. Em ‘Haight, Neriage, Another 

Place, Flavia Aranha e Ocksä são os estreantes da próxima edição do SPFW’, o objeto de 

realidade são as marcas estreantes na edição seguinte da São Paulo Fashion Week; em ‘Prêmio 

Muda: vote na sua marca preferida!’, o objeto de realidade é a nova fase de uma premiação 

que ocorre pela primeira vez.  

Quando falamos de significância, valor-notícia presente em 52,77% das notícias da 

Vogue, nos referimos àquilo que a audiência deve saber porque é capaz de ser significado por 

ela como relevante ou importante, dado o impacto que pode ter em suas vidas. Na Folha vimos 

pela perspectiva mais aproximada do interesse público, porque as matérias se aproximam da 

noção tradicional sobre o jornalismo: vigiar o poder, fiscalizar os governantes, dar informações 

que os cidadãos devem saber para exercitar sua cidadania. Vimos que a significância na Folha 

é mais forte neste sentido, mas não é exclusivo. Igualmente na Vogue. Essa discussão nos faz 
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encarar a necessidade de considerarmos também a linha editorial do produto quando formos 

analisar a noticiabilidade. O jornalismo especializado de moda não é o lugar onde se reforçará 

uma cidadania, porque as características editoriais são outras, mas nem por isso deixará de ser 

o lugar dos objetos de realidade que podem ser processados como relevantes pela audiência.  

A São Paulo Fashion Week, por exemplo, é de extrema importância para o setor. É a 

maior semana de moda da América Latina – na última edição aconteceram 36 desfiles em seis 

dias de evento –, mobiliza estilistas, modelos, agências de notícias, imprensa especializada, 

patrocinadores. Sem contar que o conteúdo do que é apresentado é relevante para a audiência, 

uma vez que consomem jornalismo de moda aquelas pessoas que valorizam o assunto.  

Com este mesmo olhar identificamos significância em ‘5 truques para atualizar o 

guarda-roupa de trabalho’, cujo objeto de realidade são os elementos da moda do momento 

que podem ser usados no look de trabalho. Embora a um primeiro momento pareça futilidade, 

quando paramos para analisar identificamos uma prestação de serviço - especializado e 

diferente do que tomamos como tal nos estudos de jornalismo, é verdade. Ora, se a audiência 

se interessa por moda e é composta por pessoas que se vestem, trabalham e querem acompanhar 

as tendências, é importante ensiná-las como usar tais elementos a seu favor no seu cotidiano. O 

que chamamos a atenção aqui é para a existência de significância à medida em que o objeto de 

realidade é capaz de impactar a vida daquele público, independentemente de ser um impacto no 

exercício de uma cidadania ou na relação que se tem com moda, por vezes considerado um 

tema fútil, supérfluo. 

Identificamos também no corpus da Vogue Brasil o valor-notícia interesse (52,77%), 

referente a aquilo que está na dimensão humana, que sensibiliza, diverte, entretém. É o valor-

notícia que se refere a celebridades, que dá a pessoas públicas o valor como notícia num produto 

jornalístico, uma vez que pessoas se interessam por pessoas, pela história do outro. É como em 

‘Salma Hayek fala com a Vogue e dispara: “superei abusos, mas nunca quis usar minhas 

histórias tristes para chamar atenção”’, em que o objeto de realidade central é a experiência 

da atriz de Hollywood que enfrentou preconceitos; como em ‘Conheça Maia Boitrago, a 

trancista carioca preferida das celebridades’, que conta história da trancista carioca que faz os 

cabelos de celebridades negras, como a atriz Taís Araújo e a cantora Iza; e como em ‘Boneca 

russa: Irina Shayk fala sobre família, carreira e amor’, cujo objeto de realidade é a modelo 

russa, uma das mais disputadas do mercado, que é capa da edição de abril da revista. Ainda em 

‘O guarda-roupa de Lina Bo Bardi conservado há mais de 20 anos pelo Teatro Oficina’, cujo 

objeto de realidade é a arquiteta Lina Bo Bardi, tema de exposição no MASP durante o mês de 

abril.  
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O interesse também aparece na perspectiva do que diverte, como quando é noticiado o 

Baile da Vogue, em ‘Baile da Vogue 2019: entre no salão do gala fashionista’, cuja construção 

remete mesmo ao entretenimento, quando o subtítulo sugere: “Dê um giro pela noite que 

encerrou a temporada carnavalesca com shows, looks glamorosos e parceria em prol de três 

iniciativas sociais”. Os desfiles da SPFW também contêm esse valor-notícia, por causa da 

experiência que eles proporcionam. Embora sejam uma ocasião na qual se exige seriedade e 

comprometimento, os desfiles têm se transformado em verdadeiros espetáculos, em decorrência 

do alcance propiciado pelas transmissões online via redes sociais. Por outro lado, identificamos 

interesse nos desfiles porque são marcas conhecidas, de estilistas conhecidos, principalmente 

aquelas que estiveram nos destaques do site da Vogue: Reinaldo Lourenço, Lenny Niemeyer, 

Lilly Sarti, Dior. 

Tal percepção nos remete a outro valor-notícia identificado na Vogue, a proximidade 

(31,48%). Em todas as matérias identificamos a demarcação da proximidade geográfica, apesar 

de a Vogue ser um veículo de alcance nacional, o que nos fazia presumir a não-necessidade de 

destacar este aspecto, assim como pontuamos na análise sobre a Folha de S.Paulo. Observamos 

isto na matéria ‘Acessórios-desejo: 8 itens que acabam de chegar no Brasil’, cujo objeto de 

realidade são itens de grifes internacionais que chegaram ao Brasil, e em todas que diziam 

respeito à Semana de Moda de São Paulo - a maior semana de moda da América Latina que 

acontece no Brasil. Este aspecto que toca a notabilidade não é destacado nas matérias da Vogue, 

certamente porque quem acompanha a revista sabe a dimensão deste evento.  

Por outro lado, a notabilidade (12,03%), que se refere àquilo que é perceptível dentro 

de um contexto, aparece em matérias que trazem o incomum, o que é raro, que não se vê com 

frequência. Por exemplo, a em ‘Conheça Maia Boitrago, a trancista carioca preferida das 

celebridades’, o objeto de realidade central é a trancista carioca que tem uma história de vida 

curiosa: “Com apenas três anos de experiência, a carioca Maia Boitrago é, hoje em dia, um dos 

nomes mais procurados de celebridades brasileiras para trançar seus cabelo . . .”47. Com tão 

pouco tempo de atuação no mercado de tranças, Maia Boitrago tem em seu portfólio nomes 

com elevado capital simbólico na indústria, como Taís Araújo, Jeniffer Nascimento, Iza e Lellê. 

Não é uma realidade comum de se ver, em tão pouco tempo de atuação profissional atender 

pessoas tão proeminentes do mercado. 

O aspecto da dimensão, do alcance, vemos em ‘Boneca russa: Irina Shayk fala sobre 

família, carreira e amor’, cujo objeto de realidade é a modelo russa, uma das mais disputadas 

do mercado, capa da edição de abril da Vogue. Além de ser uma profissional que se destaca em 

seu meio, “capa da edição” e “top [model]”, sua história de vida é inusitada, uma vez que ela 
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nasceu em um vilarejo da antiga União Soviética, que de tão pequeno não chegava nem mesmo 

revistas de moda. “. . . ela cresceu sem poder folhear revistas de moda, como toda adolescente 

que aspira um lugar no mundo da moda. . . .”48. A notabilidade é ressaltada na construção do 

texto, de fato, mas também no ato de selecionar esta modelo para contar sua história. 

 

3.4. Resultado da análise no Nexo Jornal 

Assim como nos demais produtos, no Nexo foram analisadas matérias informativas, de 

modo que excluímos os textos de colunas e opinião, que não seguem o formato da narrativa 

jornalística. Especialmente neste produto, sentimos dificuldade em efetuar a análise, devido à 

diversidade de formatos que ainda são novos para o jornalismo, como infográficos e quizzes 

interativos. Nem sempre há lead, então nestes casos nós preenchemos o campo correspondente 

da tabela com o primeiro parágrafo introdutório. Por outro lado, é interessante observar: 

primeiro que, embora não haja lead, há informação; e, segundo, quais assuntos são merecedores 

do trabalho que exige a produção de um infográfico e um quiz, por exemplo.  

Mantivemos na análise todas as matérias, com exceção de ‘‘Verifique-se o mesmo’: uma 

visão sobre a cultura brasileira’, na qual o Nexo publica trechos do novo livro do escritor e 

artista plástico Nuno Ramos, porque não consideramos este conteúdo informativo. Sendo 

assim, foram analisadas 109 matérias que estavam no destaque da página inicial nos dias úteis 

do mês de abril. Identificamos todos os valores-notícia de nossa tipologia nesse corpus, 

apresentados a seguir na ordem de maior para menor frequência: poder, notabilidade, 

novidade, interesse, significância, proximidade, conflito, infração, inesperado e referência 

a algo negativo. 
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Figura 7. Valores-notícia identificados no Nexo Jornal 

 

O valor-notícia poder foi identificado em 49,54% dos registros analisados. Observamos 

que, no caso particular do Nexo, há a relação forte deste valor-notícia com nações. Não 

exclusivamente nações de elite, como propuseram Galtung e Ruge (1999), mas nações, 

governos estrangeiros. É como em ‘Por que o Japão divide o tempo em eras imperiais’, que 

tem como objeto o anúncio feito pelo governo japonês do nome da próxima era imperial após 

renúncia de imperador; também em ‘Como os EUA pressionam o Tribunal Penal 

Internacional’, sobre a decisão do governo americano de revogar visto de procuradora-geral do 

Tribunal Penal Internacional; e, ainda, em ‘De um golpe a outro: a história de Bashir no 

Sudão’, cujo objeto de realidade é a deposição de líder do Sudão por militares em meio a crises 

políticas no norte da África. Observamos também que o Nexo tem o hábito particular de 

produzir reportagens sobre nações que não apenas de elite. É uma escolha do veículo dar 

destaque na home para matérias como ‘De um golpe a outro: a história de Bashir no Sudão’ ou 

‘As ações, omissões e lições do genocídio de Ruanda em 1994’ - que sabemos conter também 

noticiabilidade por valores-notícia como atualidade -, ou ainda ‘Como a morte de uma repórter 

reaviva as tensões na Irlanda’, 

Interessante perceber que essa referência à nação está também na construção da notícia 

(Traquina, 2005a): não há personalização. É o que tomamos a liberdade de entender como a 

institucionalização do que é noticiado. Tal postura é recorrente no Nexo, que situa as matérias 

no campo das estruturas, não dos sujeitos (Galtung & Ruge, 1999). Ainda que se refira a fatos 

dados decorrentes da decisão de um indivíduo, a declarações e a comportamento de atores 
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sociais, pessoas que ocupam cargos e funções de destaque no campo político ou jurídico e 

possuem poder de decisão, as matérias são construídas de modo contextual, sem qualquer 

personalização ou destaque para os sujeitos, o que implica as instituições aparecerem como 

atores principais.  

Tomemos a matéria ‘Por que o Supremo está sendo acusado de censura’, que tem como 

objeto de realidade o fato dado que é a decisão de censura a sites, assinada pelo ministro 

Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Não discutimos aqui a noticiabilidade do 

objeto de realidade, porque entendemos que o Poder Judiciário e seus membros são indicadores 

inegáveis de um poder, mas chamamos a atenção para a institucionalização no Nexo. Enquanto 

existe a possibilidade de se construir o título tal como “Por que o ministro Alexandre de Moraes 

está sendo acusado de censura”, o veículo opta por tomar a parte pelo todo, pela instituição que 

ele representa. O mesmo vale em ‘A decisão do STF que suspende a permissão à “cura gay”’, 

que trata da decisão da ministra Cármen Lúcia, que suspendeu liminar autorizando o tratamento 

para “cura gay”. Mais uma vez, uma decisão individual cuja notícia é construída de modo que 

chama a atenção para a instituição que este indivíduo representa.  

Não é nossa proposta analisar a construção das notícias, porque nosso objetivo exige 

apenas um estudo sobre o objeto de realidade que é selecionado para virar notícia – não o tipo 

de objeto de realidade, mas qual. No entanto, sentimos a necessidade de explorar o aspecto da 

construção no Nexo, especificamente, por causa do formato utilizado para apresentar as 

informações. Diferentemente da Folha, por exemplo, que constrói as notícias de maneira 

tradicional (no formato sujeito + verbo + predicado, como em ‘Bolsonaro cancela encontro 

com imigrantes em Israel e cogita antecipar volta’), o Nexo situa o objeto de realidade numa 

linha do tempo: o que é aquilo, por que aquilo existe, o que aquilo implica. Outro exemplo a 

seguir. Na Folha, o julgamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a condenação do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do tríplex de Guarujá, em São Paulo, é construído 

da seguinte forma: ‘STJ reduz pena no caso do tríplex, e Lula pode sair da cadeia ainda em 

2019’. Já no Nexo, há a diferença: ‘STJ julga caso tríplex: quais os efeitos da decisão para 

Lula’. A construção remete ao contexto, não a fatos isolados. Consideramos que isso é 

interessante de observarmos, porque é um modo diferente de agir, quando comparamos com 

produtos tradicionais – a própria Folha, por exemplo, também analisado neste trabalho.  

Outro valor-notícia recorrente no Nexo é notabilidade (41,28%), que identificamos em 

matérias cujos objetos de realidade possuem algo de notável, como volume ou dimensão, o 

inusitado, a quantidade de pessoas envolvidas. Em ‘Por que ‘Cine Holliúdy’ é um fenômeno de 

bilheteria no Ceará’, a notabilidade está no fato dado que é uma comédia nacional superar a 
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bilheteria de filme ‘Capitã Marvel’ no estado nordestino. Já em ‘As reações aos 80 tiros de 

militares num carro com uma família’, o caráter notável é demarcado pela quantidade de tiros 

disparados contra um carro com uma família, que culminou na morte de duas pessoas – também 

fato dado.  

Identificamos notabilidade ainda em ‘O que há em ‘Guava Island’, com Donald Glover 

e Rihanna’, porque é incomum na indústria do entretenimento a produção e exibição de média-

metragens com apresentação no formato em que Donald Glover e Rihanna optaram para 

divulgação do produto: lançado no Festival Coachella, nos Estados Unidos, e disponibilizado 

na plataforma Amazon Prime para exibição gratuita por tempo limitado. Identificamos este 

valor-notícia também nas matérias ‘Extratos da semana’, publicadas às sextas-feiras no formato 

vídeo, com os eventos e situações que repercutiram durante a semana. O fato de eles terem se 

destacado dentro de um contexto, neste caso o período da semana, lhes confere o caráter 

notável. Geralmente, esse destaque se dá por ser raro ou incomum. 

O Nexo é um produto que utiliza resultados de pesquisa e relatórios como objetos de 

realidade a serem noticiados. Tais elementos estão inseridos na compreensão que temos do 

valor-notícia novidade (36,69%), porque trazem um conhecimento novo. Exemplo disso é ‘A 

qualidade do envelhecimento de quem vê sentido na vida’, resultado de uma pesquisa britânica 

sobre fatores que interferem na sensação de bem-estar, e ‘Como o brasileiro vê as chances de 

ascensão social e a desigualdade’, também resultado de uma pesquisa, desta vez da Oxfam e 

Datafolha, sobre como o brasileiro vê a desigualdade e ascensão social. Estamos certas de que 

esta não é a única forma de novidade no Nexo. 

Há também a perspectiva daquilo que vai impactar na vida das pessoas, associado ao 

valor-notícia significância. O que não era, passa a ser e a audiência deve saber? Das 40 matérias 

nas quais identificamos novidade, 11 têm também o valor-notícia significância – de mudanças 

no aplicativo de mensagens WhatsApp, como em ‘Os impactos da mudança de regras nos 

grupos de WhatsApp’, à estrutura do ensino básico no Brasil, como em ‘O papel do projeto 

pedagógico no debate sobre ensino domiciliar’. Percebemos o quanto isso tira da significância 

o status de ideal, tal qual uma analogia do erudito versus popular, na qual o que é relevante e 

importante aparece como o inalcançável e aquilo que é “interesse do público” (embora não 

gostemos dessa expressão) é levado menos a sério por ser popular. As escolhas do Nexo 

contribuem para reforçar o lugar da significância par e em passo com os valores que circulam 

entre o grupo que compõe a audiência do produto jornalístico – seja um grupo mais amplo e 

diverso, seja um grupo mais nichado, com valores específicos.   
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Identificamos novidade também em matérias que apresentam o avanço num quesito já 

conhecido, especialmente em se tratando de tecnologia. Pode ser um novo tocador de podcasts 

(‘Este novo tocador de podcasts funciona como uma rede social’), uma plataforma que reúne 

produções musicais anteriores ao disco (‘A plataforma que reúne faixas de cilindros 

fonográficos’), uma plataforma de streaming especializada (Darkflix: um streaming brasileiro 

de terror e suspense’) ou uma ferramenta que preserva a memória indígena (‘A ferramenta 

digital desenhada para preservar a memória indígena’). Da mesma forma, quando se trata do 

que é novo na esfera de poder. 

Observamos que em 18 matérias nas quais identificamos o valor-notícia novidade 

também foi identificado o valor notícia poder, referindo-se a decisões do governo que não 

necessariamente impactarão diretamente na vida das pessoas, mas são capazes de interferir na 

rotina social. Na matéria ‘Horário de verão no Brasil: por que seu fim está próximo’, o objeto 

de realidade é a suspensão do horário de verão no Brasil (a novidade) após decisão do presidente 

da República, Jair Bolsonaro (membro do Poder Executivo). Já em ‘Quem é Abraham 

Weintraub, o novo ministro da Educação’, a relação entre novidade e poder consta no fato de 

ser apresentado o novo ministro de Estado do governo. Há também a relação com pesquisas, 

como já mencionado anteriormente: ‘Quem aprova e quem desaprova o governo Bolsonaro até 

agora’, em que o objeto de realidade central é o resultado de pesquisa Datafolha sobre avaliação 

do governo de Jair Bolsonaro. 

O valor-notícia interesse aparece em 32,11% das matérias analisadas neste corpus. 

Nosso entendimento sobre esta categoria inclui tudo aquilo que está na dimensão humana, como 

ocorrências com capacidade de sensibilizar o indivíduo humano. Pessoas se interessam por 

pessoas (Schudson, 2008, 2014), como costumamos ouvir nas redações para justificar a 

construção de uma matéria de forma mais humanizada, que toque à sensibilidade da 

audiência. Ampliamos essa premissa para o ato da seleção do objeto de realidade que será 

transformado em notícia e identificamos este valor-notícia em matérias que tratam exatamente 

de tragédias naturais, desabamentos, execuções e até suicídio.  

Podemos compreender melhor essa noção com os seguintes exemplos: em‘O que une 

Brasil e Moçambique, segundo esta historiadora’, cujo objeto de realidade é a relação entre o 

Brasil e os povos da região africana que foi atingida pelo ciclone Idai; ‘As reações aos 80 tiros 

de militares num carro com uma família’, referente à morte do músico Evaldo Rosa, após 

militares do Exército atirarem 80 vezes contra carro que a vítima dirigia no Rio de Janeiro; ‘O 

desabamento de 2 prédios no Rio. E sua relação com as milícias’, de quando dois prédios 

desmoronaram no Rio de Janeiro, deixando 15 vítimas; e ainda ‘O suicídio do ex-presidente do 
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Peru na hora da prisão’, acerca da morte do ex-presidente peruano Alan García, que tirou a 

própria vida quando recebeu o mandado de prisão no âmbito da Operação Lava Jato. Chamamos 

a atenção para o fato de que embora sejam situações que despertam a sensibilidade, não parece 

haver a exploração do sofrimento que tais realidades podem suscitar.  

Outro aspecto que se destaca no Nexo é a diversão, o entretenimento, em razão das 

matérias de cultura. É o que identificamos em: ‘A América Latina na SP-Arte, segundo esta 

curadora’, ‘Mia Couto: a língua, a literatura e a vida em Moçambique’, ‘O documentário sobre 

Alice Guy-Blaché, pioneira do cinema’ e ‘‘Vingadores: Ultimato’: a tradução de um gênero 

para o cinema’. Há ainda a perspectiva do interesse por pessoas públicas, que são conhecidas 

por algo que tenham feito e lhes conferiu fama. Detectamos o interesse sob este aspecto nas 

matérias ‘Quais as suspeitas de racismo no Big Brother Brasil’, que tem como objeto de 

realidade as suspeitas de racismo cometido pela participante Paula von Sperling contra o colega 

de confinamento Rodrigo França; e ‘Por que Julian Assange, do WikiLeaks, foi preso agora’, 

em que o objeto de realidade é a prisão do ativista australiano após perder o status de asilado 

político pelo Equador. Atribuímos o interesse aqui porque Assange se tornou uma pessoa 

conhecida publicamente depois de ter publicado uma série de documentos sigilosos sobre ações 

do governo dos Estados Unidos em seu site, o WikiLeaks, em 2010. 

O Nexo diz fazer jornalismo de contexto. Nos sentimos confortáveis em repetir o 

discurso institucional quando nos deparamos com significância (25,68%). O que é considerado 

relevante devido ao impacto que pode causar na vida das pessoas não tem em conta um dado 

momento ou a agenda proposta por um campo, mas o que implica na vida em sociedade. 

Falamos sobre isso alguns parágrafos acima. Aqui trazemos outros exemplos para fortalecer 

nossa argumentação. Notamos a preocupação com o que pode ser significativo para a audiência 

nas matérias ‘Como a Amazônia está perdendo água, segundo este estudo’ e ‘A educação moral 

e cívica no Brasil, segundo este pesquisador’, porque se referem a assuntos que estão na agenda 

pública e podem interferir na vida das pessoas a médio e longo prazo.  

Por um lado, água é condição básica para existência humana; por outro, a educação 

moral corresponde aos valores que passam a circular socialmente, e que poderão influenciar em 

atitudes e comportamentos (Schwartz, 2012). O mesmo em ‘O papel do projeto pedagógico no 

debate sobre ensino domiciliar’, porque a educação oferecida para as crianças do presente 

implica formação da população economicamente ativa do futuro, afinal. E quando a edição atual 

da maior semana de moda da América Latina, a São Paulo Fashion Week, é transformada em 

conteúdo informativo no Nexo, a significância também está no contexto: a movimentação de 
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dinheiro no período, a relevância do setor para a economia brasileira, a quantidade de pessoas 

empregadas. 

O aspecto contextual, no entanto, não elimina o fator de impacto político na vida das 

pessoas que compõem a audiência do Nexo. O que fazem membros do poder e que medidas são 

propostas pelos governantes também aparecem no conteúdo deste jornal digital. É o que vemos 

em ‘Qual presidente fez isso em 100 dias? Faça o teste’, que, apesar do formato inovador para 

o jornalismo, contém informações sobre os cem dias de governo do presidente Jair Bolsonaro 

e o que ele fez em cada período. Consequentemente, o Nexo também proporciona a comparação 

da gestão atual com gestões passadas, uma vez que traz informações relacionadas a cada 

pergunta do teste (ver Figura 8). 

 

 

Figura 8. Captura de tela da matéria interativa sobre os 100 dias de governo Jair Bolsonaro 
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Outros exemplos de como este aspecto da significância aparecem no Nexo são as 

matérias ‘O pacote de Bolsonaro e a nova crise com os caminhoneiros’, uma vez que está em 

xeque a continuidade da prestação de serviço dos caminhoneiros, que atuam no principal meio 

de transporte de cargas do Brasil, e uma possível paralisação é capaz de provocar 

desabastecimento no país49; em ‘É justo elevar o tempo mínimo de contribuição da 

Previdência?’, cujo objeto de realidade é a proposta de reforma da Previdência em tramitação 

no Congresso, que altera as regras de aposentadoria e, consequentemente, a relação dos atores 

sociais com o trabalho; e ‘O perfil das 3 universidades atingidas por cortes no MEC’, que 

mostra a decisão do MEC de cortar 30% do orçamento de universidades federais que se 

destacam no Brasil e na América Latina, interferindo na capacidade de produção científica das 

instituições de ensino e na admissão de novos estudantes para graduação e pós-graduação, o 

que limita a democratização do acesso ao ensino superior conquistada nos anos anteriores. 

Assim como na Folha de S.Paulo e na Vogue, foi uma surpresa identificar o valor-notícia 

proximidade (23,85%) de maneira tão demarcada, com expressões do tipo “brasileiras” e “no 

Brasil”, porque uma vez que o veículo se propõe nacional, presume-se que a dimensão dada aos 

aos assuntos não será local ou regional. É o caso de matérias como ‘A educação moral e cívica 

no Brasil, segundo este pesquisador’, que tem como objeto de realidade a proposta de 

reintrodução da disciplina educação moral e cívica nas escolas brasileiras; ‘Onde vive e onde 

não vive ninguém no Brasil’, sobre a ocupação do território brasileiro, segundo dados do IBGE; 

‘Quais as chances de o Brasil ter queda no PIB no 1º trimestre’, cujo objeto de realidade é a 

projeção negativa de crescimento do Brasil em 2019; além de ‘Darkflix: um streaming 

brasileiro de terror e suspense’, que se refere ao lançamento de um streaming brasileiro com 

filmes de terror e suspense. 

Ao demarcar a nacionalidade, nos parece que o Nexo estabelece as relações de 

proximidade geográfica e cultural, porque a expressão “brasileiro” traz consigo símbolos e 

lembranças do que está associado ao hábito, ao comportamento, à cultura dessas pessoas. 

Notamos essa ambiguidade também quando nas matérias cujos objetos de realidade se 

relacionam com a população indígena: ‘A questão indígena em 2019, segundo esta liderança’ 

e ‘Este mapa mostra territórios tradicionais de indígenas pelo mundo’. Por outro lado, existem 

objetos de realidade que surtem o mesmo efeito, mas apenas referente à perspectiva cultural. É 

o caso de ‘Mia Couto: a língua, a literatura e a vida em Moçambique’, que traz declarações do 

autor moçambicano, bastante conhecido e lido no Brasil, e ‘‘Vingadores: Ultimato’: a tradução 

de um gênero para o cinema’, que tem como objeto de realidade o acontecimento 
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convencionado que é o lançamento do filme ‘Vingadores: Ultimato’, franquia Marvel de 

sucesso mundial. 

Quando realizamos a análise, o fizemos com o entendimento de que conflito (14,67%) 

se refere à inexistência de harmonia ou consensos, podendo inclusive colocar em risco o bem 

estar social. Greves, guerras e reivindicações foram alguns dos exemplos que tivemos em mente 

quando encontramos tal valor-notícia na literatura do assunto. Percebemos que no Nexo o 

conflito está muito relacionado às relações no poder. Treze das 16 matérias nas quais 

identificamos o valor-notícia conflito contêm também o valor-notícia poder. A exemplo: ‘O 

anúncio do Banco do Brasil que saiu do ar. E a fala de Bolsonaro’; ‘O ‘roteiro Hausmann’ 

para uma intervenção na Venezuela’, em que o objeto de realidade é a crise na Venezuela 

envolvendo o líder opositor Juan Guaidó e o ditador Nicolás Maduro; e ‘100 dias de governo: 

a 2ª baixa no ministério de Bolsonaro’, que trata da demissão de Ricardo Vélez Rodríguez do 

Ministério da Educação. 

São reflexos de dissensões, embates entre situação e oposição, desarticulação entre 

governo e Congresso. É o que identificamos em ‘O que há no processo de impeachment do 

prefeito do Rio’, cujo objeto de realidade central é a decisão da Câmara Municipal de abrir 

processo de impeachment contra prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, o que agrava a 

crise entre o Legislativo e o Executivo. Esta matéria não trata de uma infração, porque ainda 

não há decisão, nem mesmo judicial, e o cenário no qual está inserida reflete o conflito existente 

no município – na ocasião envolvido em dificuldades nas áreas de saúde, finanças, segurança e 

cultura. 

O valor-notícia infração aparece em 11,92% das matérias do Nexo. Assim como na 

Folha de S.Paulo, trata exclusivamente de transgressões a leis e normas, associado a decisões 

judiciais. Como em ‘Por que o Supremo está sendo acusado de censura’, cujo objeto de 

realidade é a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que censura sites; e em ‘STJ 

julga caso tríplex: quais os efeitos da decisão para Lula’, que se refere à decisão do STJ em 

manter a condenação, mas reduzir a pena do ex-presidente Lula no caso do tríplex do Guarujá. 

Por outro lado, ainda que não haja decisões, os objetos de realidade que se referem ao 

descumprimento de uma lei também viram notícia no Nexo. É o caso da investigação da 

Procuradoria-Geral da República contra o líder da bancada evangélica na Câmara, Silas Câmara 

(PRB-AM), pelo crime de peculato: há a infração, há a investigação, mas ainda não há a decisão 

da justiça quanto ao caso. Equivale à noção as matérias ‘Quais as suspeitas de racismo no Big 

Brother Brasil’ e ‘Quais as novas suspeitas no caso dos laranjas do PSL’, que, na época da 

publicação, se referiam ainda à fase de inquérito e investigação dos crimes.  
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Os valores-notícia que pouco influenciam a seleção de objetos de realidade no Nexo são 

inesperado (8,21%) e referência a algo negativo (7,33%), que sequer chegam a 10% do total 

de matérias analisadas neste produto. No primeiro caso, observamos a quebra de expectativas 

decorrentes de padrões e convenções socioculturais. Exemplo disso é a matéria ‘Solidariedade 

com um humorista, silêncio sobre os 80 tiros’, que tem como objeto de realidade a postura do 

presidente Jair Bolsonaro sobre casos de repercussão nacional. O líder da nação se calou sobre 

os 80 tiros deflagrados por militares Exército Brasileiro contra o carro de uma família, numa 

tarde de domingo, no Rio de Janeiro, que culminou na morte de duas pessoas.  

O esperado era que o presidente se manifestasse sobre o assunto, em razão de o agente 

ativo da situação ter sido uma corporação das Forças Armadas, vinculada ao Ministério da 

Defesa, consequentemente, ao governo federal. Mas isto não aconteceu. Por outro lado, o 

presidente se posicionou, em tom de solidariedade ao humorista e apresentador Danilo Gentili, 

condenado em processo por injúria movido pela deputada petista Maria do Rosário, um dia 

depois da decisão judicial. Havemos de lembrar duas coisas neste caso: o discurso de ódio 

suscitado por Bolsonaro ao partido petista desde o período eleitoral e a decisão do Supremo que 

condenou Bolsonaro a indenizar em R$ 10 mil a mesma deputada, por declarar que ela não 

merecia ser 'estuprada' por ser 'muito feia50. 

O inesperado no Nexo também foi identificado quando referente a quebras de padrões 

em atividades do dia a dia, associado também a uma inovação. É o que observamos nas matérias 

‘A estética dos ‘desenhos feios’. E por que viraram tendência’ e ‘Este artista pinta paisagens 

dentro de latinhas de metal’: o socialmente estabelecido é que os desenhos, entre os quais 

tatuagens, sejam harmonizados, em linhas proporcionais; enquanto que não se espera que 

latinhas de metal sirvam de telas para pinturas. São movimentos que surpreendem devido à 

ruptura com o convencional, com o que já é esperado que ocorra, afinal, vivemos em uma 

sociedade que não tem o culto ao feio como regra, nem que qualquer lugar pode virar arte. 

Semelhante ao que identificamos na Folha, a referência a algo negativo é entendida 

como o que é percebido como danoso, com consequências negativas, conforme indica o objeto 

de realidade central. É o caso da matéria ‘O que é misoprostol. E os problemas se ele faltar no 

SUS’, medicamento essencial para a saúde das mulheres cuja compra está em atraso por parte 

do Ministério da Saúde. Esse retardamento pode gerar problemas para a saúde da mulher, uma 

vez que ele é usado em situações como indução do parto normal, estancamento de hemorragia 

pós-parto e em tratamentos de aborto incompleto, espontâneo ou provocado51. Outro exemplo 

de que se trata este valor-notícia são as matérias de economia ‘Quais as chances de o Brasil ter 

queda no PIB no 1º trimestre’ e ‘A economia emperrada: as previsões pessimistas para o PIB’, 
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em que os objetos de realidade são fatos supostos referentes às projeções negativas de 

crescimento do Brasil, inclusive quando chega-se à “mais baixa até então”. 
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4. Como se articulam valores-notícia e finalidades do jornalismo? 

A proposta de trazer veículos com linhas editoriais tão diferentes, embora estivessem na 

mesma mídia, foi a maneira que encontramos para mostrar que há elementos que independem 

do formato e da tecnologia. Exatamente porque independem podemos inferir que são próprios 

do jornalismo. Tomamos em particular o caso dos valores-notícia, porque acreditamos que a 

seleção de objetos de realidade para serem transformados em notícia depende das finalidades 

que atribuímos ao jornalismo. Desta forma, analisamos quais valores-notícia são comuns a três 

produtos com características editoriais distintas, etapa realizada na seção anterior e que nos 

garantiu o seguinte resultado: são comuns aos sites da Folha de S.Paulo e da Vogue Brasil e ao 

Nexo Jornal novidade, significância, interesse, notabilidade e proximidade.  

A Figura 9 indica algumas nuances dessa transversalidade dos valores-notícia, como a 

proporção com que alguns deles aparecem quando consideramos a realidade dos três produtos. 

Por exemplo, interesse e proximidade não chegam a 10% nas matérias da Folha, diferentemente 

do percentual apresentado na Vogue e no Nexo. Da mesma forma, notabilidade é o valor-notícia 

menos identificado em todo o corpus da revista de moda e com percentual menor entre os três 

produtos.  

 

Figura 9. Valores-notícia identificados na Folha, na Vogue e no Nexo 

A fase seguinte à análise e identificação dos valores-notícia que atravessam 

características editoriais, é a articulação com as finalidades do jornalismo. Consideramos o 

trabalho de sistematização feito por Reginato (2016) para esta etapa da nossa pesquisa, em razão 

da multiplicidade de referências que a pesquisadora traz. Os estudos utilizados nessa 
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sistematização foram publicados ao longo dos últimos cem anos e trazem perspectivas de 

pontos e autores distintos acerca das finalidades do jornalismo. Reginato (2016) propõe sua 

própria lista de finalidades, a partir da análise do que veículos, jornalistas e públicos dizem 

sobre o jornalismo. Optamos por utilizar a sistematização, pois acreditamos ser mais produtivo 

para este trabalho a múltipla visão de pesquisadores que já teorizaram sobre as finalidades do 

jornalismo. As finalidades que utilizaremos estão no quadro abaixo: 

 

Tabela 6 – 

Sistematização de finalidades do jornalismo 

 

Ajudar o homem a entender e viver sua época 

Contextualizar e organizar a informação 

Contribuir com a democracia 

Criar para o leitor experiências de satisfação estética que o ajudem a interpretar a 

própria vida 

Defender o cidadão 

Divertir 

Estimular o engajamento e mobilizar a participação cívica na vida pública 

Formar a opinião pública 

Informar 

Instruir, orientar e educar 

Interpretar 

Investigar 

Manter a sociedade unida e integrada 

Mediar 

Mostrar a diversidade da sociedade 

Reforçar a cidadania 

Selecionar os temas significativos 

Ser a memória da sociedade 

Trazer a verdade 

Verificar e apurar 

Vigiar o governo e os serviços públicos e denunciar os abusos do poder 

Nota. Fonte: Recuperado de “As finalidades do jornalismo: o que dizem veículos, 

jornalistas e leitores”, de G. D. Reginato, 2016, pp. 59-61. 

 

O valor-notícia novidade aparece nos produtos da análise em objetos de realidade que 

se referem a um conhecimento, que avançam num quesito já conhecido, como a atualização de 

uma situação, ou algo que não era e passa a ser, como as tendências de moda. É o tipo de noção 

que conseguimos relacionar à finalidade ser a memória da sociedade, porque o jornalismo 

demarca no tempo o surgimento de um algo novo. Neste aspecto, uma vez que é no jornalismo 

que o novo tem sua existência legitimada, é também o jornalismo que deve explicá-lo, de modo 

que a audiência seja capaz de compreender a realidade que passa a existir. É a finalidade de 

ajudar o homem a entender e viver sua época. Consequentemente, outras finalidades se 

associam a esse movimento, porque noticiar o que é novo implica informar, como novidades 
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em um crimes de repercussão, a exemplo daqueles investigados pela Operação Lava Jato; 

explicar mudanças, o que não era e passa a ser, exige instruir, orientar e educar, na medida que 

uma tendência de moda se populariza e o veículo ensina como usá-la, de que modo incorporá-

la aos diferentes estilos, com que outros itens combinar. Estas ações convergem para a 

finalidade de mostrar a diversidade da sociedade, na medida que indicam os avanços a que 

podemos chegar e a quantidade de mudanças e progressos que podemos vivenciar.  

O valor-notícia significância também se articula com algumas finalidades do 

jornalismo. É necessário reforçarmos que a entendemos como aquilo que deve ser conhecido 

pela audiência devido ao impacto que terá em suas vidas - não apenas enquanto cidadãos, mas 

como indivíduos que convivem em sociedade, seguem convenções socialmente estabelecidas e 

processam estímulos como importantes ou relevantes conforme a bagagem cultural que 

acumulem. Justamente esta perspectiva abrangente nos leva a associar significância a, 

inicialmente, selecionar os temas significativos; informar; instruir, orientar e educar; 

contribuir com a democracia, defender o cidadão, formar a opinião pública, mediar, reforçar 

a cidadania e vigiar o governo e os serviços públicos e denunciar os abusos do poder, como 

quando o interesse público é um valor que influencia fortemente na linha editorial do veículo e 

a significância é atrelada ao impacto na vida dos membros da audiência enquanto cidadãos e 

parte integrante de uma democracia – a Folha de S.Paulo é um exemplo, assim como o Nexo. 

Não é porque o jornalismo de moda não reforça cidadania que deixa de ser o lugar onde 

são noticiados objetos de realidade que podem ser processados como relevantes pela audiência. 

Igualmente, estes espaços de nicho informam o que é significativo, como a realização da São 

Paulo Fashion Week, maior semana de moda da América Latina. Instrui, orienta e educa 

também, como já mencionamos, ao apresentar tendências e como trazê-las para o dia a dia, a 

vida real.  

Embora em proporção distinta, o valor-notícia interesse é comum aos três produtos. 

Entendemos o interesse como o que está na dimensão humana, capaz de despertar sensibilidade, 

divertir e entreter. Numa compreensão desse valor-notícia, é o que entendemos como que se 

estabelece na finalidade de divertir. Está no aspecto lúdico e espetacularizado dos desfiles de 

moda que a Vogue noticia, ou nas celebridades que a revista estampa para contar suas histórias. 

Está também nas matérias de cultura do Nexo, entre elas ‘A América Latina na SP-Arte, 

segundo esta curadora’ e ‘Como será a exposição Björk Digital, que passa pelo Brasil’.  

Fica fora dessa compreensão mais “alto astral” a sensibilização que se refere a tragédias 

e mortes. Neste aspecto, a finalidade que mais se relaciona é a de ser a memória da sociedade: 

o que é publicado no produto jornalístico e que pode ser acessado em qualquer época; o que 
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deixa registrado na história um momento que passou ou um fato que ocorreu. Qualquer pessoa, 

por exemplo, pode acessar informações sobre a morte da sambista Beth Carvalho, Madrinha do 

Samba, porque isso saiu nos jornais. Quem precisar de um histórico sobre mortes durante a 

Operação Lava Jato vai saber que o ex-presidente peruano Alan García tirou a própria vida 

quando recebeu o mandado de prisão, porque os jornais registraram. Se algum pesquisador 

quiser informações sobre desabamentos de imóveis no Rio de Janeiro ou estragos causados 

pelas chuvas, ele poderá achar reportagens com detalhes de ambos os casos, porque foram 

noticiados pela imprensa. 

A notabilidade, aquilo que é perceptível devido ao destaque que possui no contexto, e 

que muitas vezes se refere ao que é surpreendente, inusitado, raro ou que atinge uma grande 

quantidade de pessoas, pode ser articulada com as finalidades de informar, ajudar o homem a 

entender e viver sua época e mostrar a diversidade da sociedade. Se um fenômeno natural 

atinge uma região e deixa milhares de desabrigados, é o jornalismo o responsável por ajudar a 

entender o que ocasionou aquele fenômeno, como reduzir os danos se ele voltar a acontecer ou 

como lidar com as consequências. Exemplo é a matéria ‘As chuvas e mortes no Rio: um roteiro 

que se repete’, na qual o Nexo informa o que já foi apurado e ajuda a entender por que aconteceu 

e o que pode ser feito para que situações como essa não se repitam. Poderia servir também de 

exemplo para a finalidade de verificar e apurar, mas nós a entendemos como parte do 

procedimento jornalístico, não uma finalidade. 

O caráter notável do que é inusitado fortalece a ideia de que existem outras formas de 

ser e existir que não aquelas convencionadas, uma vez que o que é inusitado tem essa 

característica a partir de um referencial. Quando a Vogue conta a história da trancista Maia 

Boitrago, mostra que não há um caminho para o reconhecimento, nem mesmo uma data para 

isso acontecer, afinal a profissional conquistou clientes como Taís Araújo e Iza em apenas três 

anos de atuação no mercado de tranças. Esse caráter se refere à diversidade cultural também: o 

filme ‘Cine Holliúdy’ superou a bilheteria do filme ‘Capitã Marvel’ no Ceará. 

A transformação em notícia de objetos de realidade que são próximos geográfica ou 

culturalmente é uma característica dos três produtos analisados, embora seja o de menor 

proporção entre os valores-notícia da Folha e da Vogue. Talvez por isso sintamos dificuldade 

em articular as relações diretas entre proximidade e as finalidades do jornalismo. É como se a 

proximidade cultural fosse premissa para que se noticie algum objeto de realidade, porque é 

preciso que aquilo seja familiar à audiência, e a noticiabilidade desse objeto de realidade se dá 

por causa de outros valores-notícia. No caso de ‘Bolsonaro lamenta incêndio de Notre-Dame e 

fala em ‘momento sombrio’’, publicada pela Folha de S.Paulo em 15 de abril de 2019, a matéria 
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é construída apenas com o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que se sensibiliza com 

um incêndio que aconteceu com um equipamento cultural francês. A reportagem da Folha 

lembra que a postura é diferente daquela adotada quando Bolsonaro ainda era deputado federal 

e candidato à Presidência, e nem mesmo lamentou quando um equipamento brasileiro, o Museu 

Nacional, no Rio de Janeiro, foi consumido por um incêndio. Identificamos a proximidade, 

notamos diretamente o aspecto geográfico porque é o presidente do nosso país falando, mas no 

“pano de fundo” há esse histórico compartilhado pela audiência da Folha.  

Entender a proximidade como premissa para a noticiabilidade de um objeto nos leva a 

observar que este valor-notícia se articula com praticamente todas as finalidades que constam 

na sistematização feita por Reginato (2016). Ajudar o homem a entender e viver sua época, 

contextualizar e organizar a informação e selecionar os temas significativos sugerem a 

proximidade com aquilo que toca o indivíduo no momento presente. Se uma cidade passa a 

vivenciar frequentemente temporais que desestruturam a rotina social, o cidadão precisa 

entender por que aquilo está acontecendo, uma vez que a nova realidade impacta diretamente 

na forma como ele se relaciona com o espaço público – seja para se deslocar até o trabalho, seja 

em seus momentos de lazer. Informar, consequentemente, pressupõe o conhecimento prévio, 

apesar de mínimo, do objeto de realidade em questão. Se a audiência não tem qualquer relação 

que seja com uma banda de K-Pop, de nada adiantará anunciar agenda de shows de bandas do 

gênero na região onde ela está. Manter a sociedade unida e integrada, mostrar a diversidade 

da sociedade e ser a memória da sociedade é essencialmente geográfico e cultural ao mesmo 

tempo. No primeiro caso, porque fisicamente compartilhamos espaços enquanto membros de 

uma sociedade: vamos à rua, podemos realizar atos políticos e públicos, ocupamos espaços. No 

segundo caso, numa noção mais abstrata, compartilhamos hábitos, comportamentos, valores 

que nos unem enquanto membros de uma sociedade. 

Tendemos a acreditar que tudo gira em torno da proximidade, afinal. Não é algo de que 

falamos ou discutimos frequentemente, nem mesmo a proximidade geográfica, que é tão mais 

nítida quando paramos para comparar notícias de um produto regional e de um produto 

nacional. O jornalismo é produto da sociedade e fala diretamente para ela. Seja “sociedade” 

uma audiência mais ampla e que compartilha valores mais generalistas, seja “sociedade” uma 

audiência mais específica, de nicho, que tem parâmetros de avaliação e julgamento muito mais 

específicos. A proximidade é um valor-notícia básico para o jornalismo, que depende da linha 

editorial do produto: se proximidade mais alargada, a nível nacional, ou se uma proximidade 

mais restrita, direcionada para o local. Mais uma vez nos deparamos com essa discussão, que 
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convoca mais atenção para as relações que se estabelecem – e pouco discutimos – entre 

noticiabilidade e linha editorial.  

Terminamos este capítulo com o quadro de quais valores-notícia são comuns a três 

produtos jornalísticos de características editoriais distintas e as finalidades do jornalismo com 

os quais eles se relacionam (ver na Tabela 7).  

 

Tabela 7 –  

Relação de valores-notícia que atravessam características editoriais e as finalidades com 

as quais se relacionam  

 
Valores-notícia Finalidades 

novidade 

ajudar o homem a entender e viver sua época 

informar 

instruir, orientar e educar 

mostrar a diversidade da sociedade 

ser a memória da sociedade 

significância 

selecionar os temas significativos 

informar 

instruir, orientar e educar 

contribuir com a democracia 

defender o cidadão 

formar a opinião pública 

mediar 

reforçar a cidadania 

vigiar o governo e os serviços públicos e denunciar os 

abusos do poder 

interesse 
divertir 

ser a memória da sociedade 

notabilidade 

informar 

ajudar o homem a entender e viver sua época 

mostrar a diversidade da sociedade 

proximidade 

ajudar o homem a entender e viver sua época 

contextualizar e organizar a informação 

selecionar os temas significativos 

informar 

manter a sociedade unida e integrada 

mostrar a diversidade da sociedade 

ser a memória da sociedade 

Fonte: autoria própria 
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CONCLUSÕES 

A pesquisa apresentada tinha como objetivo averiguar se existem valores-notícia que 

atravessam características editoriais e como as finalidades do jornalismo podem nos ajudar a 

entender a existência desses valores-notícia em comum. Utilizamos como corpus de análise o 

site da Folha de S.Paulo, que faz um jornalismo factual generalista com tendências de destaque 

para a política; o site da Vogue Brasil, produto de moda e beleza nacional; e o Nexo Jornal, 

produto digital que diz fazer “jornalismo de contexto”. Analisamos os conteúdos que estavam 

na primeira rolagem da página inicial desses sites durante os dias úteis do mês de abril de 2019, 

na faixa das 20h-21h. 

Operacionalizamos nossa análise com uma sistematização feita a partir dos trabalhos de 

Brighton & Foy (2007), Galtung & Ruge (1999), Gans (2004), Golding & Elliott (1979), 

Harcup & O’Neill (2001), Harcup & O’Neill (2016), Shoemaker & Reese (1996), G. Silva 

(2005) e Traquina (2005a), da qual apresentamos como proposta os seguintes valores-notícia: 

interesse, poder, significância, proximidade, notabilidade, inesperado, infração, referência a 

algo negativo, conflito e novidade. Nosso objetivo foi atingido ao percebermos a presença, nos 

três produtos analisados, dos valores-notícia novidade, significância, interesse, notabilidade 

e proximidade e ao conseguirmos relacioná-los às finalidades do jornalismo sistematizadas por 

Reginato (2016) a partir de toda a literatura sobre o assunto publicada nos últimos cem anos: 

ajudar o homem a entender e viver sua época; informar; instruir, orientar e educar; mostrar a 

diversidade da sociedade; ser a memória da sociedade; selecionar os temas significativos; 

contribuir com a democracia; defender o cidadão; formar a opinião pública; mediar; reforçar a 

cidadania; vigiar o governo e os serviços públicos e denunciar os abusos do poder; divertir; ser 

a memória da sociedade; mostrar a diversidade da sociedade; contextualizar e organizar a 

informação; manter a sociedade unida e integrada; e ser a memória da sociedade. Entendemos 

que os valores-notícia que atravessam características editoriais e estão presentes em diferentes 

produtos se estabelecem nas finalidades do jornalismo acima mencionadas. 

Acreditamos que alcançar o objetivo nos permite avançar no raciocínio de que a 

atribuição de noticiabilidade está diretamente relacionada ao papel social do campo, ainda que 

este enfrente as transformações pelas quais tem passado. Associado a outros elementos, como 

os valores da instituição jornalística, podemos pensar a noticiabilidade não como um aspecto 

isolado do produto noticioso, mas como um dos pilares que estruturam a nossa atividade. Se a 

finalidade primeira que atribuímos ao jornalismo é de informar, é preciso considerarmos que 

antes há o ato de selecionar. Selecionamos os objetos de realidade, quais fontes serão ouvidas 

sobre ele, que informações irão compor o texto, em que ordem as informações estarão dispostas 
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no texto, como será a distribuição daquela notícia dentro do produto jornalístico. E todo esse 

selecionar é baseado na noticiabilidade. Como poderíamos identificar o que deve ser notícia, se 

nos esquecermos do serviço que devemos prestar à sociedade da qual fazemos parte?  

Neste contexto, reforçamos que “identificar o que deve ser notícia” implica atribuir 

valor ao objeto de realidade, avaliá-lo como significativo, interessante, negativo ou novo o 

suficiente, por exemplo, para o público daquele produto. Acionamos Schwartz (2006, 2012) 

para embasar nosso entendimento de que essa avaliação é orientada pelos valores que circulam 

na sociedade da qual passamos a ser membros a partir do momento que tomamos como nossos 

os hábitos, crenças e convenções daquele grupo (Berger & Luckmann, 2004). Estes elementos 

são os parâmetros que determinam se dado comportamento ou atitude é aceitável ou se foge aos 

padrões convencionados socialmente. Nós acreditamos, como defendemos nesta dissertação, 

que os valores humanos são uma perspectiva sob a qual entender essa relação entre o que é 

intrínseco e extrínseco ao campo jornalístico, porque são universais, embora mudem conforme 

as sociedades (Schwartz, 2006; Schwartz, 2012). 

Este trabalho nos chamou a atenção também para a influência da linha editorial nos 

valores-notícia acionados pelo produto jornalístico e no processo de produção como um todo. 

No primeiro caso, entendemos que noticiar aquilo que terá impacto na vida da audiência, o que 

chamamos de significância, pode se referir a uma audiência alargada e a assuntos de interesse 

público, como acontece na Folha de S.Paulo, mas também pode se referir a uma audiência mais 

específica, de nicho, como acontece com a Vogue. E isso interfere em toda a produção da 

notícia. Se tivermos um produto cuja linha editorial define como finalidade de existência a 

vigilância ao poder e valores como interesse público e atualização por minuto, toda a escolha 

de seleção e construção da notícia passará por isso. Por outro lado, se tivermos um produto que 

se propõe mais soft news, com a finalidade de divertir e ajudar o homem a entender e viver sua 

época, os valores do campo que orientam as escolhas do veículo serão outros – tanto na seleção 

quanto na construção das notícias. Percebemos, com esta pesquisa, que é chegado o momento 

de darmos mais atenção à linha editorial como fator-chave da produção noticiosa.  

No entanto, acreditamos que o jornalismo é produto da sociedade da qual faz parte e por 

isso não podemos isolá-lo do conjunto social. Em razão disso, é possível que compreenderíamos 

melhor a noticiabilidade se tivéssemos uma definição clara de quais valores são dominantes no 

Brasil, tal qual Gans (2004) fez com a sociedade norte-americana ao listar os valores 

duradouros. Este é um trabalho que consideramos relevante para o campo, porque jornalismo é 

sociedade e entendê-la é também aprofundar a compreensão dessa atividade tão necessária – 

principalmente naqueles momentos em que não há confiança nas informações publicizadas 
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pelos atores sociais. Precisamos de procedimentos de apuração que confiram credibilidade para 

o que é tornado público. 
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1 Proposto por Seixas (2009), esse conceito é parte da metodologia adotada pelo grupo Núcleo de Estudos em 

Jornalismo, e entende o objeto de realidade como sendo um fato, evento ou até mesmo um indivíduo.  
2 Do original: Today, in the field they once dominated, journalists find themselves standing cheek by jowl with a 

vast array of other news producers: from community blogs to corporate communications offices, and from 

nonprofit organizations to advocacy groups. Many of these organizations have little interest in or knowledge of 

journalism. Yet, they produce and distribute as much if not more news as journalists. 
3 O termo foi cunhado originalmente em 2001 pelo jornalista Doc Searls, para se referir a um “jornalismo que já 

não é organizado segundo as regras da proximidade do maquinário de produção”, porque no passado a lógica da 

redação era prática, porque os profissionais que produziam os textos tinham que atuar nas redações, perto das 

máquinas que o reproduziriam (Anderson et al., 2013). 
4 Embora existam relatos de experiências com algoritmos na elaboração de textos jornalísticos, acreditamos que 

essa não é uma prática dominante no campo. Por outro lado, o jornalismo ainda é prioritariamente feito por 

indivíduos, até porque os algoritmos precisam ser programados e eles o são conforme a perspectiva do indivíduo 

ou grupo de indivíduos responsável(is) por isso. De todo modo, defender que é o jornalista, indivíduo e humano, 

que exerce as etapas principais de produção da notícia não nos parece descartar o cenário de desenvolvimento 

tecnológico nos quais estamos inseridos. Por outro lado, tal contexto reforça a importância deste profissional nas 

engrenagens da notícia, como Anderson et al. (2013) explicam na sequência.  
5 Não cabe ao nosso trabalho esmiuçar o conceito de objetividade, nem mesmo as discussões que são feitas em 

torno dela. Entendemos que esse conceito é polêmico, é compreendido de maneiras diferentes e que rendem 

discussões produtivas, mas nosso objetivo aqui é discutir noticiabilidade – o que faremos no próximo capítulo. Por 

ora, nos parece suficiente mencionar a objetividade como demarcadora do jornalismo moderno, por compreender 

noções de precisão, imparcialidade, rigor quase que científico na apuração. 
6 Aprofundaremos o tema noticiabilidade no próximo capítulo. 
7 A previsão de defesa é abril de 2020. 
8 Do original: “. . . journalists have responded to their changing circumstances by doing what they have always 

done – crafting adjustments to both their newsmaking routines and their interpretive strategies so as to keep the 

journalistic community intact. doing so maintains the relevance of collective interpretation in shaping what 

journalists do, the salience of their discourse, narratives and storytelling in doing so, and the impact of their 

informal contacts, even as their centrality, exclusivity, singularity and professional certainty have diminished. 

interpretive strategies and the communities they legitimate continue to underscore how central collective 

interpretation remains in uniting reporters in their work and lending meaning and authority to journalism.” 
9 Acreditamos que o que Anderson et al. (2013) falam sobre o que define o valor agregado de uma instituição 

jornalística pode nos ajudar a compreender o próprio jornalismo como instituição: influência, que é a capacidade 

de a imprensa influenciar no comportamento e decisões da audiência; capital simbólico, conferido à profissão e 

ao conjunto de instituições; continuidade, seja pela existência de jornais no tempo e no espaço, seja a possibilidade 

de decidir cobrir um certo fato, setor ou segmento da sociedade de forma persistente ao longo do tempo; e margem, 

que é a capacidade de conciliar diferentes coberturas por haver recursos disponíveis. 
10 Aqui nos referimos ao quadro que reúne as finalidades encontradas na revisão bibliográfica feita pela 

pesquisadora, não a proposta de finalidades que é resultado de triangulação entre jornalistas, público, organizações 

e academia. 
11 A noção sob a qual enxergamos “verdade”, neste caso, é a correspondência com o objeto do qual se trata o 

referido discurso (Abbagnano, 2007).  
12 Os valores terminais são: uma vida confortável, uma vida excitante, sentimento de realização, um mundo de 

paz, um mundo de beleza, igualdade, segurança familiar, liberdade, felicidade, harmonia interior, amor maduro, 

segurança nacional, prazer, salvação, autorrespeito, reconhecimento social, amizade verdadeira e sabedoria. Os 

valores instrumentais, por sua vez, são: ambicioso, mente aberta, capaz, alegre, limpo, corajoso, indulgente, 
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prestativo, honesto, independente, intelectual, lógico, amoroso, obediente, polido, responsável, controlado e 

imaginativo. (Johnston, 1995) 
13 Embora individuais, porque são julgamentos feitos pelos indivíduos, entendemos que esse construto é resultado 

de processos históricos e sociais que conformam o sujeito e o tornam parte de uma sociedade. Vimos até aqui que 

o indivíduo é um sujeito social, que compartilha saberes, convenções, normas e valores com seus pares.  
14 Do original: Examining journalists as an interpretive community addresses their legitimation through channels 

other than the cues provided by "the profession." Journalists, in this view, come together by creating stories about 

their past that they routinely and informally circulate to each other— stories that contain certain constructions of 

reality, certain kinds of narratives, and certain definitions of appropriate practice. Through channels like informal 

talks, professional and trade reviews, professional meetings, autobiographies and memoirs, interviews on talk 

shows and media retrospectives, they create a community through discourse. Viewing journalism as an interpretive 

community differs substantially from the professional framework and addresses elements of journalistic practice 

that are central to journalists themselves. 
15 Imaginamos que dos anos 1960, quando o artigo foi publicado, mas nos questionamos também se esse “nosso” 

não poderia ser nosso mesmo, dos anos 2019. 
16 Do original: . . . in addition to discourse about the ‘special ability’ of journalists to determine news, journalistic 

discourse heralded the ability of journalists to serve as stewards of the public interest and to rise above outside 

influences. Both these discursive strategies served to establish the legitimacy of journalists’ gatekeeping role. 
17 Do original: News values are thus working rules, comprising a corpus of occupational lore which implicitly and 

often expressly explains and guides newsroom practice. . . . News values are qualities of events or of their 

journalistic construction, whose relative absence or presence recommends them for inclusion in the news product. 

. . . News values derive from unstated or implicit assumptions or judgments about three things: 1. the audience; 2. 

Acessibility; 3. Fit. . . . In other words, news values themselves derive from the two immediate determinants of 

news making, perceptions of the audience and the availability of material. . . . News values are attached to the 

practice of the job, they are story values. 
18 Do original: News is ideology to the extent that it provides an integrated picture of reality. But an ideology is 

more than this; it is also the world view of particular social groups, and especially of social classes. The claim that 

news is ideology implies that it provides a world view both consistent in itself, and supportive of the interests of 

powerful social groupings. . . . most of the basic goals and values which surround journalism refer to the needs 

and interests of these groups. . . . news draws on the most broadly held common social values and assumptions, in 

other words, the prevailing consensus, in establishing common ground for communication with its audiences. 
19 Definição encontrada no E-Dicionário de Termos Literários. Disponível em 

<http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/dramatis-personae/>. Acesso em jun.2019, às 15h17. 
20 Do original: Knowns are a combination of people. Some are assumed by journalists to be familiar names 

among the audience; others have appeared frequently in the news and are therefore well-known to the journalists. 

Some are not necessarily known by name but occupy well-known positions, like governor of a large state or 

mayor of a troubled city. 
21 Do original: “. . . the news media becomes guardians of a moral order; as a result, reporters are generally viewed 

as representatives of that order, even if they are not looking for moral disorder news. Consequently, when they, 

and specially television camera crews, arrive on a scene, people begin to perform not only physically for the 

camera, but also morally, denying or eliminating behavior that could be judged as moral disorder”. 
22 Temos um tópico neste capítulo apenas para falar sobre a teoria do gatekeeping. 
23 Do original: These capsule descriptions of alternative explanations of story selection all contain some degree of 

truth. Journalists do apply news judgment, both as members of a profession and as individuals, but they are by no 

means totally free agents, and in any case, they rarely make selection decisions on overtly ideological grounds; 

rather, they work within organizations which provide them with only a limited amount of leeway selection 

decisions, which is further reduced by their allegiance to professionally shared values. 
24 Não é nosso objetivo discutir o conceito de objetividade aqui neste trabalho, até mesmo porque ela sozinha é 

capaz de render mais do que uma dissertação completa, mas uma tese. Deste modo, vamos deixá-la passar neste 

ou em qualquer momento do texto como um conceito que entra porque os autores que citamos julgam necessário 

citá-la, não porque é necessário para a nossa discussão sobre noticiabilidade.  
25 Do original: Like social scientist and others, journalists can also feel objective when they assume, rightly or 

wrongly, that their values are universal or dominant. When values arouse no dissent or when dissent can be 

explained away as moral disorder, those who hold values can easily forget that they are values. Similarly, the 

journalists’ facts remain facts as long as the unconscious value and reality judgments that go into them are not 

questioned by trusted critcs, or when, as Tuchman points out, they are validated by “common sense. 
26 Do original: Values enter the news most pervasively in the form of reality judgments, the assumptions about 

external reality associated with the concepts which journalists use to grasp it. These are innumerable; and rather 

than being preference statements, most are assumptions built into the considerations that journalists apply. When 

journalists must decide what is new, they must also make assumptions about what is old and therefore no longer 
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newsworthy; when they report what is wrong or abnormal, they must also decide what is normal. If they favor the 

old or the new, and if they believe that what is normal should be normal, reality judgments then become preference 

statements. 
27 Do original: Statistical deviance, for example, causes things that are unusual (either good or bad) to be considered 

more newsworthy than common-place events. The statistically deviant event is more likely to be covered, but our 

assessment of whether something is statistically deviant may change. 
28 Este aspecto é melhor detalhado no tópico sobre a teoria do gatekeeping, no qual Shoemaker e Vos analisam o 

nível individual e as características do indivíduo gatekeeper na seleção e construção das notícias. 
29 Do original: We can see that these news values stem largely from the limited attention and interest of the 

audience. Even if the media could tell everything that went on in a day, it would not be very useful. If a friend 

returned from a week's vacation and asked you what happened during that time, you would probably start with the 

most important things first and work your way down. If you had time, you might throw in something unusual or 

funny. You would assume that your friend knows the sun normally rises and sets, so you would not include that 

in your narrative. The most important news would be that which deviated from the norm, or that would directly 

affect your friend (tornado sightings, tuition going up) 
30 Do original: We believe that there is no direct influence of communicators' characteristics, backgrounds, and 

experiences on media content, but that content may be affected to the extent that such factors influence both 

personal and professional attitudes and roles. Of these two sets of attitudinal variables, we believe that 

communicators' professional roles and ethics have more of an influence on content than do their personal attitudes, 

values, and beliefs. Not only is the suppression of personal attitudes, values, and beliefs part of the professional 

communicator's role; the exertion of personal will within a mass media organization takes more power than most 

communicators can wield. Even the power of publishers and television station owners can be limited by boards of 

directors, audiences, and advertisers. However, even communicators who are not in ownership or managerial 

positions can sometimes influence the direction of content. For example, a reporter for a West Coast newspaper 

who is based in Washington, D.C., has substantially more control over the selection and direction of stories than 

the reporter working out of the newspaper's main offices under the direct supervision of management. 
31 Do original: “The news selector will be only too fully aware of paper's political stance and the perception of 

what regular readers want from theirs newspaper. In some cases, the news selector may well be required to go 

further and actively "manufacture" the news stories that appear as part of a paper's campaign or promotion (stories 

that would not ordinarily be sought out or noticed)” 
32 A referência da autora é o livro Cultura da Conexão: criando valor e significado por meio da mídia 

propagável, de Henri Jenkins, Joshua Green e Sam Ford. 
33 Do original: “. . . the common experience that the world seems self-explaining and self-evident to us”. 
34 Informações obtidas no Mídia-kit da Vogue Brasil referente ao ano de 2018. Os dados estão disponíveis no link 

<http://estaticos.edglobo.globo.com/vogue/MediaKit/VG_midiakit_2018_atualizado.pdf>. Acesso em 23 de maio 

de 2019. 
35 Informações encontradas na página <https://www1.folha.uol.com.br/institucional/o_grupo.shtml>. Acesso em 

23 de maio de 2019. 
36 Dados recuperados em <https://www1.folha.uol.com.br/institucional/o_grupo.shtml>, em 26 de janeiro de 

2020. 
37 Dados recuperados em < https://irp-

cdn.multiscreensite.com/43f3dabf/files/uploaded/VG_MIDIAKIT_2019.pdf>, em 26 de janeiro de 2020. 
38 Idem. 
39 Dados recuperados em <https://www.nexojornal.com.br/about/Sobre-o-Nexo>; em 26 de janeiro de 2020. 
40 A Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, feita pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República, mostra 
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