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RESUMO 

 

Com sua rede de repórteres dispostos temporal e geograficamente nas mais diversas regiões 

do mundo, os veículos jornalísticos tentam dar conta de uma tarefa hercúlea: estar atentos a 

tudo o que acontece em nossa sociedade, e em seguida compartilhar publicamente o que 

julgam como sendo mais notório. Mesmo que, teoricamente, consigam realizar esta 

empreitada, não há espaço nem tempo nos jornais para publicizarem todos os fatos 

potencialmente noticiáveis. Dessa forma, a esfera midiática estabelece um contínuo processo 

de seleção e hierarquização, fazendo com que apenas alguns acontecimentos se tornem 

notícia. Propusemo-nos então a investigar nesta dissertação quais seriam as diretrizes que os 

veículos informativos adotam como forma de estabelecer graus de relevância para os fatos 

sociais, analisando a cobertura que o jornal impresso de referência nacional Folha de S. Paulo, 

e o periódico regional Diário do Nordeste (Fortaleza – CE) realizaram durante a seca que 

atingiu o Nordeste brasileiro nos anos de 2012 e 2013. Chegamos à constatação, através do 

método da análise de conteúdo, que o valor-notícia da proximidade é um dos elementos chave 

para determinar a seleção e publicização do acontecimento seca no Nordeste nos jornais 

estudados. Além disso, percebemos uma notória disparidade no que diz respeito à quantidade 

de notícias e reportagens produzidas pelo Diário do Nordeste (237 matérias em 2012; 317 

matérias em 2013) e pela Folha de S. Paulo (53 matérias em 2012; 29 matérias em 2013). 

PALAVRAS-CHAVE: Seca no Nordeste. Jornalismo nacional e jornalismo regional. 

Cobertura midiática. Valores-notícia. 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

With its network of reporters willing temporally and geographically in several regions of the 

world, journalistic vehicles try to realize a Herculean task: be aware of everything happens in 

our society, and then publicly share what they judge to be most notorious. Even if 

theoretically able to accomplish this endeavor, there is no space or time for the media 

publicizes all potentially newsworthy facts. Thus, the media sphere establishes an ongoing 

process of selection and ranking, making only a few events become news. Then we set out to 

investigate in this work what are the guidelines that the informational vehicles adopt as a way 

to establish degrees of relevance to social facts, analyzing the coverage that newspapers 

nationwide Folha de S. Paulo, and the regional journal Diário do Nordeste (Fortaleza – CE) 

conducted during the drought in the Brazilian Northeast in the years 2012 and 2013. We come 

to the realization, through the method of content analysis, the proximity of the news value is 

one of the key elements to determine the selection and publicizing the drought event in the 

Northeast in the studied newspapers. In addition, we noticed a marked disparity in relation to 

the amount of news and reports produced by the Diário do Nordeste (237 news story in 2012; 

317 in 2013) and by the Folha de S. Paulo (53 news story in 2012; 29 in 2013). 

KEYWORDS: Drought in the Northeast; National journalism and regional journalism; 

Media coverage; News values. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Um dia... Sim, quando as secas desaparecessem e 

tudo andasse direito... Seria que as secas iriam 

desaparecer e tudo andar certo? Não sabia”. 

(Graciliano Ramos, Vidas Secas). 

 

 

O nordestino aprende desde criança que “tempo bonito” é aquele no qual o sol fica 

encoberto por nuvens carregadas. Céu acinzentado, “bonito pra chover”. Isso porque ele vê na 

água que cai do céu a esperança de dias melhores, afastando para longe o sofrimento “trazido” 

pelas secas. Não é a toa que, certa vez, o sol recebeu uma sonora vaia dos cearenses (na Praça 

do Ferreira, em Fortaleza) por teimar em surgir no horizonte. Conta-se que o astro luminoso, 

tão bravo naqueles dias de seca, tentava esforçadamente aparecer em meio às grossas nuvens 

que haviam se formado durante as primeiras horas da manhã. 

Animados com a possibilidade de o sol não conseguir sair, e no lugar dele a chuva se 

apresentar, os alegres ocupantes da praça, olhando para o alto e apontando, “(...) começaram 

uma demonstração estrondosa, vaiando o astro vencido e apagado, naquele momento, num 

grito unísono de varias bôcas. Mas afinal o velho Rei das alturas venceu, botando todo o 

corpo vermelho para fóra das nuvens e dispersando os vaiadores” (O POVO, 30/01/1942). 

Mas será que a seca é a responsável por todos os problemas do Nordeste? 

Não há dúvidas que este seja um tema capaz de levantar os mais diversos debates, 

sendo assim um mote formidável para qualquer pesquisador. Algumas das tipificações ou 

estereótipos que o identificam são bastante conhecidas. Quando se fala em seca no Nordeste, 

logo surgem no imaginário popular as imagens de crianças em pele e osso; do chão rachado 

no qual repousa a carcaça de algum animal morto; da vegetação áspera onde em meio a esta 

despontam mulheres equilibrando baldes de água na cabeça. Nos habituamos a ter esse 

“entendimento” sobre o assunto. 

Os “enquadramentos” relativos ao tema da seca no Nordeste são debatidos nas mais 

diversas áreas do saber. Da Biologia a História; da Geografia as Ciências Sociais, podemos 

encontrar pesquisas que tentam explicar esse fenômeno a partir das referências teóricas 

existentes em cada um desses campos. A Comunicação não fica fora dessa lista. É possível 

destacar acadêmicos que, mais especificamente na esfera de estudos do Jornalismo, têm 

buscado investigar a maneira como os veículos de comunicação cumprem o seu papel 
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institucional de publicizar assuntos de interesse social, tendo como base o acontecimento seca 

no Nordeste. 

Tais reflexões teóricas se mostram importantes dado o lugar de fala que o campo 

jornalístico ocupa em nossa sociedade. É a ela que recorremos, em algum momento do dia, 

para nos inteirarmos acerca dos assuntos “mais importantes” que tenham ocorrido na nossa 

vizinhança, ou em lugares mais distantes. Ao ocuparem um lugar central e institucionalizado, 

os meios de comunicação promovem uma interpretação dos acontecimentos que nos 

circundam, e por intermédio dessa atividade acabam gerando/construindo referências sobre a 

realidade cotidiana. Foi por meio do noticiário jornalístico que boa parte de nós, por exemplo, 

acompanhou as informações sobre a seca que atingiu o Nordeste do Brasil durante os anos de 

2012 e 2013 (considerada a pior dos últimos 50 anos). 

Ancorado em um discurso auto-referencial, os jornais chamam para si a 

responsabilidade de executar uma tarefa hercúlea. Os profissionais que a compõem ficam 

incumbidos de reportar diariamente para o público tudo o que acontece em nossa sociedade, 

não importando o lugar em que os fatos se desenrolem (na terra ou no mar, perto ou distante), 

nem o momento (durante as primeiras horas do dia, ou noite adentro). Apesar de manterem 

uma rede de repórteres espalhados geográfica e temporalmente, cobrindo os mais diversos 

segmentos sociais (economia, política, esportes, cultura, etc.), os jornais não possuem nem 

tempo e nem espaço para abordar e publicizar todo esse conteúdo potencialmente noticiável. 

Por conta disso, há que se fazer escolhas. 

Mesmo que os veículos jornalísticos não deixem claro para o público, o processo de 

produção das notícias é marcado por um movimento constante de seleção e hierarquização 

através do qual são definidos os fatos merecedores de destaque, e os que devem ser 

esquecidos, ou “inexistirem”, pelo menos na esfera midiática. Daí que surge a máxima: “se 

algo não saiu no jornal é porque não tinha relevância ou não existiu”. É válido, nesse sentido, 

questionarmos sobre a partir de que parâmetros os periódicos informativos estabelecem o grau 

de importância dos acontecimentos sociais. Ou seja: por quais motivos um acontecimento é 

considerado mais merecedor de ser transformado em notícia do que outro? 

Decidimos investigar essas questões tomando como base a cobertura jornalística 

efetuada pelos jornais impressos Folha de S. Paulo e Diário do Nordeste (Fortaleza – CE) 

durante a seca que atingiu o território nordestino no biênio de 2012 / 2013. Isso significa que 

pretendemos analisar, mediante estudo comparativo, como esse acontecimento atingiu o status 

de notícia em periódicos localizados em diferentes regiões do Brasil (Sudeste e Nordeste). 
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Estamos, logicamente, levando em consideração que a Folha e o DN representam, 

respectivamente, o jornalismo de referência nacional e o jornalismo de âmbito regional.  

Essa segmentação possibilitará que busquemos identificar e entender as estratégias 

adotadas pelo Diário e Folha enquanto demarcadoras da atuação dos jornais impressos de 

âmbito nacional e de âmbito regional durante o processo de seleção e produção das notícias. 

Será possível ainda apontar particularidades na construção noticiosa de cada um dos jornais 

estudados ao realizarem a cobertura jornalística da seca, assim como avaliar se a proximidade 

geográfica ou cultural/afetiva pode vir a ser um elemento determinante na seleção e 

hierarquização da seca no Nordeste como notícia nos periódicos citados acima. 

Para levarmos a cabo nossa proposta, fizemos um levantamento do material 

informativo (notícias e reportagens) produzido pela Folha de S. Paulo e Diário do Nordeste 

durante os anos de 2012 e 2013 (de janeiro a dezembro), que tratassem da estiagem no 

Nordeste. Munidos do conteúdo mapeado no acervo de cada um dos jornais é que 

operacionalizamos esta análise, tendo como aporte metodológico as ferramentas da análise de 

conteúdo. Com o intuito de proporcionar o melhor entendimento possível para os leitores 

desta dissertação, sistematizamos as reflexões teóricas que aqui são apresentadas em cinco 

capítulos.  

O primeiro deles é Seca no Nordeste: mitos, contradições e sofrimento. Por termos 

escolhido o assunto como pano de fundo para analisar a cobertura efetuada pela Folha de S. 

Paulo e Diário do Nordeste, faz-se necessário contextualizá-lo. Nesta seção, demonstraremos 

como foi realizada toda uma construção/tipificação em torno da seca e como o fenômeno 

climatológico contribuiu na própria definição e constituição da identidade do Nordeste 

brasileiro. Tal construção se deu em diversos níveis e segmentos da sociedade, inclusive por 

meio dos canais de informação midiáticos, como veremos. 

Ao longo das páginas deste capítulo, destacaremos em que momento da história 

brasileira a seca no Nordeste deixou de ser um problema regional e passou a despertar o 

interesse no território nacional. Ao situarmos historicamente a ocasião em que o fenômeno é 

“descoberto” pela população brasileira instalada em outras regiões, aproveitamos para 

assinalar como ele se tornou uma justificativa para os problemas sociais e econômicos que 

afetam a região Nordeste. Por meio da leitura dos trabalhos de Josué de Castro (1969), Celso 

Furtado (1999), Itamar de Souza e João Medeiros Filho (1983; 1988), Durval Muniz de 

Albuquerque Júnior (1988; 2009) e Gilberto Freyre (1967), faremos uma abordagem que 

busque desnaturalizar o entendimento da seca como a única responsável por todas as mazelas 

nordestinas. 
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Como já assinalamos anteriormente, o recorte temporal da pesquisa compreende os 

anos de 2012 e 2013. Nesse biênio, a região Nordeste enfrentou uma das piores secas dos 

últimos 50 anos. Por isso, é importante nos inteirarmos sobre as consequências e 

características desse acontecimento cuja cobertura feita pela Folha de S. Paulo e Diário do 

Nordeste é alvo desta pesquisa. Por último, imaginamos ser positivo para o trabalho mapear 

os caminhos que já foram percorridos por outros pesquisadores ao tratarem a seca como um 

tema abordado pela mídia. Isso nos permitira fazer aproximações com essas pesquisas, e 

mostrar para o leitor em que pontos podemos avançar com uma contribuição acadêmica. 

No capítulo seguinte, intitulado Jornalismo e Construção da Realidade, o objetivo é 

discutir a principal inquietação da pesquisa: por que determinado acontecimento é selecionado 

pelo sistema midiático e se transforma em notícia, enquanto outros são deixados de lado e 

“inexistem” para a maior parte da sociedade? Esse é o questionamento fulcral da seção. Para 

tentar responder essa pergunta, mobilizamos autores que apontam os critérios de 

noticiabilidade como um caminho possível para entender as escolhas efetuadas pelos meios de 

comunicação na hora de publicizarem o fato “A”, e não o “B”. 

Na tentativa de contextualizar essa discussão, apresentaremos conceitos e definições 

propostas pelos autores Nelson Traquina (2008), Mauro Wolf (2008), Miquel Rodrigo Alsina 

(2009), Lorenzo Gomis (1991), Gislene Silva (2014), Mar de Fontcuberta (1993) e Gaye 

Tuchman (1983) ao tratarem da produção noticiosa efetuada pelos veículos jornalísticos. No 

caso da nossa pesquisa, por não se tratar de um estudo de campo (estamos analisando matérias 

que já foram veiculadas pelo Diário do Nordeste e Folha de S. Paulo), focaremos o debate em 

torno dos valores-notícia, sendo este um dos elementos que integram o campo maior dos 

critérios de noticiabilidade. Consequentemente, iremos explicar a importância dos news 

values como “qualidades” atribuídas ao acontecimento, e em que medida eles funcionam 

como ferramenta balizadora nas escolhas efetuadas pelos jornalistas. 

Ao adotarmos o entendimento de que os acontecimentos ganham maior publicidade 

ao serem noticiados pelos veículos jornalísticos, assinalamos o lugar de fala dos jornais como 

sendo central em nossa sociedade, de modo que eles funcionam como verdadeiros pontos de 

referência sobre a realidade cotidiana. Porém, para além de selecionarem quais os fatos que 

ganharão destaque em suas páginas, os jornais, em meio às técnicas de produção da notícia, 

imprimem um processo de interpretação e construção da realidade. Veremos isso por meio 

dos escritos de João Carlos Correia (2005), Philippe Corcuff (2001), Enrique Castelló Mayo 

(2004), sem nunca esquecer Peter Berger e Thomas Luckmann (2009). Ao convocarmos todos 

estes autores, o objetivo é relacionar os critérios de noticiabilidade e à produção noticiosa 
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midiática, demonstrando como, através desses procedimentos, os meios de comunicação 

interpretam e operam uma construção acerca da realidade cotidiana. 

No terceiro capítulo, Cobertura Noticiosa no Jornalismo Nacional e no Jornalismo 

Regional, temos o intuito de buscarmos contornos mais claros para o conceito de veículo 

jornalístico impresso nacional e veículo jornalístico impresso regional. Em muitas ocasiões, 

como veremos, utilizamos esses termos para designar jornais, revistas entre outros, sem nos 

atentarmos para o real significado deles. Ou seja: o que faz do Diário do Nordeste um jornal 

regional? O que faz da Folha de S. Paulo um jornal nacional? É o simples fato de que um 

possui sede no estado do Ceará e ou outro está em São Paulo? É a abrangência do noticiário 

de cada um? É a influência que possuem junto à sociedade? É o poder econômico que 

concentram? 

Em se tratando do jornalismo regional e do local, há trabalhos de pesquisadores 

brasileiros, portugueses e franceses Beatriz Dornelles (2008), Wilson da Costa Bueno (2013), 

Cicilia Peruzzo (2005), Michel Mathien (1983) que conseguem de forma contundente 

esquematizar os seus aspectos, propondo definições e conceitos que nos auxiliam a melhor 

entende-la. A nossa intenção é verificar e aproximar o Diário do Nordeste (periódico de 

âmbito regional) e as noções teóricas esboçadas ao longo do capítulo, de modo a averiguar 

possíveis compatibilidades. 

Com o mesmo objetivo, faremos isso com a Folha de S. Paulo. Porém, quando se 

trata da mídia impressa nacional, a questão se torna mais complicada. Falando mais 

especificamente do caso do Brasil, faltam parâmetros, até mesmo do ponto de vista legal, que 

ajudem a defini-la. Dadas às circunstâncias, fomos buscar na narrativa histórica da imprensa 

brasileira de Juarez Bahia (2009), Candice Vidal e Souza (2010), José Marques de Melo 

(2003) e nos estudos sobre jornalismo de referência realizado por pesquisadores portugueses 

Ana Isabel Duarte (2013) Daniela Oliveira (2015) pistas que contemplem a 

formação/definição do conceito de veículo de âmbito nacional.  

Veremos que o entendimento acerca do assunto envolve muito mais do que apenas a 

noção de abrangência geográfica ou do número de leitores. É preciso lembrar que a nossa 

questão principal tem a ver com os elementos que caracterizam a seleção noticiosa em um 

periódico regional e em um periódico de âmbito nacional. Nesse sentido, não entraremos de 

modo aprofundado em dimensões de ordem publicitária, econômica ou ideológica. No 

entanto, mesmo que indiretamente acabaremos, em algum momento, fazendo menção a estes 

campos. 
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Antes de apresentarmos o capítulo contendo a análise de conteúdo, fez-se necessário 

discutirmos o caminho metodológico que optamos por seguir. Neste, intitulado Um Olhar 

Sobre os Jornais, demonstramos como a seguinte dissertação se inclui no domínio dos 

estudos de jornalismo comparado e em que sentido a análise de conteúdo se mostra como um 

método capaz de suprir as necessidades desta pesquisa. Para isso fizemos uso de textos dos 

autores Wilson Corrêa Fonseca Júnior (2009), Heloiza Herscovitz (2010), Jorge Duarte 

(2009), José Marques de Melo (1972) de modo a dar os encaminhamentos necessários para a 

realização das inferências do conteúdo reportado. 

Por fim, temos A Seca do Nordeste Vira Notícia. Nesta seção é apresentada a análise 

de conteúdo das matérias sobre a seca no Nordeste, publicadas pelos jornais Folha de S. Paulo 

e Diário do Nordeste. Nela, pomos em prática as questões que foram discutidas anteriormente 

sobre valores-notícia; notícia nacional e notícia regional, através de uma análise híbrida, 

reunindo elementos quantitativos e qualitativos, reforçando e conjugando inferências sobre o 

conteúdo explícito, e também implícito. Os dados quantitativos serão dispostos em forma de 

gráficos, mostrando um panorama amplo de como o assunto foi tratado ao longo do biênio 

2012 / 2013, destacando os momentos de maior visibilidade e as editorias em que o 

acontecimento foi enquadrado. 

Quanto à análise qualitativa, buscamos identificar nas notícias e reportagens 

veiculadas pelo Diário do Nordeste e Folha de S. Paulo os valores-notícia que foram 

determinantes para a seleção e consequente publicização do acontecimento seca no Nordeste. 

É válido sublinhar, desde já, que as inferências qualitativas incidiram sobre as notícias e 

reportagens publicadas em dias idênticos pelos jornais aqui investigados. Isso significa que 

não pusemos em evidência todo o conteúdo informativo produzido pelos jornais ao longo dos 

anos de 2012 e 2013. 

Esperamos que a partir da leitura deste trabalho seja praticável o entendimento 

crítico em torno dos elementos constituintes da seleção noticiosa produzida cotidianamente 

pelos jornais ao tentarem reportar para o seu público leitor uma imagem cômoda e 

compreensível dos acontecimentos que não param de se suceder mundo afora. 
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1 SECA NO NORDESTE: MITOS, CONTRADIÇÕES E SOFRIMENTO 

 

“É que nenhum povo se mostra mais enraizado à terra, 

mais profundamente ligado ao seu solo natal do que o 

povo do Nordeste”. 

(Josué de Castro, Sete Palmos de Terra e um Caixão). 

 

Múltiplas paisagens desenhadas em uma mesma territorialidade geográfica. 

Múltiplas culturalidades interligadas a teias de sentido que perpassam e alimentam um 

ambiente quase onírico que é expresso no cordel, na música, nos livros, nos filmes, pelos 

jornais etc. Lançam-se olhares tipificados sobre o Nordeste. Sua carta de apresentação, escrita 

ao longo dos anos, não tarda a ser evocada. Espaço da seca, do mandacaru, da criança em pele 

e osso, da carcaça bovina ardendo ao sol inclemente. Repete-se, incessantemente: “O 

sertanejo é antes de tudo um forte”. Forte até mesmo frente às intempéries que secam o seu 

destino. 

Quem vivencia a problemática de perto, sente na pele a realidade cruel e estagnante 

que surge como “consequência” de sua presença. Para quem vê de fora, a seca não passa de 

uma eterna novidade provocada pela falta de chuvas no Nordeste. Essa apreensão dos fatos, 

aliás, onde se teria uma única causa (falta de chuva) como sendo a responsável por todo um 

efeito devastador (seca no Nordeste), além de ser reducionista, deixa de levar em 

consideração uma série de aspectos sociais, políticos e econômicos que estão diretamente 

relacionados aos momentos de situação calamitosa e que apenas são potencializados nos 

períodos de estiagem. 

Apesar da dissertação que aqui apresentamos não estar situada no campo dos estudos 

da sociologia, acreditamos ser importante debater o tema da seca buscando um entendimento 

para além de sua mera formatação enquanto fenômeno climatológico. Isso significa tentar 

apreendê-lo da maneira o menos naturalizada possível, o que pode ocasionar um ganho 

teórico na discussão do assunto e na análise das matérias publicadas nos anos de 2012 e 2013, 

pela Folha de S. Paulo e pelo Diário do Nordeste. É preciso lembrar ainda que os 

entendimentos e explicações que permeiam a problemática da seca foram constituídos ao 

longo de uma narrativa histórica, fato que acabará produzindo reflexos diretos no decorrer da 

escrita deste capítulo. 

Frente a esta contextualização, uma das primeiras questões que gostaríamos de 

destacar é a seguinte: não se pode dizer que todo o Nordeste é seco, assim como não se pode 

dizer que a seca é a causa de todos os males que afetam esta região. Basta olharmos para os 
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aspectos geográficos que constituem o Nordeste para nos depararmos com uma realidade 

plural, composta por diferentes áreas naturais. Áreas que se distinguem por seu clima, por 

possuírem tipos de solo específicos, e até mesmo por desenvolverem formas de organização 

econômico-social que lhe são singulares. 

Procurando esquematizar ao máximo as nuances geográficas, podemos considerar o 

grande Nordeste como composto pelo menos de dois Nordestes: O Nordeste 

Oriental ou Marítimo e o Nordeste Ocidental ou Central. São estes dois nordestes 

tradicionalmente mais conhecidos como o Nordeste do açúcar e o Nordeste das 

secas, porque se num deles tudo sempre girou em torno da economia da cana, noutro 

o que sempre marcou sua existência foi o tremendo drama de suas secas periódicas, 

a trágica história do seu clima incerto e inclemente (CASTRO, 1969, p.41). 

Sem sombra de dúvida, o entendimento de que há um Nordeste de terras gordas e 

doce, onde o massapê “convida” a cana-de-açúcar a penetrar suas raízes, e que recebe de bom 

grado a pata do boi ou a bota do europeu, contrasta diretamente com a existência de “outro 

Nordeste”. “O Nordeste do massapê, da argila, do húmus gorduroso é o que pode haver de 

mais diferente do outro, de terra dura, de areia seca. [...] A doçura das terras de massapê 

contrasta com o ranger da raiva terrível das areias secas dos sertões” (FREYRE, 1967, p.06-

07). 

Múltiplas paisagens em um mesmo espaço geográfico. Um Nordeste “dividido” entre 

terras que por longos anos serviram de berço para a produção canavieira, que deu origem aos 

senhores de engenho, dos pomposos casarões banhados por rios que serviam de deleite às 

famílias abastadas; em detrimento ao outro Nordeste, possuidor de uma paisagem marcada 

pela caatinga, onde em meio a esta vegetação desponta a figura do vaqueiro com seu gibão e 

aboios
1
, tendo ainda a presença do fazendeiro como o indivíduo de maior expressão social. 

Sertão das fazendas com casas alpendradas, onde se esticam redes preguiçosas 

prontas para a sesta. Território de encantos e superstição que ecoa na voz dos contadores de 

histórias. Dos rios que de vez em quando cessam suas trajetórias, assim como acontece com 

os mortais. Do cheiro forte do fumo; do couro curtido; do bafo de terra molhada nos tempos 

de chuva; das plantas de flor que brotam cheirosas; das Incelenças
2
. Sertão possuidor de 

verdadeiros oásis, como é o caso da Chapada do Araripe, ambiente repleto de árvores 

robustas, que dão sombra para o descanso, e frutas para quem queira (sem contar nas 

inúmeras fontes de água doce que servem para matar a sede de muita gente). 

                                                             
1 Canto entoado pelos vaqueiros ao conduzirem o gado pelas pastagens ou em direção ao curral. 

 
2 Em geral, as Incelenças são conhecidas no Sertão como mulheres que entoam cânticos durante velórios, com o 

objetivo de invocar os anjos e santos para acompanharem a alma do indivíduo falecido até o seu destino. A 

atividade das Incelenças também está ligada ao pedido de preces para abrandar as estiagens no semiárido 

nordestino. 
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Mas ao mesmo tempo, é um Sertão que aciona os botões da reinvenção e surge 

ressignificado na música eletrônica de Daniel Peixoto; nos embates sociais construídos pelos 

ativistas reunidos em coletivos de arte e de política; na economia pulsante de Juazeiro do 

Norte (CE), que mesmo em meio à crise no cenário nacional cresce acima da média brasileira; 

das vinícolas que se alongam pela região do Vale do São Francisco e respondem pela 

produção de vinhos considerados de qualidade superior; assim como das peças em couro 

produzidas pelo mestre artesão Espedito Seleiro expostas nas passarelas da São Paulo Fashion 

Week. Sertão em constante movimento. 

As distinções existentes nesse território chamado Nordeste são inúmeras. É quase 

impossível toma-lo em sua totalidade como algo unívoco, ou marcado constantemente pela 

semelhança. Porém, ao que parece, o tema da seca acaba por dar certa “homogeneidade” à 

região, criando uma espécie de “laço associativo”, de modo que o Nordeste como um todo 

acaba sendo, em muitos casos, reduzido ao problema das estiagens. Por mais que no nosso 

estudo não tenhamos a pretensão de indagar sobre como se deu a constituição da “identidade 

nordestina” (afinal de contas, nosso objetivo principal aqui é discutir produção noticiosa), 

seria, contudo, pouco aconselhável não levarmos em consideração e não discutirmos o papel 

que a questão da seca desempenhou e desempenha junto à ideia do que venha a ser o 

Nordeste. 

Como destaca Durval Muniz de Albuquerque Jr. (1988), é possível notar a existência 

do que ele chama de “discurso da seca”, “(...) que vai sendo elaborado e reelaborado ao longo 

da história do Norte, e depois, do Nordeste, cumprindo o seu papel estratégico e ambíguo de 

explicar e mascarar o real” (ALBUQUERQUE JR., 1988, p.82). Discurso esse produzido por 

diversas instâncias sociais, inclusive pelos meios de comunicação, e que a transformou em um 

tema privilegiado e em algo que serviria de explicação para todos os problemas enfrentados 

pela região. Nesse sentido, toma-se a parte pelo todo. Fala-se em seca como algo que 

justificaria todas as mazelas enfrentadas pelo povo nordestino. 

Nada mais falso, mais empírico, mais destituído de qualquer fundamento científico 

do que a ideia de que a fome e a miséria nordestinas são produtos exclusivos da 

irregularidade e inclemência do seu clima. De que tudo é causado pelas secas que 

periodicamente desorganizam a economia da região. Nada mais longe da verdade. 

Nem todo o Nordeste é seco, nem a seca é tudo, mesmo nas áreas do sertão. Há 

tempos que nos batemos para demonstrar, para incutir na consciência nacional o fato 

de que a seca não é o principal fator de pobreza e da fome nordestinas. Que é apenas 

um fator de agravamento agudo desta situação cujas causas são outras. São causas 

mais ligadas ao arcabouço social, do que aos acidentes naturais, às condições ou 

bases físicas da região (CASTRO, 1969, p.95). 
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Essa ideia de que a seca justificava tudo de mal que acontecia ao Nordeste tomou 

ares de verdade inabalável. Alegavam, até mesmo, que esta região do país estaria condenada 

ao atraso e a pobreza, devido a sua base física desfavorável e ao seu clima incerto. Note-se 

ainda, como defende Durval Muniz de Albuquerque Jr. (2009) – um dos pesquisadores mais 

notáveis na atualidade quando se fala em “identidade do Nordeste” -, que a própria 

demarcação desta área do Brasil deve-se a este fenômeno climatológico. “O tema da seca foi, 

sem dúvida, o mais importante, por ter dado origem à própria ideia da existência de uma 

região à parte, chamada Nordeste, e cujo recorte se estabelecia pela área de ocorrência deste 

fenômeno”. (ALBUQUERQUE JR., 2009, p.138). 

Isso porque, até então, não existia uma divisão entre as atuais regiões Norte e a 

Nordeste. Existia apenas o “Norte” e o “povo nortista”. No entanto, surge (no início do século 

XX) no discurso técnico a separação progressiva do “Norte” em duas regiões: o Noroeste e o 

Nordeste, sendo esta última caracterizada como o território das secas. Deste modo, traça-se 

uma delimitação precisa sobre a zona de ocorrência do fenômeno, fato que ocasionará uma 

série de tensionamentos políticos, como veremos no subitem seguinte. 

 

1.1 O “descobrimento” da seca no Nordeste 

 

Não teríamos muitas dificuldades em listar uma série de obras e autores que se 

debruçaram, a partir de um ponto de vista histórico, sobre as estiagens que atingiram o 

Nordeste ao longo dos séculos. É possível encontrar pesquisas que trabalham tanto através de 

uma perspectiva micro (a seca no Ceará; a seca no Rio Grande do Norte; a seca na Paraíba), 

como também estudos com uma perspectiva mais ampla, fazendo uma abordagem acadêmica 

do Nordeste como um todo. Em meio a esta vasta produção científica, interessa-nos aqui 

entender de que modo o tema da seca passou a ser tomado como um problema da região 

Nordeste, e em que momento ele se tornou um assunto de relevância, de notoriedade para os 

meios de comunicação no Brasil. 

É bastante recorrente na literatura que trata da história das secas, a evidência de que a 

“Grande Seca” ocorrida no período de 1877-79 teria transformado o Nordeste em uma 

“região-problema”, a nível nacional (VILLA, 2000, p.83). Até então o fenômeno 

climatológico que aqui está sendo tratado, e as consequências que ele gerava para a 

população, ficava circunscrito a um espaço, digamos assim, regional. Dito de uma forma mais 
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direta: o assunto não entrava na pauta nacional e não era de conhecimento do grande público. 

Ele “inexistia”. 

Porém, a situação começou a se modificar a partir do período supracitado. Existem 

várias hipóteses para que isso tenha ocorrido. Alguns autores recorrem ao fato da duração 

desta seca (três anos) como forma de tentarem explicar sua relevância e o destaque que 

recebeu. Entretanto, como ressalta Durval Muniz de Albuquerque Jr. (1988), o fato da 

duração, por si só, não explicaria sua maior repercussão, haja vista que em momentos 

anteriores já se teria registrado secas que duraram até cinco anos, como a que ocorreu no 

século XVIII, entre 1723 e 1728. 

Outra hipótese comumente levantada é a da grande mortandade populacional (por 

fome, sede, doenças, etc.) que teria assolado a região no período de 1877-79. Por conta disso, 

esta seca teria chamado a atenção tanto do poder público nacional, quanto da própria classe 

dominante do “Norte”
3
. Os dados sobre a quantidade real do número de mortos são bastante 

imprecisos, e até astronômicos
4
, de modo que poderia haver uma superestimação da 

quantidade de vítimas fatais (decorrentes do fenômeno), tendo como finalidade questões 

políticas. Além disso, conforme Durval Muniz de Albuquerque Jr. (1988), é possível constatar 

índices elevados de mortalidade em períodos de estiagem que antecederam 1877-79. Assim, 

contesta-se que este teria sido o fator determinante para despertar a atenção nacional sobre o 

tema que até então era pouco notabilizado. 

Ao que parece, a forma mais sensata de entender como se deu este processo de 

“descoberta” do problema da seca está em observarmos a crise econômica que se desenrolava 

naquele momento. Possuindo uma economia voltada quase que exclusivamente para a geração 

de produtos de exportação (mais especificamente, o açúcar e o algodão), o “Norte” ficava 

sujeito a crises periódicas. Para que elas acontecessem, bastava que houvesse um declínio dos 

preços (do açúcar ou do algodão) no mercado internacional. Some-se a isso a inexistência de 

capitais para serem investidos na modernização da produção, tanto industrial, quanto agrícola. 

Outro fator importante a ser levado em consideração nessa conjuntura tem a ver com 

a forte presença da cultura de subsistência que naquele momento era praticada pela maior 

parte da população. Com a presença da seca, ela tornava-se bastante vulnerável. 

                                                             
3 Como já foi assinalado anteriormente, nessa época ainda não existia a região designada como Nordeste. Nesse 

sentido, utilizaremos, em alguns momentos deste subitem, a palavra “Norte” (entre aspas), como se referindo 

também ao que viria ser delimitado, posteriormente, como Nordeste. 
 
4 Em “Falas de astúcia e de angústia: a seca no imaginário nordestino – de problema à solução (1877-1922)”, o 

pesquisador Durval Muniz de Albuquerque Júnior faz um interessante comparativo entre os vários dados 

numéricos relativos à mortandade da população, que se apresentavam por ocasião da seca de 1877-79. 
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Portanto, a expansão do setor de subsistência e a crise das atividades de exportação, 

com o declínio dos preços do açúcar e do algodão durante toda a década de setenta, 

somada a toda fragilidade estrutural da economia nortista neste momento, é para nós 

um dos elementos que explicam o grande impacto que a seca de 77 teve sobre o 

conjunto regional. A estiagem de lucros, a classe dominante vê se somar a seca, que 

aprofunda a desorganização deste espaço econômico, e agrava alguns problemas 

como o da migração da mão-de-obra livre ou da venda da mão-de-obra escrava 

(ALBUQUERQUE JR., 1988, p. 35). 

Se por um lado temos, durante o século XIX, o desenvolvimento econômico da 

região Sul do Brasil como principal polo de produção cafeeira - o que consequentemente 

fortalecia a nível nacional a classe dominante desta região -, temos, na outra ponta, o “Norte” 

passando por uma crise econômica que enfraquecia sua classe dominante (principalmente os 

produtores de açúcar, que possuíam grande importância política no âmbito nacional). 

Com tamanha crise, muitos proprietários ou membros da elite rural não conseguiam 

sequer manter os seus escravos, tendo que vendê-los (isso, consequentemente, gerava uma 

descapitalização da classe rural). Chegou-se até mesmo ao ponto de proprietários de terra de 

médio-porte falirem durante a seca de 1877-79. Isso causou “(...) um verdadeiro pânico nesta 

elite, provocando sua reação indignada contra a falta de proteção que lhe é negada pelo 

Império, enquanto este cobre os cafeicultores de benesses” (ALBUQUERQUE JR., 1988, 

p.78). Nas páginas do periódico O Cearense afirmava-se que 

Nestes 3 dias tem entrado nesta capital [Fortaleza] de vários pontos desta e das 

províncias da Parahiba e Rio Grande do Norte, cerca de 800 emigrantes, que vem 

accasados da fome. Entre os foragidos há famílias distintictas, às quaes a 

calamidade, que tudo assoberba, atirou nos horrores da miséria. Faz compaixão o 

estado desses infelizes. Moças brancas, cobertas de andrajos, pés ensanguentados 

pelas marchas forçadas, a pelle requeimada por um sol abrasador e quasi inanidas” 

(O CEARENSE, 15/08/1877, grifo nosso). 

A partir disso, houve o que podemos chamar de duplo movimento de tomada de 

consciência sobre o tema da seca. Em um primeiro momento, isso acontece com a classe 

dominante local, que desperta para a grave situação que estava vivenciando. Posteriormente, 

há um despertar nacional para o problema, graças à intensa campanha que é desenvolvida por 

veículos de imprensa local e nacional. A título de exemplo, podemos citar os jornais O 

Cearense (CE), A Opinião (PB) e Diário de Notícias (BA)
5
, que traziam em suas páginas, 

relatos sobre a situação calamitosa encontrada em seus respectivos Estados (VILLA, 2000, 

p.50-59). 

Com a cobertura realizada pelos jornais de âmbito nacional, o tema ganhou ainda 

mais notabilidade devido à divulgação de cenas tristes, como a morte e a fome que atingia os 

                                                             
5 É possível ter acesso ao conteúdo destes e de vários outros jornais da época por meio da Hemeroteca Digital 

Brasileira, através do site: www.hemerotecadigital.bn.br  

http://www.hemerotecadigital.bn.br/
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mais necessitados durante o período do flagelo. “A imprensa, pois, desempenhou um papel 

importante, no sentido de demonstrar para a própria classe dominante do Norte que a seca era 

um tema que sensibilizava a opinião pública nacional, e era um bom filão para ser explorado” 

(ALBUQUERQUE JR., 1988, p.79). 

Verifica-se, dessa forma, que os veículos jornalísticos tiveram desde então uma 

parcela significativa de contribuição no modo como o assunto passou a ser abordado na esfera 

pública. Por meio do destaque ocasionado pela publicização do tema na imprensa nacional, e 

com as pressões exercidas pelos parlamentares “nortistas”, a seca, que antes era considerada 

problema de responsabilidade das províncias, passou a ser tida como algo relativo ao governo 

imperial, que acabou chamando para si a responsabilidade sobre o tema. 

A nacionalização do problema surge, pois, do grande impacto que o trabalho da 

imprensa consegue causar na opinião pública nacional. Não era apenas a elite 

nortista que descobria a seca do Norte com quase quatro séculos de atraso, mas o 

país lia atônito nas páginas da imprensa nacional a descrição de cenas que lhes 

pareciam tão distantes e raras, mas que há muito constituíam o comum durante a 

ocorrência do fenômeno das secas na região Norte (ALBUQUERQUE JR., 1988, 

p.79-80). 

Ou seja, não é que o problema inexistisse até o ano de 1877. O que ocorria, na 

realidade, é que até então o fenômeno da seca só era sentido (de modo mais presente) pela 

população pobre, que via a cada nova estiagem sua pequena plantação ser devastada, e ainda 

tinha que conviver com o fantasma da fome e da morte, ao mesmo tempo em que tinha sua 

mão-de-obra explorada pelos proprietários de terra. Quando as mazelas começaram a atingir 

também as classes mais favorecidas economicamente, fazendo com que estas chegassem até 

mesmo à falência, as coisas começaram a mudar. 

Fica explícito, por meio da argumentação aqui apresentada, que a crise enfrentada 

pelo “Norte”, e que fez com que a seca de 1877-79 tivesse grande repercussão, era fruto de 

toda uma conjuntura econômica e social bastante ampla. Contudo, tais motivos (econômicos e 

sociais) deveriam ser “apagados” e “esquecidos”, deslocando todas as suas causas para a 

dimensão natural (o espaço geográfico da região delimitada como Nordeste, visto como 

debilitado). 

Através desse deslocamento que a seca se transformou em verdadeiro “cavalo-de-

batalha do Nordeste” (CASTRO, 1969, p.170). Foi por meio dela que a classe dominante de 

então passou a vislumbrar maneiras de angariar recursos. Dessa forma, a seca foi posta no 

centro das atenções, sobrepujando qualquer outro problema que explicasse as verdadeiras 

causas da pobreza da região. De modo sintético, ela passa a ser uma “explicação” para tudo, já 

que suas “consequências” (a fome, a pobreza, o flagelo, a morte, etc.) provocam comoção 
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geral. Um “discurso da seca”, como assinalamos anteriormente, que ajuda a demarcar uma 

região (o Nordeste), que “serve” de justificativa para o atraso e a miséria que lhe consome, e 

que, em última instância, auxilia a mascarar os motivos reais da degradação nordestina. 

As bancadas nortistas conseguem incluir, já na constituição de 1891, o artigo 5º, que 

obrigava a União a destinar verbas especiais para o socorro de áreas, vítimas de 

flagelos naturais, abrangendo aí as secas. Esta institucionalização das secas 

consegue, progressivamente, abrir maiores espaços no aparelho de Estado para os 

grupos dominantes do “Norte”. Isto fica claro com a criação do IOCS, em 1909. 

Esta instituição, destinada ao “combate às secas”, torna-se o locus institucional da 

produção de um discurso regionalista que ganha tons cada vez mais inflamados, à 

medida que o Estado republicano, sob o domínio das oligarquias paulista e mineira, 

as beneficia no que se refere às políticas públicas (ALBUQUERQUE JR., 2009, 

p.83). 

Não estamos querendo dizer com isso que a seca não afeta as populações sertanejas, 

ou que sua ação (enquanto fenômeno climatológico) seja algo irrisório, servindo apenas como 

justificativa para obter auxílios para a região, representando um desvio de recursos públicos 

para favorecer oligarquias (crítica que costumava ser feita pela chamada “indústria da 

denúncia”, formada por políticos do Sudeste). Pelo contrário. Temos total consciência, por 

estarmos inseridos geograficamente na região Nordeste, de todos os malefícios que ela 

provoca, deixando um rastro marcante de destruição. Talvez uma forma moderada de tratar a 

questão seria dizer que a seca não pode ser considerada onipotente, mas também não é 

razoável dizer que ela é impotente. 

Não há, entretanto, negar a existência de uma verdadeira “indústria da seca” onde há 

“(...) gente que ganha com a seca, porque ela significa muito dinheiro do governo chegando 

para o comércio, para financiar as frentes de trabalho, etc. A seca é um negócio” (FURTADO, 

1999, p.25). A título de exemplo, podemos citar o caso do Estado do Ceará, que em 1998, 

possuía 8 mil açudes. Desse total, apenas 95 deles eram públicos, sendo que os 7.905 

restantes foram quase em sua totalidade construídos com dinheiro público (VILLA, 2000, 

p.252). Em Os degradados filhos da seca (1983), os pesquisadores João Medeiros Filho e 

Itamar de Souza ressaltam que: 

Em todas as secas do Nordeste surgiu este tipo de “indústria”, cuja matéria-prima é a 

apropriação indébita dos dinheiros públicos enviados para socorrer os famintos, ou o 

tráfego de influência em benefício dos detentores do poder ou ainda a montagem de 

um sistema de exploração em cima de uma população exaurida nos seus parcos 

recursos. É, por excelência, a “indústria” abjeta! (MEDEIROS FILHO e SOUZA, 

1983, p.90). 

O que fica claro, ao olharmos para o assunto de uma forma menos naturalizada, é que 

se precisa levar em conta uma série de motivos ao trata-lo. Seria, no mínimo, imprudente 

dizer que o problema do Nordeste se resume as secas que lhe atingem, deixando de lado 
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discussões que deem de conta sobre questões como o monopólio da água, o latifúndio 

improdutivo presente na região, assim como a baixa ou quase inexistente presença de 

elementos e práticas tecnológicas que auxiliem na produção das pequenas propriedades rurais, 

entre tantos outros impasses. Mas será que a Folha de S. Paulo e o Diário do Nordeste levam 

essa discussão em conta ao abordarem este acontecimento em suas páginas? 

 

1.2 Um problema, múltiplos enfoques 

 

O fato de a seca existir enquanto fenômeno histórico e social fará com que ela possua 

imagens e significações que vão variar ao longo do tempo, e conforme o contexto social em 

que se inserem. É importante dizermos isso pelo fato de entendermos as ideias ou 

significações que fazemos do mundo que nos cerca (as quais nos ajudam a entendê-lo) como 

situadas em contextos sociais pelo quais são influenciados. 

Nesse sentido, é preciso levar em conta, ao observar a existência de determinadas 

tipificações sobre os acontecimentos sociais, que seu caráter, ou sua significação (seja ele qual 

for), é fruto do meio ao qual faz parte. Além disso, é comum que haja múltiplas 

representações para um mesmo objeto, como é o caso da seca. As possibilidades de leituras 

sobre o fenômeno são as mais variadas. Isso pode ser constatado através de uma revisão 

bibliográfica em distintos campos, como a história, a biologia, a geografia, as ciências sociais; 

assim como na esfera musical, cinematográfica, romanesca, entre tantos outros.  

Ao buscarem sintetizar esses vários entendimentos sobre a seca no Nordeste, Itamar 

de Souza e João Medeiros Filho (1983) defendem a existência de, pelo menos, quatro 

enfoques, sendo eles: o tradicionalista, o tecnicista, o ecológico e o sócio-político. Com 

relação à conceituação, os discursos que constituem a visão tradicionalista da seca possuem 

uma perspectiva um tanto quanto fatalista sobre o fenômeno, ao atribuir a vontade divina 

tanto às enchentes, quanto às estiagens. Tudo aconteceria porque Deus quer, sendo o homem 

impotente para mudar o curso das coisas. É como se o sofrimento causado pela seca fosse 

uma espécie de castigo aos homens, pelos pecados cometidos por eles. 

A seca é pois uma “lei da natureza”, uma lei editada por Deus e que, portanto, o 

homem não tem como resolvê-la; é voltar a estar “de bem com Deus”, é refazer com 

ele o pacto quebrado ao se “cometer pecados”, ou seja, ao infringir valores morais 

tradicionais. Acalmar a “ira divina”, é pois a única solução; para isso deve se 

corrigir condutas e rezar, de forma a agradá-lo (ALBUQUERQUE JR., 1988, p.95). 
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Em carta pastoral divulgada no dia 22 de abril de1877, escrita pelo bispo do Ceará, 

Dom Luís Antônio dos Santos - em razão da seca de 1877-79 - dizia-se que o sofrimento 

enfrentado pela população nordestina naquele momento era fruto do “(...) espantoso 

esquecimento de Deus e de suas leis, essas blasfêmias tão directas e atrevidas, essas 

profanações dos templos (...)”. Na continuação, o texto recomenda “(...) recorrer á Deus; pois 

Elle, como autor da naturesa pode mudar essas mesmas leis, e dando outra direcção aos 

ventos, fazer com que sejamos favorecidos com a desejada chuva” (O CEARENSE, 1877). 

O sertanejo nem de longe questiona o status quo presente na estrutura da sociedade 

nordestina como sendo um dos fatores para o seu sofrimento. “A seca fez eu deserdar da 

minha terra / mas felizmente Deus agora se alembrou / de mandar chuva pr’esse sertão 

sofredor / sertão das muié séria, dos homes trabaiador”
6
, cantara outrora o Rei do Baião, Luiz 

Gonzaga. Entre os sertanejos, é forte também a crença católica de que se chover no Dia de 

São José (19 de março), a safra será boa. No caso do Santo ser o padroeiro de determinada 

cidade ou Estado, isso fica ainda mais em evidência (como é o caso do Ceará).  

Por conta disso, separamos as peças publicitárias da Prefeitura Municipal de 

Fortaleza (CE), da empresa Nacional Gás e do Sistema Verdes Mares de Comunicação, que 

circularam no dia do padroeiro do Estado, para melhor ilustrar a situação aqui descrita. Nas 

três imagens que seguem abaixo, a palavra “esperança”, como poderá ser visto, é uma 

constante, fazendo alusão à expectativa nutrida pela população de que a chuva molhe o 

território cearense (e também nordestino), depositando sua confiança na figura do Santo e 

padroeiro São José. Vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Música “A volta da Asa Branca”, do compositor Zé Dantas. 
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Figura 01 – Informe publicitário da Câmara Municipal 

de Fortaleza, do dia 19/03/2013. 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2013). 

Figura 02 – Informe publicitário da empresa 

Nacional Gás, do dia 19/03/2013. 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2013). 
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Nas Figuras 1, 2 e 3, talvez tenhamos imbricados dois enquadramentos sobre o tema 

da seca. É notória a presença do enfoque tradicionalista, ao trazer para o “centro do palco” a 

crença divina de que Deus e os santos seriam responsáveis pela presença ou a falta de chuvas 

no Nordeste. Mas há que se destacar, nesse ponto, a existência também do enfoque tecnicista. 

Este vai dizer que o problema da seca no Nordeste se resume à irregularidade das chuvas e à 

falta d’água. Assim, as estiagens só repetiriam periodicamente a sua história de negatividades 

porque não haveria água acumulada para matar a sede dos rebanhos e das populações rurais. 

Caso houvesse água represada em açudes, barragens e poços, tudo estaria resolvido. Esses 

entendimentos vêm sendo construídos ao longo de muitos anos, de modo que se tornaram 

bastante enraizados na mentalidade social, e ajudaram a reduzir a discussão. 

Ao longo da República Velha, a problemática da seca foi predominantemente (não 

exclusivamente) reduzida à falta de reservatórios para acumular água. Cristalizou-se, 

então, a mentalidade de que o problema da seca é apenas falta de água. Ainda hoje, 

nos meios mais conservadores, persiste esta mentalidade. Baseando-se neste 

pressuposto, as elites políticas e intelectuais do Nordeste passaram a fazer a apologia 

da grande e média açudagem (MEDEIROS FILHO e SOUZA, 1988, p.33). 

 

A discussão, a nosso ver, vai mais além. Podemos até citar algumas ações 

paliativas/emergenciais, assim como obras estruturantes, realizadas pelo Governo Federal, 

para minimizar a escassez de água - como é o caso da Operação Carro-pipa, ou a implantação 

Figura 03 – Informe publicitário do Sistema Verdes 

Mares de Comunicação, do dia 19/03/2013. 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2013). 
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de adutoras e barragens. Entretanto, em alguns casos, tais medidas (principalmente as de 

ordem paliativa) acabam servindo de beneficio para os aproveitadores, ou os chamados 

“coronéis da água”. Em geral, são figuras com forte influência política em suas localidades, e 

que acabam obrigando os moradores a votarem neles em troca de água. Ou seja, o que impera 

são os critérios políticos, de modo que quem não vota no candidato responsável pelo carro-

pipa, não recebe água. 

Devido à existência de tais práticas efetuadas pelos “coronéis da água”, a Articulação 

Semiárido Brasileiro (ASA) lançou em meados de 2012 (período em que aconteceram 

eleições municipais em todo o Brasil) a campanha “Não troque seu voto por água. A água é 

um direito seu!”. A ação tinha como objetivo alertar a população para o fato de que muitos 

políticos aproveitam as medidas de emergência e socorro às vítimas da seca (carros-pipa, 

distribuição de sementes para o plantio, distribuição de alimentos) para comprarem votos e se 

manterem no poder
7
 - atividade considerada criminosa pela Lei Federal 9.840/99, a chamada 

Lei de Combate à Corrupção. 

Voltando a falar dos enfoques, temos o terceiro deles (o ecológico), que procuraria a 

razão das estiagens na total devastação da flora nordestina, onde o homem buscou tudo retirar 

do semiárido, sem nunca lhe devolver nada. No fundo, imagina-se a existência de um 

equilíbrio entre o homem e a natureza, porém sem levar em consideração a complexidade que 

existe nessa relação, assim como os interesses de grupos, de classes, etc., que marcam este 

processo “A ideologia de que se reveste este enfoque considera a sociedade como uma série 

de “conjuntos” mecânicos, coisificados, e, por isso, menospreza as estruturas do poder 

político e econômico tão característicos de qualquer sociedade” (DE SOUZA e MEDEIROS 

FILHO, 1983, p. 14). 

(...) a seca é pensada como fruto do desequilíbrio causado na natureza por anos de 

depredação e devastação pelo homem. Principalmente, acusa-se a derrubada das 

matas como fator da baixa pluviosidade na região, pois estas atuariam como fator de 

condensação de vapores, ou de retenção da água, em maior quantidade, além de 

também servirem para o resfriamento da atmosfera (ALBUQUERQUE JR., 1988, 

p.200). 

Entretanto, se em seus “primórdios” a concepção ecológica possuía um discurso um 

tanto quanto funcionalista; é possível afirmarmos que atualmente este enfoque ganhou novos 

tons e que ao lado da discussão ecológica, inseriu-se a percepção de convivência com a seca 

no Nordeste. Assim, defende-se a busca por harmonia entre o bem-estar do ser humano e do 

                                                             
7 Para mais informações sobre a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), acessar o portal eletrônico 

www.asabrasil.org.br  

http://www.asabrasil.org.br/
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meio ambiente, de modo que se torne viável o desenvolvimento de uma economia sustentável 

para o semiárido nordestino, promovendo o crescimento das forças produtivas, ocasionando 

novas dinâmicas de geração e de redistribuição social das riquezas (SILVA, 2007, p.475). 

Ou seja, não se trata apenas de dizer que a derrubada das matas ocasiona a baixa 

pluviosidade na região. Passa-se agora a discutir formas de produzir e de gerar 

desenvolvimento social para a população da região Nordeste, logicamente pautando-se na 

utilização racional dos recursos naturais existentes no território em questão. É válido destacar 

que o protagonismo na marcação desse novo paradigma parece não pertence aos governos e 

nem aos grupos dominantes regionais. “Os novos formuladores da proposta da convivência 

são organizações da sociedade civil e alguns órgãos públicos de pesquisa e extensão que 

atuam no Semi-árido” (SILVA, 2007, p.475). 

Por último, temos o enfoque sócio-político, que compreenderá o fenômeno enquanto 

fato social de múltiplas implicações. “(...) a seca torna mais grave uma situação de pobreza já 

existente, e que permanece oculta durante os anos de inverno regulares” (DE SOUZA e 

MEDEIROS FILHO, 1983, p.14). Esse enfoque tem mais a ver com toda aquela discussão 

que apresentamos no início do capítulo, onde o problema da seca não deve ser encarado como 

o único responsável por todas as dificuldades enfrentadas pela região Nordeste, e 

principalmente pelo povo sertanejo. 

A nosso ver, ao apresentarmos esse panorama de enfoques sobre como o tema da 

seca no Nordeste é compreendido, não significa necessariamente que tenhamos de combater 

ou defender alguma dessas perspectivas. Cada uma ao seu modo fornecem contribuições para 

tentar esclarecer o assunto aqui tratado - logicamente, algumas delas possuem uma visão mais 

crítica e profunda do que outras. Por meio do seu método de interpretação da realidade 

cotidiana, imaginamos que os meios de comunicação também oferecem modos de enquadrar 

ou de explicar a seca no Nordeste. Se há um enfoque mais recorrente na Folha de S. Paulo ou 

no Diário do Nordeste, isso veremos no capítulo de análise das matérias de ambos os 

periódicos. 

 

 

1.3 A “eterna novidade”: a seca nos anos de 2012 e 2013 

“- Então sempre é verdade que você vai-se embora? 

O caboclo alongou tristemente a voz lamentosa: 

- Inhor sim... A dona mandou soltar o gado... Hoje 

mesmo abri as porteiras... 
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- E, pelo que ouvi dizer, você ainda esperou uma 

semana... Hoje é 25... 

- Me esperancei que inda chovesse depois de S. José... 

Mas qual!”. 

(O Quinze, Rachel de Queiroz). 

 

O sertanejo mira a paisagem ao seu redor. No horizonte vê apenas alguns galhos 

secos sem vida em meio a uma nuvem de poeira que se levanta da terra áspera. Em uma das 

mãos segura firmemente a rama ainda verde do Juazeiro (uma das poucas árvores que escapa 

a devastação da seca), com a qual tenta alimentar o gado que mal consegue ficar de pé. Uma 

luta pela sobrevivência, tanto do animal, quanto do homem
8
. Estamos no ano de 2012, e a 

cena volta a se repetir como uma realidade cíclica que já acontece a mais de quatro séculos. 

“(...) o primeiro registro da ocorrência de seca nos documentos portugueses é de 1552, três 

anos após a chegada do primeiro governador-geral, Tomé de Souza” (VILLA, 2000, p.17). 

Durante os anos de 2012 e 2013, acompanhamos através do noticiário, ou por outros 

meios, uma nova seca assolar o Nordeste brasileiro. É especificamente nesse biênio que 

focaremos a nossa atenção nesta pesquisa. Por conta disso, torna-se necessário que façamos 

uma contextualização e apresentemos alguns dados relativos a esse período, tais como o 

número de afetados pelo fenômeno, as consequências econômicas sofridas pela região e as 

medidas governamentais que foram tomadas. É importante estarmos atentos a esses fatos pois, 

teoricamente, são eles que tornam o acontecimento seca no Nordeste um assunto noticiável. 

Dadas as suas características, esta seca foi considerada pelos jornais (Folha de S. 

Paulo, Diário do Nordeste, Estado de S. Paulo, Jornal do Commercio) e pelos governos 

Federal, estaduais e municipais (dentre outros segmentos da sociedade) como a pior a atingir a 

região nos últimos 50 anos. “Em 2013, a quadra invernosa ficou 37,7% abaixo da média 

histórica do Estado. [...] No ano anterior [2012], as chuvas ficaram 50,7% abaixo da média, 

representando a pior quadra chuvosa dos últimos cinquenta anos” (2013, p.06-12), assim 

descreve o relatório da Comissão Especial para Acompanhar a Problemática da Seca e as 

Perspectivas de Chuvas no Estado do Ceará, produzido por parlamentares da Assembleia 

Legislativa do Ceará. 

                                                             
8
 A cena aqui descrita se baseia em fotografia feita pela fotojornalista Waleska Santiago, publicada pelo Diário 

do Nordeste, no caderno especial “Estiagem no Ceará II”, em 09 de dezembro de 2012. A imagem ganhou a 

categoria nacional de fotografia do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento (edição 

2012). 

 



32 

 

A situação calamitosa, entretanto, não se reduziu ao Ceará, como atestou relatório da 

Organização Meteorológica Mundial (World Meteorological Organization, em inglês)
9
, que, 

desde o ano de 1961, realiza acompanhamentos sobre as mudanças climáticas que afetam as 

mais diversas regiões do planeta. Em suas pesquisas, costumam apresentar dados sobre 

chuvas, inundações, secas, ciclones tropicais, as camadas polares e o nível do mar, divulgando 

um verdadeiro mapeamento do clima no mundo. Em relatório divulgado ainda no ano de 

2013, afirmavam que: 

For the second consecutive year, northeastern Brazil experienced severe drought 

conditions. (…) This year’s drought is considered to be the worst in the past 50 

years. (…). The government provided food assistance to the affected population in 

five of the nine north-east states. Hydro-power supplies were threatened as dams in 

the north-east ended December 2012 at just 32 percent of capacity, below the 34 

percent considered sufficient to guarantee electricity supplies. Damages are 

estimated to exceed $8 billion US dollars
10

 (WMO, 2013, p.08). 

O quadro de calamidade pública se demonstrou também na quantidade de decretos 

de situação de emergência solicitados pelos diversos Estados que formam o Nordeste 

brasileiro. A título de exemplo podemos citar a situação da Bahia, do Ceará e do Piauí. No 

primeiro, dos 417 municípios existentes, 258 haviam decretado situação de emergência 

durante o ano 2012
11

. No segundo Estado citado, das 184 cidades cearenses, 175 decretaram 

situação de emergência, até o dia 22 de maio de 2013, devido aos efeitos da seca. Já no Estado 

do Piauí, dos 224 municípios, 200 decretaram estado de calamidade
12

. 

Para além da numerologia, é preciso lembrar principalmente da população que sente 

na pele as “consequências” dos períodos de estiagem, que vivencia o desemprego e a fome. 

Para Medeiros Filho e Souza (1988, p.67), a seca provoca, no que concerne as condições de 

vida, três consequência básicas: em primeiro lugar, estabelece o colapso parcial ou total do 

sistema produtivo rural (agricultura e pecuária); em segundo lugar, dificulta o abastecimento 

da população quanto à água e aos gêneros alimentícios de primeira necessidade; por último, 

amplia consideravelmente o desemprego no campo. 

                                                             
9 Para mais informações sobre a World Meteorological Organization (WMO), acessar o portal www.wmo.int  

10 “Pelo segundo ano consecutivo, a região Nordeste do Brasil experimentou condições de seca severas. (...) A 

seca deste ano é considera a pior dos últimos 50 anos. O governo forneceu ajuda alimentar à população afetada 

em cinco dos nove Estados do Nordeste. O fornecimento de energia hidrelétrica foi ameaçado devido as 

barragens no Nordeste terem encerrado o mês de dezembro de 2012 com apenas 32% da capacidade, abaixo dos 

34% considerado suficiente para garantir o abastecimento de energia elétrica. Os danos são estimados em 

aproximadamente 8 bilhões de dólares” (WMO, 2013, p.08, tradução nossa). 

11 Dados obtidos através da Defesa Civil do Estado da Bahia, disponíveis em www.defesacivil.ba.gov.br  

12 Informações publicadas pelo jornal Diário do Nordeste. 

http://www.wmo.int/
http://www.defesacivil.ba.gov.br/
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Desemprego que acaba por impor ao agricultor a necessidade de sair de sua terra em 

busca de uma vida melhor em outras paragens. Partida que muitas vezes significa deixar para 

trás não só o campo, mas também a família. É o caso das chamadas ‘viúvas de maridos 

vivos’, fenômeno que se constitui no fato da mulher e dos filhos serem deixados para trás 

pelos seus companheiros, que partem fugidos da seca em busca de uma vida melhor em outras 

regiões do país. “A seca que atinge todo Nordeste expulsou maridos dos sertões de Canindé, 

no interior do Ceará. Para sobreviver, foram obrigados a migrar principalmente para São 

Paulo, cortar cana e trabalhar de galego (vendedor de porta em porta) (...)” (DIÁRIO DO 

NORDESTE, 20/05/2012). 

Quando não seguem a triste sina rumo à região Sudeste, buscam formas de 

sobrevivência que os mantenham próximos a terra natal. No Distrito de Esperança (a 50km de 

Canindé – CE), alguns agricultores tiveram que deixar de lado a enxada e passaram a exercer 

outros tipos de atividade, como, por exemplo, a prática da costura industrial. Através dela, 

começaram a produzir peças que são vendidas na feira do município. Há ainda casos como o 

do agricultor Francisco dos Santos, que passou a exercer a atividade de catador de resíduo. “A 

seca nos expulsou do campo, não tenho condições de ficar olhando meus filhos passar fome. 

Prefiro fazer esse esforço a ver minha família passar fome”, disse Santos” (DIÁRIO DO 

NORDESTE, 29/11/2012). 

O desemprego e os prejuízos na lavoura fazem o homem do sertão ficar sem 

esperanças. Em maio de 2013, estimava-se que os prejuízos causados pela seca no Nordeste 

teriam atingido a cifra dos R$ 3,6 bilhões em perdas diretas na lavoura. “O Nordeste, que 

responde por quase 100% das exportações de castanha de caju do Brasil e por 27% de mel de 

abelha, também viu o comércio exterior perder força. No caso do mel, houve redução de 53% 

em relação a 2011” (FOLHA DE S. PAULO, 05/05/2013). Quanto à castanha, o valor 

exportado caiu 18%.  

Baseando-se em dados da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará 

(FAEC), os membros da Comissão Especial da Seca estimaram que cerca de 400 mil cabeças 

de gado tenham morrido em 2013, no Ceará, por conta da seca. Isso se constitui como um 

prejuízo real para os produtores rurais, que passaram a protestar de forma veemente contra a 

situação que estavam vivenciando. Em maio de 2013, foi realizado na cidade de Tauá (CE), 

um ato pacífico por parte dos agricultores, mas que apresentou a população a cruel realidade 

vivenciada por eles. 

Os agricultores promoveram uma espécie de desfile fúnebre pelas ruas da cidade, 

onde exibiram em carro aberto (tratores e caminhões) várias carcaças do gado morto pela falta 
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de água e alimento. “A seca castiga o nosso povo. Pedimos Ajuda!”, era a frase escrita em um 

painel preso à carroceria do trator, enquanto se viam vários animais mortos, em estado de 

putrefação. Algo parecido aconteceu em Campina Grande (PB). Na ocasião, os criadores 

rurais fizeram manifestação solicitando ao Governo Federal o perdão das dívidas de 111 mil 

pequenos agricultores que sofreram percas por conta da seca. Na cidade paraibana, várias 

carcaças de animais mortos foram colocadas em frente à sede do Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB). 

Para tentar minimizar o sofrimento do nordestino, o Governo Federal lançou projetos 

como o Bolsa Estiagem, o Garantia-Safra, o comércio de grãos de milho com o preço mais 

baixo para os pequenos produtores, Água para todos, disponibilizou linhas de crédito para os 

produtores do campo, entre outras iniciativas. Essas ações, não há como negar, dão sua 

parcela de contribuição positiva nos momentos em que a seca acomete a região. Veja, por 

exemplo, o caso do Garantia-Safra, que funciona como um seguro para agricultores familiares 

que possuem renda familiar mensal igual ou inferior a 1,5 (um e meio) salário mínimo, e que 

perderam a safra. Por meio do seguro essas famílias (que geralmente são as mais prejudicadas 

durante as estiagens) garantem uma renda mínima, mesmo nos momentos mais críticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar dos esforços que têm sido concretizados na última década do século XXI, é 

preciso dizer que ainda não foi criado para o Nordeste um plano de ações que o faça passar de 

forma imune em meio a este fenômeno climático. Projetos como a transposição do Rio São 

Francisco (considerada uma obra estruturante pelo governo), que estava previsto para ser 

Figura 04 – Valores, em reais, investidos pelo governo federal 

no combate à seca entre os anos de 2012 e 2013. 

Fonte: Dados fornecidos pelo Ministério da Integração Nacional. 
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entregue em 2012, com uma estimativa inicial de gasto de R$ 4,6 bilhões (2007), agora R$ 

8,2 bilhões, ainda não foi concluído. Logicamente, estão inseridas aqui questões burocráticas 

(como os processos licitatórios) que ajudam a travar ainda mais o avanço de ações dessa 

natureza. Mitos, contradições e sofrimento são elementos que integram a história das secas e 

que continuam a se repetir. 

 

1.4 Estudos sobre a seca na imprensa 

“Queremos falar dessa parte do Brasil de cerca de 900 

mil Km2, imensa porém invisível, a não ser quando a 

seca castiga a região e as câmeras começam a mostrar 

as eternas imagens de chão rachado, água turva e 

crianças passando fome”. 

(Declaração do Semiárido Brasileiro, ASA). 

 

Por estarmos desenvolvendo uma pesquisa que se vincula ao campo das teorias do 

jornalismo, tivemos o interesse de saber se existem trabalhos acadêmicos que, assim como o 

nosso, propõem-se a estudar a maneira como a mídia brasileira repercute o tema da seca no 

Nordeste. Nossa preocupação era assimilar das pesquisas, que por ocasião pudessem ser 

detectadas, contribuições metodológicas para esta dissertação. 

Foi possível identificar artigos, monografias e dissertações que se desenvolvem nessa 

linha teórica. É o caso, por exemplo, da análise acadêmica Imagem jornalística e 

representações sociais: a imagem dos Sertões, de Juliana Andrade Leitão e Maria Salett Tauk 

Santos (2012). Neste artigo, as pesquisadoras buscam verificar (a partir de fotografias 

jornalísticas) as representações sociais que a imprensa de circulação nacional (Folha de S. 

Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, e o website de notícias UOL) faz dos Sertões do 

Nordeste nas reportagens especiais. Como elas afirmam: 

A mídia muitas vezes tem contribuído para perpetuar esse modelo estagnado de 

pensamento e percepção sobre o que acontece nas regiões do Nordeste, 

principalmente no Sertão. Parece que em muitos casos existe certo descompasso 

entre o que acontece de mudanças efetivas em algumas regiões do país e o que é 

representado, que muitas vezes mostra-se a partir de formatos pré-estabelecidos de 

imagens caricatas, reforçando estereótipos de pessoas esquálidas, locais 

aparentemente abandonados e isolados e parece nunca considerar o Sertão que 

possui Universidade Federal Rural, pesquisa agropecuária e tecnologias na produção 

e exportação de frutas seguindo padrões internacionais de cultivo e armazenamento, 

além de internet, arte de projeção nacional etc. Ao invés disso o que aparece é o 

sertanejo que ratifica a imagem dos “Retirantes”, de Portinari, reducionismo que 

pode contribuir para a diminuição de investimentos na região (LEITÃO e SANTOS, 

2012, p.135). 
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Após analisarem uma série de fotografias, chegaram à conclusão de que havia um 

reducionismo temático nas imagens, de modo que os jornais observados pela pesquisa 

instituíam uma espécie de uniformidade na identificação do Sertão nordestino. Na 

problematização da pesquisa, foi levantada pelas autoras a hipótese de que existiriam imagens 

estigmatizadas do Sertão do Nordeste. Além de ser verificado este fato, “(...) a coleta e 

sistematização dos dados surpreenderam pela quantidade delas e a falta total de fotografias, 

nas galerias consultadas, que se contrapusessem àquela imagem da seca como única 

representação do Sertão” (LEITÃO e SANTOS, 2012, p.151). 

Sabe-se que a mídia constrói representações tendo como referência a realidade que 

nos circunda. Desse modo, as imagens que ela divulga ao falar sobre o Nordeste são 

provenientes desta região geográfica do Brasil, e não de outra (como uma colagem). O 

problema relativo à noção que se tem do Nordeste, a partir daquilo que os meios de 

comunicação publicizam, não está assentado tanto em uma questão dessas imagens e 

discursos serem verdadeiros ou falsos. A grande discussão, convém dizer, centra-se na 

maneira repetitiva e pré-programada que costuma ser levada a cabo pelos mais diversos 

jornais ao pautarem a região Nordeste. 

Outra proposta acadêmica que identificamos foi A construção do imaginário do 

Semiárido cearense: uma análise do jornal Diário do Nordeste (2012), trabalho de conclusão 

de curso da jornalista Patrícia Maria dos Santos Castro. Nele são feitas problematizações 

acerca da forma como, historicamente, a mídia valorizou e ressaltou aspectos negativos sobre 

o semiárido cearense, minimizando ou deixando de levar em consideração outros fatores que 

coexistem nesse espaço desenhado apenas como polígono das secas. 

(...) as informações processadas pela sociedade em geral influenciam na forma de 

viver de uma parcela da população que conhece outra realidade, como é o caso das 

pessoas que habitam o semiárido. Quando a mídia mostra o semiárido só em épocas 

de secas, a sociedade passa a ter essa imagem como predefinida para a região. E as 

pessoas que habitam a região passam a ser vistas como pessoas carentes que 

necessitam de ajuda. Nesse caso, não são levados em consideração outros fatores 

como as políticas sociais de convivência com o semiárido (CASTRO, 2012, p.36). 

Ao analisar o caderno especial “Retrato Sertanejo”, publicado pelo jornal Diário do 

Nordeste (Fortaleza – CE), no ano de 2011, a pesquisadora notou que as reportagens em 

questão apresentaram dois direcionamentos, ao tratarem do semiárido cearense: “Foram 

mostradas tecnologias sociais, mas também outros problemas além da seca, como a falta de 

saneamento. (...) foi possível observar um novo semiárido que tenta sobrepor ao antigo. Um 

semiárido onde as pessoas convivem com respeito à natureza (...)” (CASTRO, 2012, p.66). 

Dessa forma, como constatado nesse estudo, é possível que haja mudanças operadas pela 
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mídia, de modo a exercitar um novo olhar sobre temas estigmatizados. Isso vale não apenas 

para a região Nordeste, mas para inúmeras realidades engessadas a partir de um único viés. 

Quem também aponta a existência de mudanças na forma como a mídia representa o 

Sertão nordestino é o artigo acadêmico de Lílian Reichert Coelho e Lourivânia Soares Santos, 

intitulado Representação social e discurso sobre o sertão nos jornais de Salvador (2008). 

Nele, as autoras fazem um comparativo entre matérias veiculadas no Jornal da Bahia (julho a 

dezembro de 1959), e informações noticiosas (na mesma quantidade de meses) publicadas 

pelos periódicos A Tarde e Correio da Bahia, durante o primeiro semestre de 2005. 

Por meio desse estudo, chegaram à conclusão que nas matérias veiculadas pela 

mídia, no final da década de 1950, demonstrava-se uma forte carga de dramaticidade e 

sensacionalismo ao abordarem o Sertão como espaço onde ocorrem as secas. Para isso, as 

reportagens se valeram de adjetivos como “flagelada”, “espetáculo” e “tragédia”. 

(...) pode-se afirmar que a série publicada em 1959 pelo Jornal da Bahia cria um 

discurso definido no próprio título: “JB na região flagelada”. Baseando-se em 

aspectos reducionistas, cria a representação social daquela realidade e do povo, 

mostrando um ambiente pobre e sem vida. [...] Na década de 50, a seca é 

apresentada como um castigo divino e determinante, que foge ao controle humano. 

Os locais são descritos minuciosamente, reforçando estereótipos consolidados no 

senso comum, como a terra rachada, o sol inclemente e animais macérrimos a 

definhar na paisagem assoladora (COELHO e SANTOS, 2008, p.08-12). 

Quase cinquenta anos depois, em matérias publicadas pelos jornais A Tarde e 

Correio da Bahia, as pesquisadoras observaram o que elas chamam de re-significação da 

abordagem em torno do tema da seca e da água no Sertão. Segundo elas, nota-se que o 

conteúdo de ambos os jornais não trazem uma linguagem carregada de tons dramáticos, como 

foi verificado no conteúdo publicizado pelo Jornal da Bahia, em 1959. Conforme Coelho e 

Santos (2008), constata-se ainda que tanto A Tarde, quanto o Correio da Bahia procuram 

demonstrar a veracidade das informações apresentado dados estatísticos, porcentagens, 

elementos concretos que possam ser identificáveis. 

Outra conclusão a que as autoras chegam está centrada no fato de os textos mais 

recentes, ao tratarem da seca no Sertão, não usam com frequência a expressão “castigo da 

seca”. “Acreditamos que isso seja resultado do desenvolvimento de mecanismos e técnicas 

para o que se convencionou a chamar de convivência com a seca. Os textos passaram a 

utilizar a expressão ‘efeitos da seca’, que carrega uma denotação mais suave” (COELHO e 

SANTOS, 2008, p.13). 

Gostaríamos de citar ainda O sol nas bancas de jornal: a representação do Nordeste 

no caderno Turismo do jornal Folha de S. Paulo (2011), de autoria do pesquisador Luis 
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Celestino de França Júnior. Neste, propõe-se o fato de o sol que queima o sertão, provoca a 

aspereza da terra e é responsabilizado pela diáspora do povo sertanejo durante os períodos de 

estiagem, é o mesmo que representa o Nordeste enquanto região paradisíaca, com praias que 

servem de refúgio e descanso para os moradores das grandes metrópoles do Sudeste 

brasileiro. 

Ou seja, França Júnior (2011) levanta a hipótese de que o discurso jornalístico sobre 

o Nordeste presente no caderno Turismo da Folha de S. Paulo, “(...) cria representações 

específicas distintas e distantes das imagens consolidadas da região, aproximando-se de uma 

relação de consumo e prazer paradisíaco em que o calor, o sol, o povo, passam a ser 

valorizados dentro de uma nova lógica” (FRANÇA JR., 2011, p.04). Achamos interessante 

citar este artigo acadêmico pelo fato de termos observado em nosso levantamento de matérias 

sobre a seca no Nordeste (durante os anos de 2012 e 2013) a existência desse tipo de 

enquadramento sobre a região. 

Isso é perceptível tanto na Folha de S. Paulo (caderno “Turismo”), quanto no Diário 

do Nordeste (caderno “Tur”). Assim, ao mesmo tempo em que a região vira notícia devido à 

recorrência de mais uma seca, ela também é pautada dentro de uma lógica turística, em que o 

sol inclemente e impiedoso que incide no Sertão é fruto de diversão e descanso no litoral. Ao 

fazermos este tipo de relato, não estamos aqui querendo condenar as belezas do litoral do 

Nordeste, em detrimento aos encantos do sertão, como se um fosse melhor do que o outro. 

O que estamos querendo ressaltar aqui é na realidade a presença de enquadramentos 

jornalísticos que em certos momentos vão tratar o “sol nordestino” como inclemente e pouco 

“amigável”; e em outras ocasiões vão destaca-lo como um aspecto positivo da paisagem 

litorânea. A título de exemplo, reproduzimos o fac-símile das matérias “Flecheiras: enseada 

da quietude” (22/06/2013) e “Pipa: a flor do Caribe” (08/08/2013), ambas do Diário do 

Nordeste. Na sequência, “Pernambuco” (24/01/2013), e “Rio Grande do Norte” (14/03/2013), 

do jornal Folha de S. Paulo. 
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Figura 05 - Fac-símile da capa do caderno 

“tur” do Diário do Nordeste, do dia 

22/06/2013. 

Figura 06 - Fac-símile da capa do caderno 

“tur” do Diário do Nordeste, do dia 

08/08/2013. 

Figura 8 - Fac-símile da capa do caderno 

“turismo” da Folha de S. Paulo, do dia 

14/03/2013. 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2013). Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2013). 

Figura 07 – Fac-símile da capa do caderno 

“turismo” da Folha de S. Paulo, do dia 

24/01/2013 

Fonte: Acervo eletrônico da Folha de S. Paulo (2013). Fonte: Acervo eletrônico da Folha de S. Paulo (2013). 
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Poderíamos citar outras matérias que surgiram em ambos os cadernos, ao longo dos 

anos de 2012 e 2013. Contudo, imaginamos que os exemplos apresentados acima contemplam 

de modo significativo a ideia aqui esboçada. Por último, gostaríamos de dizer que apesar de 

existirem pesquisas acadêmicas abordando a maneira como a mídia repercute a região 

Nordeste e o tema da seca; não encontramos estudos que comparem e revelem como o 

processo de produção noticioso se realiza quando a cobertura é efetuada por um jornal 

impresso de âmbito nacional, e outro de caráter regional. Por conta disso, imaginamos que ao 

avançarmos em uma discussão sobre seleção noticiosa e valores-notícia no jornalismo 

regional e no jornalismo nacional, tendo como objeto de estudo os jornais Folha de S. Paulo e 

Diário do Nordeste, poderemos dar nossa contribuição para o campo da Comunicação, e em 

especial, aos estudos que fundamentam a área de Teorias do Jornalismo. 

Se nesta seção tivemos como objetivo mostrar as mais diversas construções 

realizadas historicamente em torno do tema da seca no Nordeste; no capítulo a seguir, 

iniciaremos o debate a respeito de como a prática jornalística atua nesse processo. Ou seja, em 

que medida e de qual maneira os meios de comunicação geram/constroem significações ao 

reportarem os acontecimentos sociais. Para isso, precisamos entender o modus operandi que 

caracteriza a atividade midiática, e como tais aspectos reverberam no funcionamento do 

Diário do Nordeste e da Folha de S. Paulo ao publicizarem a seca no Nordeste nos anos de 

2012 e 2013. 
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2 JORNALISMO E CONSTRUÇÃO DA REALIDADE 

 
 

“O jornalista interpreta a realidade. Mas isso não quer 

dizer que ele poderá fazer qualquer tipo de 

interpretação”. 

(Miquel Rodrigo Alsina). 

 

Tempos atrás, enquanto caminhava despreocupadamente observando a exposição do 

acervo pessoal do já falecido poeta curitibano Paulo Leminski (1944-1989), deparei-me com o 

seguinte escrito em uma folha de papel já amarelada pelo tempo: “A realidade é colorida. 

Jornais são em preto-e-branco”. A frase, carregada de um tom bastante irônico, não passou 

desapercebida. Logicamente, e pelo menos ao que parece, o poeta não estava apenas 

chamando a atenção para uma possível restrição técnica (agora já superada) enfrentada pelos 

tabloides que eram impressos em tons monocromáticos. Mais do que isso, Leminski, em 

poucas palavras, estava propondo ali uma reflexão sobre o papel social dos jornais em meio à 

chamada realidade social. 

De modo subliminar, estavam ali implicadas questões sobre a possível capacidade 

que os meios teriam de transpor a realidade vivenciada cotidianamente e apresenta-la em uma 

determinada quantidade de páginas que lemos durante o café da manhã, escutamos através do 

rádio, vemos por meio da televisão, ou acessamos pela web. Em certo sentido, concordamos 

com a proposição do Leminski, e gostaríamos de dizer desde já que é impraticável, é 

impossível para a mídia reproduzir a realidade social em sua “essência”, ou em seu “estado 

bruto”. 

Essa impossibilidade é algo que pode ser constatado em diversas pesquisas 

desenvolvidas no campo do jornalismo (GOMIS, 1991; TRAQUINA, 2008; PEREIRA JR., 

2005), que ao se deterem sobre a produção de notícias, e consequentemente sobre o campo da 

cultura jornalística, acabam por assinalar as barreiras que a mídia não consegue transpor, 

fazendo com que a mesma não consiga reproduzir a realidade, mas “apenas” criar um efeito 

de real (CORREIA e PEREIRA JR., 2008). Mesmo com a existência de tal discurso 

científico, há quem se contraponha a ele, e defenda que os veículos midiáticos agem como 

“espelhos” que refletem os fatos sociais. Essa defesa se dá, principalmente, por aqueles que 

integram a cultura profissional jornalística. 
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A título de ilustração, vejamos o seguinte exemplo: em propaganda institucional 

veiculada durante o ano de 2013
13

, a Rede Record afirmava ser “A emissora que mostra o 

retrato da realidade” (REDE RECORD, 2013). Por meio de um vídeo de um minuto, o 

telespectador era convidado a acompanhar uma profusão de imagens (principalmente de 

manifestações em diferentes regiões do Brasil) onde em meio ao acontecimento estava sempre 

presente algum repórter da Record, transmitindo tudo ao vivo. Assim, buscava-se persuadir a 

audiência instigando a ideia de uma prática jornalística que conseguiria captar os eventos e 

transmiti-los sem interferências pessoais (afinal de contas, em tese, eles estariam acontecendo 

e sendo transmitidos em tempo real). O slogan “Jornalismo Verdade”, da mesma emissora, 

também pode funcionar como um indicativo desse processo em que a mídia tenta, em alguns 

casos, instituir o seu papel como mero “espelho da realidade”, quando na verdade não 

consegue, ou não se limita a isto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa “incapacidade” (de transmitir a “realidade nua e crua”), contudo, não se 

circunscreve apenas ao campo das mídias. Pelo contrário, expande-se aos mais diversos 

segmentos humanos. Há uma série de restrições (sejam elas de linguagem, de interpretação, 

de temporalidade) que nos impedem de acessarmos e reproduzirmos ipsis litteris os fatos 

sociais que nos rodeiam. Aliás, torna-se necessário, a partir desta discussão, dizermos também 

que o mundo o qual vivenciamos diariamente pode até nos ser apresentado como “natural”; 

entretanto, é preciso dizer que as “suas verdades” são produzidas socialmente. Por meio da 

                                                             
13 O vídeo ao qual estamos nos referindo pode ser visto através do seguinte endereço eletrônico: 

http://rederecord.r7.com/video/sem-hora-marcada-o-jornalismo-tem-prioridade-na-tela-da-record-

51d44be90cf2b2e5fae2038a/  

Figura 09 - Slogan utilizado pela Rede Record de Televisão. 

Fonte: Imagem reproduzida do portal eletrônico da Rede Record (www.r7.com). 

http://rederecord.r7.com/video/sem-hora-marcada-o-jornalismo-tem-prioridade-na-tela-da-record-51d44be90cf2b2e5fae2038a/
http://rederecord.r7.com/video/sem-hora-marcada-o-jornalismo-tem-prioridade-na-tela-da-record-51d44be90cf2b2e5fae2038a/
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perspectiva construtivista, entende-se as realidades sociais como sendo elaboradas 

historicamente e cotidianamente, tanto por atores individuais, quanto coletivos. 

Nesse sentido, é importante termos sempre em mente que a objetividade do mundo 

institucional, por mais naturalizada que pareça aos indivíduos, é sempre uma objetividade 

produzida e construída pelos seres humanos. Quando chego ao mundo, experimento as suas 

características a partir de uma série de aspectos que já estão objetivados e legitimados 

socialmente, antes mesmo da minha presença. “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 em cena” (BERGER e LUCKMANN, 2009, p.38). 

Em geral, os aspectos que constituem a vivência humana em sociedade nos são 

ensinados/impostos ao longo da nossa formação. Tais instruções (ou receitas) vão sendo 

repassadas para os indivíduos pelas mais diversas instâncias (como a família, a escola, a 

religião, etc.), por meio da interação cotidiana, afinal de contas, vivencio um mundo que é 

intersubjetivo. Ou seja, não seria possível existirmos na vida cotidiana sem estabelecermos 

um constante coabitar e comunicar com os outros homens. É a partir da experiência de estar 

face à face com o outro que se promove a interação social. 

Por meio dessa socialização, apreendo como deve se comportar “um homem” ou 

“uma mulher”; como devo tratar os meus pais; quais são os caminhos que preciso seguir para 

ingressar na universidade; compreendo o significado do dinheiro, etc
14

. É válido fazer uma 

ressalva no seguinte sentido: ao mesmo tempo em que somos instituídos por uma realidade 

que nos é dada como natural (“as coisas são assim porque são assim”, ou “a seca é a única 

causa dos problemas nordestinos”), nós também possuímos a capacidade de corroborá-la, 

desloca-la, reinventá-la. “(...) a relação entre o homem, o produtor, e o mundo social, produto 

dele, é e permanece sendo uma relação dialética, isto é, o homem (...) e seu mundo social 

atuam reciprocamente um sobre o outro” (BERGER e LUCKMANN, 2009, p.87). Relação 

dialética em que estão implicados movimentos de exteriorização, objetivação e interiorização 

dos fatos sociais. 

Neste processo histórico, as realidades sociais são ao mesmo tempo objetivadas e 

interiorizadas. Por um lado, elas remetem a mundos objetivados; os indivíduos e os 

grupos se servem de palavras, objetos, regras e instituições, etc., legados pelas 

gerações anteriores, eles os transformam e criam novas formas. Estes recursos 

objetivados, e logo, exteriorizados com relação a eles, agem, por sua vez, como 

limitações sobre sua ação. Por outro lado, estas realidades sociais se inscrevem em 

mundos subjetivos e interiorizados, constituídos sobretudo de formas de 

sensibilidade de percepção, de representação e de conhecimento. Os modos de 

                                                             
14 Isso fica bem claro quando observamos (ver capítulo I desta dissertação) como foi produzida toda uma tipificação sobre as 

secas que atingiram/atingem o Nordeste brasileiro, e que acabaram por instituir formas dadas como imutáveis para entender a 
região supracitada, e o fenômeno climático em questão.  
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aprendizado e de socialização tornam possíveis a interiorização dos universos 

exteriores, e as práticas individuais e coletivas dos atores desembocam na 

objetivação dos universos interiores (CORCUFF, 2001, p.27-28). 

Dentro dessa conjuntura de construção da realidade social, os meios de comunicação 

exercem um papel fundamental na reprodução, apropriação, deslocamento e transformação 

das noções que constituem a sociedade. Segundo João Carlos Correia (2005), os significados 

partilhados socialmente, e que nos auxiliam a entender a realidade, são cada vez mais 

provenientes dos processos de mediatização. Para o autor, “O mundo dos mass media 

desempenha um lugar significativo na construção, amplificação, divulgação e partilha de 

significados” (CORREIA, 2005, p.124). 

Por meio da atividade de reportar os acontecimentos à sociedade, os veículos 

midiáticos acabam nos fornecendo referências para entendermos o cotidiano. “Los medios de 

comunicación se han convertido en los principales impulsores de la circulación de 

conocimentos. El ciudadano de la civilización actual convive con ellos y los tiene como punto 

fundamental de referencia”
15

 (FONTCUBERTA, 1993, p.35). Nesse sentido, ao pensarmos na 

Folha de S. Paulo e no Diário do Nordeste (objetos de análise desta pesquisa), podemos toma-

los como produtores de referência a respeito da seca no Nordeste. Afinal de contas, ambos 

estão diariamente oferecendo aos seus leitores - através das matérias que publicam - um tipo 

de conhecimento acerca deste fato. 

Não basta, porém, dizer que o material informativo fornecido pelos periódicos é 

tomado como referência pelos indivíduos. Nesse processo, é preciso entender que a mídia 

possui características e modos de funcionamento que lhe são específicos. Modus operandi que 

interfere diretamente na maneira como os meios de comunicação re-contextualizam os fatos 

sociais, como veremos nas páginas seguintes. 

 

2.1 Uma realidade pública e compartilhada 

“O que faz o jornalismo? Interpreta a realidade social 

para que nós possamos entendê-la, adaptar-se a ela e 

modifica-la. O jornalismo pode se considerar um 

método de interpretação sucessiva da realidade 

social”. 

(Lorenzo Gomis) 

                                                             
15

 “Os meios de comunicação se transformaram nos principais impulsores da circulação de conhecimentos. O 

cidadão da civilização atual convive com eles e os toma como ponto fundamental de referência” 

(FONTCUBERTA, 1993, p.35, tradução nossa).   
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Por mais que alguns reclamem (empunhando cartazes do tipo: “Sorria! Você está 

sendo manipulado”), a mídia continua sendo uma das instâncias gabaritadas socialmente para 

produzir e tornar pública a realidade que vivenciamos cotidianamente. Os jornalistas, a 

princípio, não se diferem tanto do restante dos indivíduos. Assim como qualquer outra pessoa, 

ele atua como construtor da realidade que o envolve. Porém, os jornalistas “(...) conferem 

estilo narrativo a essa realidade, e, divulgando-a, a tornam uma realidade pública sobre o dia-

a-dia” (ALSINA, 2009, p.11). 

Não há dúvidas que em nossa vivência diária estamos quase sempre estabelecendo 

algum tipo de relação com os meios de comunicação. Por meio deles, buscamos saber (seja 

através do rádio, da televisão, jornal impresso, ou portais eletrônicos) o que tem acontecido 

mundo afora. Temos uma necessidade intrínseca de conhecer e significar o mundo ao nosso 

redor, tornando-o familiar e referencial. Sem esses mapas de significado que constituem a 

base do nosso conhecimento cultural e que nos servem de guias (HALL, 1993), viveríamos 

tomados pelo caos da incerteza nas mais diversas instâncias sociais (seja ela de cunho 

econômico, político, cultural, ambiental, etc.). 

Em parte, e como já foi dito anteriormente, conseguimos estruturar o nosso mundo 

referencial por meio de instâncias como a família, a escola, os nossos amigos, entre tantos 

outros espaços de interação. Todavia, há restrições geográficas, temporais, culturais, 

linguísticas, e de várias outras ordens, que se impõem e nos impedem de obtermos 

conhecimentos que escapam da nossa experiência pessoal direta e imediata. Nesse sentido, se 

tivéssemos acesso apenas à realidade concernente a nossa família, aos nossos amigos, ou dito 

de outra forma, aos fatos que constituem o mundo privado do qual façamos parte, esse seria, 

por consequência, o nosso mundo de referência. 

Com a presença dos meios de comunicação em nossa sociedade, amplia-se 

consideravelmente o leque de conhecimentos que podemos acessar sobre os mais diferentes 

espaços sociais. Por meio da atividade midiática, nos é dada a possibilidade de sabermos 

(mesmo com todas as restrições técnicas que existam, e com os vieses ideológicos presentes 

nos meios) sobre os acontecimentos que se desenrolam até nas regiões mais longínquas do 

planeta, de modo que possamos estar informados sobre fatos relativos a outros territórios, a 

diferentes cidades, assim como aos mais diversos grupos. (GOMIS, 1991, p.14). 

Desta forma, quando a Folha de S. Paulo (com sede na região Sudeste do Brasil) 

publica matérias sobre a seca que atingiu o Nordeste brasileiro durante os anos de 2012 e 

2013, ela torna possível que este acontecimento se torne conhecimento para uma série de 

leitores que estão a milhares de quilômetros de distância desta realidade, e que não a 
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vivenciam. Da mesma forma, o Diário do Nordeste (com sede em Fortaleza – CE) também 

cumpre esta função, contribuindo para que os seus leitores – sejam eles da capital, ou do 

interior - mantenham-se informados sobre os fatos relativos à seca. Assim, por mais que um 

determinado indivíduo nunca tenha posto os pés em um município afetado pela estiagem, ele 

consegue, através dos meios de comunicação, ter uma referência sobre aquela realidade que 

não lhe pertence. 

Segundo João Carlos Correia (2012), a mídia possui a especificidade de que ao 

participar do processo de construção do mundo de referência, faz isso redefinindo e 

reconstruindo a realidade social, dando a ela um caráter público e coletivo. Dito de outra 

forma: os meios de comunicação baseiam sua atividade a partir de fatos sociais que já estão 

objetivados, definidos ou construídos em outras instâncias (que não a midiática). Ou seja, 

antes de publicizar determinado tema, esse pode ter sido, anteriormente, tratado em outros 

discursos (político, religioso), ou a partir de outras inquietações (econômicas, sociais). Como 

ressalta Miquel Rodrigo Alsina (2009): 

(...) a construção da realidade social da mídia, opera e se estrutura graças a outras 

construções da realidade, que estão presentes num primeiro nível da experiência 

social. A especificidade da construção social da realidade da mídia baseia-se no re-

objetivar, no re-definir, no re-construir, em função da dimensão pública e coletiva da 

informação de massa de uma determinada realidade que se apresenta já objetiva, 

definida e construída de modo individual, privado, grupal e coletivamente 

(ALSINA, 2009, p.232). 

Logo, a prática jornalística opera uma construção da realidade social de segunda 

ordem, mas confere a esta uma dimensão pública (que anteriormente não possuía), 

amplificando a sua existência e a tornando do conhecimento de todos, ou de uma grande 

maioria que possua acesso aos medias. Nessa perspectiva, podemos dizer que a ação midiática 

promove um constante movimento de re-significar, re-objetivar e re-contextualizar os fatos 

sociais. No livro “Decidindo o que é notícia: os bastidores do telejornalismo”, o pesquisador 

Pereira Júnior (2005) apresenta um exemplo (o incêndio de um edifício em uma movimentada 

via pública) que se mostra bastante esclarecedor sobre o processo de re-contextualização do 

qual estamos falando. 

O incêndio é registrado pela equipe de reportagem. O repórter levanta todos os 

dados sobre o ocorrido: causas do fogo, se há vítimas, como se encontra o trânsito 

na área, etc. Enquanto isso, o repórter cinematográfico filma cenas do lugar onde se 

deu o incêndio. Concluído o trabalho da reportagem, o material produzido é levado 

para a emissora de televisão para ser editado. Ou seja, é retirado do espaço e do 

tempo onde se deu. Quando essa reportagem chega na redação, o que faz o editor de 

texto? Vai montá-la. Ou seja, recontextualizá-la para ser exibida no telejornal, que 

por sua vez irá colocar aquele incêndio antes de um acidente de trânsito e depois do 

assalto a um banco, por exemplo. A notícia que vai ao ar tem bem pouco a ver com 
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o contexto em que se deu. Esse processo chamamos de recontextualização 

(PEREIRA JR., 2005, p.14). 

Tal processo não se restringe ao telejornalismo, acontecendo também no meio 

impresso, no radiofônico, no mundo do jornalismo digital, no fotojornalismo, etc. Pegando 

mais uma vez o exemplo de Pereira Júnior. (2005), podemos imaginar que das imagens feitas 

pelo cinegrafista, apenas uma parte delas será utilizada para compor a reportagem. Assim 

como será preciso fazer um recorte nas falas das testemunhas que presenciaram o incêndio e 

que tenham vindo a ser entrevistadas pelo repórter. 

Por conta disso, precisamos estar sempre cientes que o material ao qual temos acesso 

através da esfera midiática é decorrente de um processo específico de produção deste campo. 

Da mesma maneira que a medicina possui métodos e lógicas de intervenção que lhe são 

específicos, e os aplica sobre os seus pacientes; o meio jornalístico também detém um 

instrumental teórico e prático que influi decisivamente no processo de interpretação, e 

consequentemente, construção do mundo de referência. 

Por meio do entendimento que estamos aqui esboçando, abole-se a noção de que os 

jornais seriam meros mediadores do entorno social. Costumava-se dizer que a mídia seria um 

espelho da realidade, e que apenas refletia para o público, sem qualquer tipo de intervenção, 

os fatos ocorridos em nosso campo social (basta lembrarmos do exemplo que foi dado no 

início deste capítulo). Entretanto, como destaca Lorenzo Gomis (1991), não se pode dizer que 

os veículos midiáticos são um espelho, afinal de contas, espelhos não tomam decisões, não 

seguem uma política editorial, não lutam contra a falta de tempo, e não enfrentam os inúmeros 

constrangimentos organizacionais inerentes à profissão jornalística. 

O jornalismo é uma atividade prática, onde há um imperativo a ser vencido 

diariamente: o tempo. É ele um dos principais condicionantes do processo de produção das 

notícias. Por exemplo: digamos que um bimotor tenha caído em determinada região e 

vitimado todos os tripulantes. O acontecimento, dadas as suas características, tem grandes 

chances de ser publicizado pelos meios de comunicação. Imaginemos, contudo, que a sede do 

veículo jornalístico mais próximo do local onde o avião caiu fique a cerca de 100 quilômetros 

de distância. 

Assim, será preciso um tempo de deslocamento da equipe de reportagem até o 

terreno em que o acidente se deu; chegando lá, o repórter tomará nota sobre os fatos, 

conversará com fontes e retornará a redação para a consequente escritura da reportagem. Tudo 

isso deverá ser feito tendo em mente o dead line do periódico, de modo que a matéria precisa 

estar pronta até Y hora, pois será exibida no telejornal, narrada no radiojornal ou enviada para 
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a impressão na gráfica. Assim, os profissionais deste campo são confrontados 

permanentemente pelas horas de fechamento, e ao invés de serem vitimados pelos minutos 

que não param de correr no relógio da redação, é preciso dominar a situação. O espelho, pelo 

contrário, apenas reflete o que está a sua frente. 

Se fosse para tentarmos fazer uma analogia entre a prática jornalística e o espelho, 

diríamos então que cada veículo informativo funciona como um espelho, e que, cada um à sua 

maneira e a partir dos fatos que selecionam, publicizam um fração do mundo. Teríamos então 

um conjunto de imagens fragmentadas, amplificadas, simplificadas, tipificadas, mas nunca 

um reflexo unívoco e literal da realidade social. Corroborando com esta discussão, Alsina 

(2009) afirma que: 

Não existe leitura da realidade que seja descontextualizada e que não esteja 

objetivada. O sujeito observador é o que lhe confere sentido ao acontecimento. Ou 

seja, os acontecimentos estariam formados por aqueles elementos externos ao 

sujeito, a partir dos quais, ele mesmo reconhecerá e construirá o acontecimento 

(ALSINA, 2009, p.113). 

Mesmo que, em uma situação hipotética, tivéssemos a possibilidade de acompanhar 

o mundo dos acontecimentos por meio de câmeras instaladas em diferentes lugares, e que 

estas transmitissem, de modo ininterrupto, imagens livres (no sentido de não sofrerem 

interferência direta de jornalistas ou editores) sobre os fatos sociais que estivessem a captar, 

ainda assim não estaríamos obtendo uma versão totalmente fidedigna da realidade. Basta 

levarmos em conta que as câmeras podem estar apontadas para determinada direção, e não 

para outra; estarem enfocando certo aspecto, e deixando de enquadrar tantos outros. 

Ao tomarmos como perspectiva a teoria construtivista nesta dissertação, temos o 

objetivo de deixar explícito o nosso entendimento de que tanto a Folha de S. Paulo quanto o 

Diário do Nordeste, ao publicizarem o acontecimento da seca, não estão apenas refletindo 

algo que se desenrola no cotidiano social da região geográfica e cultural do Nordeste. Muito 

pelo contrário. Além de selecionarem este fato em detrimento a tanto outros, os jornais 

citados também o dotam de uma significação. 

Diante disso, poderíamos apontar a existência de um duplo movimento levado a cabo 

pela mídia. A partir de sua maneira própria de observar os fatos sociais, os jornais acabam 

dando destaque maior a alguns acontecimentos (o que é observado), enquanto outros são 

postos de lado (contemplaremos essa discussão de forma mais profunda ao tratarmos dos 

critérios de noticiabilidade presentes na prática jornalística). Em seguida, e por meio daquilo 

que foi selecionado como relevante, é que os meios nos apresentam (de modo re-objetivado, 

re-contextualizado) o mundo que teremos como referência (como é observado). 
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O pesquisador espanhol Lorenzo Gomis (1991) avança nesta seara ao defender que a 

mídia possui um método de interpretação da realidade que lhe é específico, e que se dá por 

meio de três categorias. Em primeiro lugar, através de uma escolha em que destaca os 

acontecimentos “mais interessantes” entre tudo o que se passa; em segundo lugar, mediante a 

interpretação dos fatos (“mais interessantes”) e a apresentação destes em linguagem 

inteligível (neste ponto destacam-se também fatores de hierarquização, tais como as 

informações que são apresentadas no primeiro parágrafo – lead -, a disposição das matérias no 

jornal, etc.). 

Por último, “(...) además de comunicar las informaciones así elaboradas, trata 

también de situarlas y ambientarlas para que se comprendan (reportajes, crónicas) y de 

explicarlas y juzgarlas (editorial y, em general, comentários)”
16

 (GOMIS, 1991, p.38). Nessa 

lógica de entendimento, leva-se em consideração o papel de agente interpretativo realizado 

pelos jornalistas, frente aos acontecimentos sociais. “(...) el periodismo es un fenómeno de 

interpretación, y más exatamente un método para interpretar periódicamente la realidad social 

del entorno humano, método que comporta unos hábitos y unos supuestos”
17

 (GOMIS, 1991, 

p.36). 

Vejamos um exemplo de como isso se dá. No dia 21 de maio de 2015, um 

acontecimento estampava a capa de vários jornais brasileiros: o assassinato do médico Jaime 

Gold. Segundo apuração da Polícia Civil, Jaime andava de bicicleta na Lagoa Rodrigo de 

Freitas (um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro) no início da noite da terça-feira (19/05), 

quando foi abordado por dois adolescentes. Mesmo sem reagir ao assalto, ele foi atacado e 

sofreu perfurações de faca na barriga e no braço. Apesar de ter sido socorrido e passado por 

intervenção cirúrgica, o médico não resistiu aos ferimentos e no dia seguinte acabou 

falecendo. 

Na quinta-feira (21/05), como dizíamos, o caso foi amplamente divulgado pela mídia 

impressa, televisiva, portais de notícia, rádiojornais etc. Ou seja, esse acontecimento foi 

escolhido/notado pelos meios de comunicação como sendo “um dos mais interessantes” entre 

tantos outros que se sucediam na cidade do Rio de Janeiro. É esse assassinato que foi 

selecionado e que ganhará notoriedade pública nas páginas dos veículos informativos. Vamos 

                                                             
16

 “(...) além de relatar as informações obtidas, trata também de situá-las e ambientá-las para que sejam 

compreendidas (reportagens, crônicas), assim como explica-las e julgá-las (editorial e comentários em geral)” 

(GOMIS, 1991, p.38, tradução nossa).  

17
 “(...) o jornalismo é um fenômeno de interpretação, e mais exatamente um método para interpretar 

periodicamente a realidade social do ambiente humano, método que envolve determinados hábitos e suposições” 

(GOMIS, 1991, p.36, tradução nossa).   
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destacar aqui a capa dos jornais impressos O Globo e Extra, que abordaram o assunto no dia 

seguinte à morte do médico. 
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Observa-se que em ambos, o fato vem destacado na parte superior da capa (área 

nobre) com os seguintes títulos: “Tragédia anunciada choca Rio” (O Globo), e “Crime 

bárbaro na Lagoa choca o Rio” (Extra). Dessa forma, percebe-se que ao noticiarem a morte do 

médico, os jornais concordam e constroem um sentido, entoam uma interpretação de que este 

crime foi “bárbaro”, uma “tragédia” que teria deixado a população carioca chocada. Em 

outras palavras: além de elevarem este acontecimento ao status de notícia, tanto O Globo 

quanto Extra se posicionam e propõem um entendimento acerca deste recorte da realidade 

cotidiana captada por eles. 

Chama a atenção, além disso, o posicionamento do Extra ao, logo abaixo, fazer outra 

chamada de capa com o título “Só não se esqueçam de Gilson e Wanderson”. Isso porque, no 

mesmo dia, dois rapazes (um de 13 e o segundo de 24 anos) foram assassinados durante 

operação da Polícia Civil no morro do Dendê, Ilha do Governador (RJ). De modo bastante 

claro, a mensagem proposta pelo jornal aos seus leitores era de que apesar da barbaridade 

Figura 10 - Fac-símile da capa do 

jornal O Globo, do dia 21/05/2015. 
Figura 11 - Fac-símile da capa do 

jornal Extra, do dia 21/05/2015. 

Fonte: Acervo eletrônico de O Globo (2015). Fonte: Acervo eletrônico de Extra (2015). 
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acontecida na Lagoa Rodrigo de Freitas com o médico Jaime Gold, várias outras tragédias 

acontecem no Rio de Janeiro, mas que são esquecidas ou sequer ganham notoriedade por 

ocorrerem em bairros da periferia e com jovens de classe baixa. 

Em outro momento da cobertura do caso, logo após a prisão de um dos suspeitos de 

ter cometido o homicídio, novamente duas capas de O Globo e Extra que além de 

selecionarem esse acontecimento como digno de primeira página, promoveram uma 

interpretação da realidade em torno do ocorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levando em consideração que nesse momento o Brasil travava uma discussão sobre 

a PEC 171/93 (relativa à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos), fica explícito o 

jogo de valorações efetuado nas matérias. Enquanto O Globo destaca no título o fato do 

suspeito de esfaquear o médico Jaime Gold ser um adolescente 16 anos que já cometeu 15 

delitos; Extra chama a atenção para o que se intitulou de “Duas tragédias antes da tragédia”, 

ressaltando a inexistência de estrutura familiar e escolar por parte do jovem. É como se 

houvesse um “jogo” de causa e consequência, no qual a falta de acesso à escola e a ausência 

da figura paterna e materna são apontados como possíveis elementos que levaram o jovem a 

matar uma pessoa inocente. 

Figura 12 - Fac-símile da capa do 

jornal O Globo, do dia 22/05/2015. 
Figura 13 - Fac-símile da capa do 

jornal Extra, do dia 22/05/2015. 

Fonte: Acervo eletrônico de O Globo (2015). Fonte: Acervo eletrônico de Extra (2015). 
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Dessa feita, é possível afirmarmos que os jornais não apenas selecionam 

(“Gatekeeper”) acontecimentos que possam ser noticiáveis, mas também, e a partir do que foi 

considerado como relevante, instituem significados que auxiliam na construção da realidade 

social. Como destaca Enrique Castelló Mayo (2004): 

(...) la actividad informativa no puede considerarse como producto de una mera 

acción selectiva sobre el entorno, más acorde con la denominación clásica del 

“Gatekeeper”, sino como una acción cuyo objetivo último no es sino la construcción 

misma de la realidad social: esa misma realidad que no cesa de objetivarse 

institucionalmente a través de la práctica cotidiana de representación de los 

acontecimentos
18

 (MAYO, 2004, p.14). 

Isso faz com que a nossa preocupação em entendermos como a Folha de S. Paulo e o 

Diário do Nordeste cobriram a seca que atingiu a região do Nordeste brasileiro durante os 

anos de 2012 e 2013 não se restrinja apenas a apontar quais valores-notícia foram levados em 

consideração por ambos os periódicos ao tratarem deste fato. Se fizéssemos isso, estaríamos 

cumprindo uma mera tarefa burocrática de realizar um trabalho de descrição. Ultrapassar essa 

barreira e desbravar caminhos que nos levem a entender como os valores-notícia atuam na 

construção da realidade social em cada um dos jornais supracitados será de grande valia. 

Contudo, tais afirmações podem não ser, em certo sentido, bem aceitas. Conforme 

Correia (2012), há alguns mal-entendidos quando se menciona o fato de a mídia atuar como 

uma das dimensões que produzem ativamente construções acerca da realidade social. Isso 

porque, acaba-se imaginando essa construção como sendo algo gerado por meio da distorção. 

Entretanto, como alerta o autor: 

(...) esta construção não é resultado de uma atividade conspiratória nem de uma 

iluminação metafísica. É o resultado do trabalho ativo de selecionar, apresentar, de 

estruturar e dar forma, o qual não é exclusivo da atividade jornalística mas de todos 

os agentes sociais, com relevo para os trabalhadores especializados na produção 

simbólica, como sejam todos os profissionais de comunicação, intelectuais e artistas 

(CORREIA, 2012, p.85). 

Há, porém, algumas empresas jornalísticas que assinalam/reconhecem o seu papel 

ativo enquanto produtoras de saberes acerca da vida cotidiana. É o caso do Grupo Globo de 

Comunicação, que em documento intitulado Princípios Editoriais das Organizações Globo, 

publicado no dia 06 de agosto de 2011, afirma ser o jornalismo uma atividade que 

permite/gera um primeiro conhecimento sobre os fenômenos sociais (sejam eles complexos 

ou simples), a partir de uma apreensão da realidade. O jornal Folha de S. Paulo, em seu 

                                                             
18 “(...) a atividade de informar não pode ser considerada como produto de uma mera ação seletiva sobre fatos do entorno, 

como afirmava a denominação do “Gatekeeper”, mas sim como uma ação cujo objetivo último não é senão a própria 

construção da realidade social: essa mesma realidade que não cessa de objetivar-se institucionalmente através da prática 
cotidiana de representação dos acontecimentos” (MAYO, 2004, p.14, tradução nossa).  
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Manual da Redação (2010), também faz ponderações nesse sentido ao afirmar ser necessário 

que os jornais funcionem como “âncoras de referência geral” para a sociedade, de modo que 

além de organizarem a informação inespecífica, a tornem “(...) mais compreensível em seus 

nexos e articulações, exatamente para garantir seu trânsito em meio à heterogeneidade de um 

público fragmentário e disperso” (MANUAL DA REDAÇÃO, 2010, p.15). 

É válido ressaltar, mais uma vez, que a mídia não pode e não deve ser tomada como 

a única instância construtora de referências sociais sobre a realidade. Ela cumpre esta função 

ao mesmo tempo em que várias instâncias também agem neste processo. 

(...) en el complejo processo de la construcción de la realidad social, los “medios” no 

actúan aisladamente. Efectivamente, como afirman Slater y Elliot (1982: 79), la 

“construcción de la realidad” es un processo extraordinariamente vasto y complejo, 

mientras que los medios de comunicación que dan cuenta de dicho processo deben 

circunscribirse a un segmento limitado de cuantos conforman el acontecer 

cotidiano
19

 (MAYO, 2004, p.17). 

Como defende William Gamson (apud SÁDABA, 2008), o conhecimento sobre a 

realidade do cotidiano poderia ser comparado a um bosque; o que a mídia faz ao interpretar 

esta realidade pode ser tomado como um dos caminhos possíveis para avançar neste mesmo 

bosque. Assim, os meios midiáticos fornecem mapas que indicam pontos de entrada úteis, 

alertam para possíveis perigos, entre outros “sinais”. Entretanto, muitos indivíduos não 

seguem a rota dos caminhos assinalados pela mídia, buscando em alguns casos caminhos 

próprios em meio a este “bosque”. “(...) el discurso de los medios es una fuente cultural para 

compreender y hablar sobre un asunto, pero sólo es una de entre las varias fuentes 

disponibles”
20

 (GAMSON apud SÁDABA, 2008, p.43). 

Porém, por mais que não seja o único produtor de verdades em nossa sociedade, 

pode-se dizer que os meios de comunicação ocupam um dos lugares centrais, dada sua 

identidade intrinsecamente pública. “Assim, o jornalista se torna uma das principais figuras da 

sociedade encarregadas daquilo que poderíamos chamar de “a certificação institucional da 

verdade”” (ALSINA, 2009, p.256). Entretanto, a prática jornalística opera por redução do 

tempo, de modo que não é possível interpretar toda a realidade do mundo cotidiano, mas 

apenas um fragmento dela, um período (GOMIS, 1991, p.39). Além disso, 

                                                             
19 “(...) no complexo processo de construção da realidade social, os “meios” não atuam isoladamente. Na verdade, como 

afirmam Slater e Elliot (1982: 79), a “construção da realidade” é um processo extraordinariamente vasto e complexo, 

enquanto que os meios de comunicação que dão conta desse processo ficam circunscritos a um segmento limitado de pessoas 

que compõem os acontecimentos diários” (MAYO, 2004, p.17, tradução nossa).  

20 “(...) o discurso dos meios é uma fonte cultural para compreender e falar sobre um assunto, mas ela é apenas uma dentre as 

várias fontes disponíveis” (GAMSON apud SÁDABA, 2008, p.43, tradução nossa).   
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Os media não relatam simplesmente e de uma forma transparente acontecimentos 

que são só por si “naturalmente” noticiáveis. “As notícias” são o produto final de um 

processo complexo que se inicia numa escolha e selecção sistemática de 

acontecimentos e tópicos de acordo com um conjunto de categorias socialmente 

construídas (HALL, 1993, p.224). 

É neste ponto que se desenrola a discussão sobre os critérios de noticiabilidade e os 

valores-notícia, conceitos centrais para esta pesquisa. 

 

2.2 O “dom” secreto dos jornalistas 

 

Do ponto de vista empírico, a impressão que temos é que o papel desenvolvido pelos 

meios de comunicação e o lugar de fala que eles ocupam na sociedade parece ser bem claro 

para a maior parte dos indivíduos. É comum, por exemplo, consultarmos os periódicos da 

nossa cidade ou do nosso país para nos inteirarmos do que se passa no território nacional, em 

suas mais diversas áreas. Por outro lado, não temos o costume de chegarmos para o 

farmacêutico ou ao padeiro e questioná-los sobre a situação econômica da bolsa de valores de 

Nova York. 

Logicamente, não estamos querendo invalidar a possibilidade que os profissionais 

citados acima teriam de discorrer sobre o campo econômico. O nosso intuito, na verdade, é 

chamar a atenção para o fato que os jornalistas se tornaram uma peça central na publicização 

de conhecimento sobre a realidade que nos circunda ao terem sua atividade gabaritada 

socialmente. Como destaca Nelson Traquina (2012): 

A aparição de um grupo de “profissionais” implica a aparição de um campo 

específico e diferenciado de relações competitivas. A medida que o tempo passa, o 

grupo especializa-se e os seus membros tornam-se verdadeiros “profissionais” que 

têm que dominar uma linguagem específica. A sua competência implica a 

incompetência dos “não profissionais”. A constituição de uma categoria socialmente 

distinta de “profissionais” significa autonomia porque a especialização significa 

autoridade (TRAQUINA, 2008, p.20). 

O fato de o exercício jornalístico encontrar-se na mira da crítica social 

(diferentemente de outros campos) obriga aos que fazem parte desta cultura profissional a 

produzirem (paralelamente ao discurso da informação) um discurso que justifique a 

necessidade da existência desta classe. Dessa forma, a mídia luta continuamente para ter sua 

credibilidade renovada junto ao seu público. Além de dizerem o que nós “precisamos saber”, 

os jornalistas buscam afirmar e ressaltar as suas competências enquanto informadores da 

nossa sociedade. É nesse ponto que gostaríamos de chegar: ao serem reconhecidos 

socialmente enquanto “grupo profissional especializado”, os jornalistas afirmam saber o que 
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outros não sabem, mais precisamente, o que venha a ser notícia e como produzi-las 

(TRAQUINA, 2008, p.20). 

A mídia chama para si a responsabilidade de reportar para o público os fatos mais 

importantes que tenham acontecido mundo afora, não importando em que situações tenham se 

desenrolado, em qual região do planeta, ou o horário. A princípio, nada está excluído da 

possibilidade de ser noticiado, porém, como defende Mar de Fontcuberta (1998), “Ningún 

medio puede incluir toda la información que recibe a lo largo de todo un día, ni siquiera 

durante una hora. No existe ni espacio en los medios impresos ni tiempo en los audiovisuales 

capaz de abarcala. Por lo tanto hay que seleccionar"
21

 (FONTCUBERTA, 1998, p.41). 

É isso que a Folha de S. Paulo e o Diário do Nordeste, por exemplo, fazem 

diariamente: selecionam acontecimentos que serão tornados públicos. E ao contrário do que 

possa parecer, na maior parte do tempo não são os repórteres que vão à busca dos fatos, mas 

sim os fatos é que “assediam” os periódicos. “El periodista no es essencialmente el hombre 

que busca las noticias, sino el que las selecciona. Se suele considerar que por cada noticia que 

publica, tira nueve a la papelera
22

 (GOMIS, 1991, p.76). Basta imaginarmos que além dos 

fatos descobertos rotineiramente pelos repórteres, há uma série de outros eventos “oferecidos” 

pelas assessorias de imprensa, pelas agências de notícia internacional, pelo público etc. 

Nessa lógica de raciocínio, imaginemos que neste exato momento uma série de fatos 

está em desenvolvimento mundo afora. São guerras civis, torneios esportivos, rituais 

religiosos, entre tantos outros. A partir dessa rápida reflexão podemos propor o seguinte 

questionamento: será que tudo o que acontece em nossa sociedade vira notícia e vai parar nos 

jornais do país? A resposta, evidentemente, é não. Dessa forma, investigar quais foram os 

motivos que fizeram da seca no Nordeste (2012-2013) um acontecimento noticiável nos 

levará a melhor entender os processo produtivos da notícia, e de que maneira eles se 

inscrevem em um periódico de âmbito nacional (Folha de S. Paulo), e em um de caráter 

regional (Diário do Nordeste). 

Obviamente, esse processo de seleção que as empresas jornalísticas imprimem, 

influencia diretamente na forma como a realidade será apresentada e construída pelos medias, 

afinal de contas, sabemos que ao direcionarmos nossa visão para um determinado lado, 

estamos deixando de ver tudo o que se passa no seu oposto. 

                                                             
21

 “Nenhum meio pode incluir todas as informações que recebe ao longo de todo um dia, nem sequer durante 

uma hora. Não existe nem espaço nos meios impressos e nem tempo nos audiovisuais capaz de abarca-la. Por 

tanto, é preciso selecionar” (FONTCUBERTA, 1998, p.41, tradução nossa). 

22
 “O jornalista não é essencialmente o homem que procura as notícias, mas também o que as seleciona. 

Geralmente, para cada notícia que publica, ele joga fora outras nove” (GOMIS, 1991, p.76, tradução nossa). 
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La noticia es una ventana al mundo. (...) tiende a decirnos qué queremos saber, qué 

necesitámos saber, y qué deberíamos saber. Pero, como todo marco que delinea un 

mundo, el marco de la noticia puede considerarse problemático. La visión a través 

de una ventana depende de si la ventana es grande o pequeña, si tiene muchos o 

pocos cristales, si el vidrio es opaco o claro, si la ventana da cara a una calle o a un 

pátio.
23

 (TUCHMAN, 1983, p.13). 

Antes de mais nada, é preciso dizer que há uma diferença entre um acontecimento e 

uma notícia. A distinção pode ser feita da seguinte maneira: afirmando que “(...) o 

acontecimento é uma mensagem recebida enquanto que a notícia é uma mensagem emitida. 

Ou seja, o acontecimento é um fenômeno de percepção do sistema, enquanto que a notícia é 

um fenômeno de geração do sistema” (ALSINA, 2009, p.133). Dito de outra forma: um 

acontecimento ou um fato social (como a seca no Nordeste, por exemplo) só passa a ser 

considerado como notícia quando é veiculada por um meio de comunicação. 

Isso implica dizermos, logo em seguida, que há uma série de fatos ocorridos ao longo 

do dia, da semana ou do ano, que nunca tomamos conhecimento. Desenrolaram-se em algum 

lugar no tempo e no espaço, mas não foram considerados como “dignos” de serem 

publicizados pela mídia. Como afirma Alsina (2009, p.10-11), a produção da informação 

midiática é uma atividade complexa, sendo que o seu processamento não é mostrado com 

facilidade pelas empresas de comunicação. Estamos lidando com o que ele chama de “(...) a 

fase oculta da construção da notícia”, que na maior parte dos casos é apresentada pelos 

veículos jornalísticos como um processo reduzido e simplório de recepção e transmissão de 

informação. 

Mesmo que não deixe claro para os seus leitores, telespectadores ou ouvintes, as 

empresas jornalísticas estão constantemente operando uma seleção através da qual elegem os 

acontecimentos que serão noticiados. “No todos los hechos son percebidos, y entre los hechos 

percebidos no todos sirven como noticia”
24

 (GOMIS, 1991, p.53). Por conta disso, uma 

determinada ação (um acidente, um assalto, o nascimento de uma criança, uma prova de 

amor, etc.) pode até ser percebida pelo sistema midiático, mas pode acontecer de ela ser posta 

de lado devido a sua “irrelevância”. Em certo sentido, o ato de não aparecer nos periódicos e 

                                                             
23

 “A notícia é uma janela para o mundo. (...) tende a nos dizer o que queremos saber, o que precisamos saber, e 

o que deveríamos saber. Mas, assim como qualquer enquadramento que delineia o mundo, o enquadramento 

proposto pelas notícias pode ser considerado problemático. A visão através de uma janela vai variar se ela for 

grande ou pequena, se tem muitos ou poucos cristais, se o vidro é opaco ou transparente, se a janela está virada 

para uma rua ou para um pátio” (TUCHMAN, 1983, p.13, tradução nossa). 

24
 “Nem todos os fatos são percebidos, e entre os fatos percebidos nem todos servem como notícia” (GOMIS, 

1991, p.53, tradução nossa). 
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de não se tornar algo de conhecimento do grande público, faz com que esses fatos 

simplesmente “inexistam”. 

“(...) não conquistando o estatuto público de notícia permanece simplesmente um 

evento que se perde na “matéria-prima” que o aparato informativo não consegue 

transformar e que, portanto, não deverá fazer parte dos conhecimentos de mundo, 

adquiridos pelo público por meio de comunicação de massa” (WOLF, 2008, p.196). 

Como ressalta Lorenzo Gomis (1991), a mediação realizada pelos meios de 

comunicação se dá de forma generalizada, de modo que se algo não é reportado nessa 

instância, consequentemente não deixará constância e não influirá em nenhuma outra parte. 

Poderia citar uma série de pessoas as quais conheço que já tiveram suas residências 

assaltadas, mas nem por isso viraram notícia em revistas como a Isto É, ou na Folha de S. 

Paulo. Por outro lado, somos rapidamente informados pelos veículos jornalísticos quando 

acontece um assalto no apartamento, vejam só, da modelo e apresentadora de televisão 

Adriane Galisteu, como aconteceu em outubro de 1999. 

Em outras palavras: o assalto que aconteceu na casa do seu amigo ou do seu 

conhecido, por não ter sido publicizado pelos jornais não será do conhecimento do grande 

público, pois é como se ele “inexistisse”. Já o assalto ao apartamento da Adriane Galisteu fará 

parte e influirá no cotidiano daqueles que tenham lido ou ouvido a notícia sobre esse fato. 

“Los medios son el lugar común de la acción pública. En esto consiste su mediación 

generalizada”
25

 (GOMIS, 1991, p.179). 

Mas que justificativas são dadas para que apenas alguns fatos sejam noticiados e 

outros não? Que diferença existe entre a investida feita pelos assaltantes no apartamento da 

Galisteu, e na que, hipoteticamente, fizeram na casa do seu amigo/conhecido? Nesse contexto, 

passamos a encarar a prática jornalística como um campo profissional que precisa lidar com 

um volume infindável de material potencialmente noticioso, mas que ao mesmo tempo não 

possui nem espaço e nem tempo suficiente para dar de conta de todo esse montante, haja vista 

que esta atividade é marcada por um dead line, que se encerra a cada edição. 

Por conta disso, o jornalista é chamado a agir rapidamente, e de modo satisfatório. 

Em suma, isso significa que apesar de todos os constrangimentos organizacionais, ele precisa 

produzir boas notícias e não ser vitimado pelo tempo. Mas como é que se dão as decisões 

sobre quais os acontecimentos que serão trabalhados jornalisticamente? Que diretrizes são 

levadas em conta pelos repórteres em seu labor cotidiano? Que motivos, teóricos ou 

                                                             
25

 “Os meios são o lugar comum da ação pública. Nisso consiste sua mediação generalizada” (GOMIS, 1991, 

p.179, tradução nossa). 
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concretos, fizeram com que a Folha de S. Paulo e o Diário do Nordeste noticiassem a seca que 

atingiu o Nordeste brasileiro em 2012 / 2013 (tema do nosso estudo)? 

 

2.3 Os critérios de noticiabilidade e a seleção noticiosa 

 

“A dor da gente não sai no jornal” 

(Notícia de Jornal, Haroldo Barbosa e Luiz Reis). 

 

Entender como se dá o processo de inclusão e exclusão dos acontecimentos 

operacionalizados pelos jornais, tem sido a preocupação central dos estudos de jornalismo que 

abordam os chamados critérios de noticiabilidade. Essa busca acadêmica tem sido uma 

constante ao longo dos anos, o que consequentemente ocasionou o surgimento de uma série 

de teorias que tinham/tem como objetivo oferecer respostas a estes questionamentos. No 

artigo Perspectivas históricas da análise da noticiabilidade, Marcos Paulo da Silva (2014) 

apresenta um percurso histórico onde expõe, baseado nos escritos de Herbert Gans, uma 

classificação para as teorias sobre a origem das notícias em quatro grupos principais. 

O primeiro grupo seria aquele constituído pelas pesquisas que defendem a 

formatação do conteúdo noticioso como algo que resulta essencialmente do julgamento 

subjetivo dos próprios profissionais da área. Nesse conjunto temos o clássico estudo sobre a 

dinâmica de seleção efetuada por David Manning White (1993), que se propôs a acompanhar 

o processo de escolha e rejeição de notícias executado pelo redator telegráfico de um jornal, 

que tinha como tarefa fazer a escolha diária das notícias nacionais e internacionais fornecidas 

telegraficamente pela Associated Press, pela United Press e pela International News Service 

(WHITE, 1993, p.143). 

O objetivo do trabalho era determinar porque é que o editor telegráfico selecionava 

ou rejeitava as matérias fornecidas pelas três agências noticiosas citadas acima, e dessa 

maneira entender o papel do gatekeeper. Seguindo este entendimento, afirmava-se que no 

processo de produção das informações, existem profissionais que ficam responsáveis por abrir 

ou fechar os portões por onde passam as notícias, tal como faz o gatekeeper observado por 

White. Ao acompanhar por alguns dias o trabalho do redator telegráfico, o pesquisador norte-

americano pediu para que “Mr. Gates” examinasse todas as notícias rejeitadas por ele, e 

escrevesse em cada uma delas a razão que o levara a não publicá-las. 

É somente quando analisamos as razões apresentadas pelo “Mr. Gates” para a 

rejeição de quase nove décimos das notícias (na sua procura do décimo para o qual 

ele tem espaço) que começamos a compreender como a comunicação de “notícias” é 
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extremamente subjetiva e dependente de juízos de valor baseados na experiência, 

atitudes e expectativas do gatekeeper (WHITE, 1993, p.145, grifo do autor). 

Esse entendimento, no entanto, vai ser posto em xeque pelos estudos que dão ênfase 

nas rotinas de produção das organizações jornalísticas e tentam revelar como o processo de 

seleção noticioso é influenciado por questões de ordem organizacional. As pesquisas 

realizadas por Gaye Tuchman (1983) e Warren Breed (1993) podem ser apontadas como 

exemplos dessa vertente. A partir delas abole-se a ideia de uma subjetividade imperante por 

parte dos profissionais do jornalismo, e passa-se a perceber que as posturas adotadas pelos 

jornalistas na hora de escolherem quais temas serão publicados, e quais serão postos de lado, é 

resultado da necessidade imposta pela organizacional dos veículos de comunicação, e não por 

pura e simples preferências pessoais, como afirmava a análise de David Manning White 

(1993). 

O terceiro grupo de teorias sobre a produção das notícias direciona o olhar e 

fundamenta-se na própria natureza dos eventos noticiáveis. “(...) esse grupo de teorias, 

também conhecido como “teorias do espelho”, parte da premissa de que são os eventos (...) 

que determinam o processo de seleção das notícias, restando aos jornalistas a simples tarefa 

de espelha-los e refleti-los à audiência” (SILVA, 2014, p.27-28). Cremos que a partir do que 

já foi explicitado em páginas anteriores (ao falarmos da prática jornalística como construtora 

da realidade social), tenha ficado claro o desfavorecimento desta teoria ao longo dos anos. Por 

último, são citados os estudos que discorrem sobre o processo de seleção noticioso a partir de 

forças oriundas do exterior das organizações jornalísticas, tais como os modelos explicativos 

baseados em determinismos tecnológicos ou economicistas. 

Cada uma ao seu modo, com seus méritos e deficiências, essas teorias contribuíram 

significativamente no aprofundamento da questão que é central neste trabalho: o que leva um 

acontecimento, de fato, a ser escolhido, no amplo conjunto de eventos cotidianos, como 

merecedor do estatuto de notícia? A resposta para essa pergunta não é tão fácil. O “pontapé” 

inicial para entender essa questão talvez esteja no fato de que a matéria-prima das empresas 

jornalísticas – no caso, os fatos sociais – se caracteriza como algo bastante imprevisível, pois 

podem surgir a qualquer momento (tempo), e em qualquer lugar (espaço). Se a realidade 

cotidiana não deve ser representada pelos jornais como uma confusão de acontecimentos 

desordenados e caóticos (HALL, 1993), impõem-se dessa maneira um desafio aos 

profissionais deste campo: é preciso por ordem no tempo e no espaço. 

Para cumprirem tal tarefa, as empresas jornalísticas são obrigadas a elaborarem 

estratégias que tornem possível a execução do seu trabalho. Afinal de contas, “Sem uma certa 
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rotina de que se possa valer para fazer frente aos acontecimentos imprevistos, as organizações 

jornalísticas, como empreendimentos racionais, faliriam” (TUCHMAN, 1983, p.163). Ou 

seja, caso não possuíssem diretrizes que os orientassem na prática diária, os jornalistas se 

perderiam em meio ao caos de fatos sociais que estão a ocorrer diariamente, e nunca 

conseguiriam entregar o produto final do seu trabalho: as notícias. 

Imagine só a quantidade de acontecimentos que um jornal impresso como a Folha de 

S. Paulo, considerado de âmbito nacional (conceito que discutiremos em um dos capítulos 

deste trabalho), precisa lidar cotidianamente e imprimir uma seleção na qual elege os fatos 

que irá publicizar. Sem um parâmetro que sirva de orientação, essa tarefa seria tão árdua 

quanto impossível. É daí que se costuma citar os critérios de noticiabilidade como um dos 

principais elementos utilizados pelos jornalistas na hora de enfrentarem o desafio de eleger 

quais fatos sociais conquistarão o estatuto de notícia, e como estes deverão ser apresentados 

para o público. 

Na definição clássica do conceito de noticiabilidade, outorgada por Mauro Wolf 

(2008), podemos entendê-la como “o conjunto de critérios, operações e instrumentos com os 

quais os aparatos de informação enfrentam a tarefa de escolher cotidianamente, de um número 

imprevisível e indefinido de acontecimentos, uma quantidade finita e tendencialmente estável 

de notícias” (WOLF, 2008, p.196). Ainda segundo o autor, a noticiabilidade está relacionada 

aos processos que buscam padronizar e tornar rotineiras as práticas de produção noticiosa 

frente a uma “matéria-prima” (os fatos sociais) bastante variável e imprevisível. 

A conceituação proposta por Mauro Wolf (2008) deixa implícita a ideia de que não 

devemos entender os critérios de noticiabilidade como sendo algo relativo apenas ao 

momento em que um fato é escolhido para ser noticiado ou não, assim como também não 

podemos imaginar que os critérios de noticiabilidade se referem estritamente a características 

do acontecimento em si. Quando se usa esse conceito, é necessário compreendê-lo como algo 

maior, como um amplo e flexível conjunto de elementos que são constituídos pelos 

julgamentos pessoais dos jornalistas; constrangimentos organizacionais; qualidade do material 

a disposição do repórter; a relação do meio de comunicação com as fontes e com o público, 

além de circunstâncias econômicas, políticas e sociais. 

Todos estes elementos agem em conjunto no processo de produção noticioso, e são 

“postos na balança” pelos jornalistas, interferindo desde o momento de escolha entre a 

inclusão ou exclusão dos acontecimentos, até a apresentação destes como notícia na capa ou 

nas páginas internas do jornal. 
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É reducionista, portanto, definir noticiabilidade ou somente como conjunto de 

elementos por meio dos quais a empresa jornalística controla e administra a 

quantidade e o tipo de acontecimentos ou apenas como o conjunto de elementos 

intrínsecos que demonstram a aptidão ou potencial de um evento para ser 

transformado em notícia (SILVA, 2014, p.54). 

Por conta disso, a pesquisadora Gislene Silva (2014) propõe três instâncias - que do 

ponto de vista teórico-metodológico nos parecem interessantes – para abordar os critérios de 

noticiabilidade como elemento determinante na produção noticiosa. A primeira delas 

estabelece a noticiabilidade na “origem dos fatos” (valores-notícia), focando nos atributos 

próprios ou características típicas, que são reconhecidas por diferentes profissionais e veículos 

de jornalismo. A segunda instância de noticiabilidade diz respeito ao tratamento dos fatos, 

focando na seleção hierárquica destes, levando em conta não apenas os valores-notícia do 

acontecimento, mas também fatores inseridos dentro da organização, tais como o formato do 

produto; prazo de fechamento; infraestrutura e tecnologia etc. 

A terceira instância diz respeito à “visão dos fatos” “(...) a partir de fundamentos 

éticos, filosóficos e epistemológicos do jornalismo, compreendendo conceitos de verdade, 

objetividade, interesse público, imparcialidade, que orientam inclusive as ações e intenções 

das instâncias ou eixos anteriores” (SILVA, 2014, p.53). Interessa-nos de modo especial a 

noticiabilidade na origem dos fatos, pois afinal de contas, estamos analisando matérias que já 

foram publicadas, de modo que não será possível fazer um estudo sobre os vários elementos 

que influíram na hora que a Folha de S. Paulo e o Diário do Nordeste conceberam as notícias 

e reportagens sobre a seca que atingiu o Nordeste brasileiro durante os anos de 2012 e 2013. 

Desse modo, adotamos a postura de analisar apenas os possíveis valores-notícia, ou 

as qualidades do acontecimento seca no Nordeste, que foram determinantes para ele ter sido 

noticiado por ambos os periódicos. Na definição de Stuart Hall (1993), 

(...) os valores-notícia fornecem critérios nas práticas de rotina do jornalismo que 

permitem aos jornalistas, editores e agentes noticiosos decidir rotineira e 

regularmente sobre quais as “estórias” que são “noticiáveis” e quais não são, quais 

as “estórias” que merecem destaque e quais as que são relativamente insignificantes, 

quais as que são para publicar e quais são para eliminar (HALL, 1993, p.225). 

Em resumo, os valores-notícia dizem respeito a “qualidades” ou “atributos” que os 

acontecimentos possuem para se tornarem noticiáveis. Os news values são tidos como as 

características do fato em si, do potencial intrínseco que ele carrega consigo. “Eles 

representam a resposta à seguinte pergunta: quais acontecimentos são considerados 

suficientemente interessantes, significativos, relevantes, para serem transformados em 

notícia?” (WOLF, 2008, p.202). Nesse sentido, os valores-notícia são concebidos como um 
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dos elementos pertencentes ao universo mais amplo dos critérios de noticiabilidade. Fica 

evidente, na perspectiva teórica aqui esboçada, que consideramos os critérios de 

noticiabilidade como sendo uma ferramenta determinante no processo de produção noticioso. 

Contudo, focaremos nosso olhar na seleção primária dos fatos, ou seja, nos valores-notícia. 

 

2.4 Os valores-notícia como ferramenta operacional de análise 

 

Não há um consenso em relação à sistematização de quantos e de quais seriam os 

valores-notícia existentes. Isso porque há vários autores que propõem, a partir de suas 

pesquisas acadêmicas, diversas listagens acerca dos atributos ou qualidades que fazem com 

que um acontecimento seja selecionado como notícia. A título de exemplo, gostaríamos de 

citar alguns pesquisadores e os respectivos valores-notícia propostos pelos mesmos
26

. 

 

Quadro 1 – Categorização dos valores-notícia por diferentes autores. 

Galtung e Ruge: Frequência, Amplitude do evento, Clareza ou Falta de ambiguidade, 

Significância, Consonância, Inesperado, Continuidade, Composição, Referência à 

nações de elite, Proeminência do ator do acontecimento, Personalização e 

Negatividade. 

Ericson, Baranek e Chan: Simplificação, Dramatização, Personalização, 

Continuidade, Inesperado e Infração. 

Traquina: (Substantivos) - Morte, Notoriedade, Proximidade, Novidade, Tempo, 

Notabilidade, Inesperado, Conflito e Infração. (Seleção) - Disponibilidade, Equilíbrio, 

Concorrência, Visualidade e Dia noticioso. (Construção) - Amplificação, Relevância, 

Personalização, Dramatização e Consonância. 

Wolf: Grau e nível hierárquico dos indivíduos envolvidos, Impacto sobre o interesse 

nacional, Quantidade de pessoas envolvidas no acontecimento, e Relevância quanto à 

evolução futura. 

Sodré: Novidade, Imprevisibilidade, Peso social do acontecimento, Proximidade 

geográfica, Hierarquia social dos personagens envolvidos, Quantidade de pessoas e 

lugares envolvidos, Impacto sobre o público leitor e Perspectivas de evolução do 

acontecimento. 

Fonte: Material elaborado pelo autor. 

                                                             
26 Em artigo intitulado “Para pensar critérios de noticiabilidade”, a pesquisadora Gislene Silva (2014) apresenta um quadro 
onde elenca uma série de autores (das mais variadas épocas) e os valores-notícia propostos pelos mesmos. 



63 

 

Apesar de serem apresentados como uma lista individualizada, na realidade, eles 

operam de modo complementar, muitas vezes em combinações entre um valor e outro, de 

modo que quanto mais valores-notícia possuir o acontecimento, maior será a sua indicação 

para ser publicizado na forma de notícia (WOLF, 2008, p.202). Ainda segundo o acadêmico 

italiano, os news values são mutáveis, de maneira que não permanecem os mesmos sempre. É 

salutar que no caso da classificação proposta por Mauro Wolf (2008) tenha sido estabelecida a 

existência/divisão dos chamados valores-notícia de seleção, e valores-notícia de construção; 

distinção que facilita a operacionalização de análises de notícias. 

Para Wolf, os valores-notícia de seleção referem-se aos critérios que os jornalistas 

utilizam na seleção dos acontecimentos, isto é, na decisão de escolher um 

acontecimento como candidato à sua transformação em notícia e esquecer outro 

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

critérios substantivos que dizem respeito à avaliação direta do acontecimento em 

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

que dizem respeito ao contexto de produção da notícia. Os valores-notícia de 

construção são qualidades da sua construção como notícia e funcionam como linhas-

guia para a apresentação do material, sugerindo o que deve ser realçado, o que deve 

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

(TRAQUINA, 2008, p.78). 

Vejamos um exemplo através do qual exemplifiquemos a aplicabilidade e 

operacionalização dos valores-notícia. No dia 28 de julho de 1998, Fátima Bernardes iniciava 

a apresentação do Jornal Nacional da seguinte maneira: “Foram nove meses de muita 

ansiedade, lágrimas, sorrisos e aquela imensa expectativa até o finzinho. Hoje, o sonho se 

realizou. Nasceu Sasha, a filha de Xuxa”. Nos cerca de dez minutos seguintes, vão sendo 

apresentadas matérias que mostram a chegada da apresentadora Xuxa Meneghel à 

maternidade e ao quarto em que ela e a filha ficaram em repouso; as roupinhas que foram 

compradas para a criança; o primeiro banho de Sasha, e ainda uma entrada ao vivo do repórter 

Roberto Kovalick, onde na ocasião fez uma entrevista com o ator Luciano Szafir (pai da 

garota que acabara de nascer). 

Não é preciso ser um editor de telejornalismo para afirmar que um acontecimento 

precisa ter muita relevância jornalística para ocupar quase dez minutos no jornal televisivo 

com maior audiência no Brasil. Contudo, você pode se perguntar: “E qual é a importância, 

qual é o impacto que a notícia sobre o nascimento de Sasha pode ter no âmbito nacional?”. Ou 

ainda: “Por qual motivo esse acontecimento ocupou um período de tempo relativamente 

extenso no Jornal Nacional? Será que naquele exato dia outras crianças não nasceram 

também? E por qual razão então os seus nascimentos não viraram matéria anunciada por 

Fátima Bernardes e William Bonner?”. Em resumo: que “qualidades” desse fato social (o 
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nascimento de Sasha) fizeram com que ele ganhasse destaque e fosse escolhido num amplo 

conjunto de eventos cotidianos para ser transformado em notícia? 

Do ponto de vista dos valores-notícia - e aqui tomaremos de empréstimo a lista 

proposta por Nelson Traquina (2008) -, e consequentemente das características do fato em si, 

poderíamos apontar a notoriedade (que, grosso modo, diz respeito à posição ou importância 

hierárquica que os indivíduos envolvidos no acontecimento possuem) e a novidade como 

aspectos determinantes para que este acontecimento tenha se transformado em informação 

noticiosa. Notoriedade, por tratar-se da chegada ao mundo de um bebê gerado por uma das 

apresentadoras mais conhecidas do país; novidade, por ser a primeira filha de Xuxa, 

“qualidade” que também entra em questão. 

Se pararmos para refletir um pouco, acabaremos por questionar sobre a partir de 

quais elementos são formulados os valores-notícia, ou, dito de outra forma: de onde é que 

surgem e por quais motivos são valorizadas certas “qualidades” dos acontecimentos e outras 

não. Por exemplo, por que as figuras públicas ou as celebridades são mais bem vistas pelos 

meios de comunicação, em detrimento ao “cidadão comum”? Essa percepção é formulada a 

partir do nada na mente dos produtores mediáticos e jornalistas? A esses questionamentos, 

João Carlos Correia (2005) propõe um entendimento que nos parece interessante: 

Pensamos que é correcto sustentar que o sistema de relevâncias dos jornalistas é 

construído no âmbito das interacções sociais que se produzem no seio do mundo da 

vida que é a sua própria comunidade interpretativa e na intersecção com outros 

sistemas de relevâncias, designadamente outras secções do jornal (como a 

Administração e a Publicidade) e também os da comunidade (regional, nacional, 

étnica) (CORREIA, 2005, p.128). 

Isto significa que ao reportarem os acontecimentos para seu potencial público, os 

jornalistas efetuam essa tarefa tendo em mente “quadros” ou “mapas de significado” que, 

supostamente, são compartilhados por todos nós em sociedade. Desta maneira, eles precisam 

apresentar as notícias inserindo-as em meio a essa estrutura consensual, na qual partilhamos 

aquilo que é “certo” ou “errado”, o “criminoso” e a “lei”, o “bem” e o “mal”, a “celebridade” 

e o “cidadão comum”, e assim por diante. 

Assim, os valores-notícia acabam por expressar “qualidades” consensuais em nossa 

sociedade. No processo de recontextualização operado pela mídia, as notícias são 

apresentadas através de vieses, ou enquadramentos, que são provenientes, em parte, de tais 

consensos construídos cotidianamente. “São elaborados através de uma variedade de 

“explicações”, imagens e discursos que articulam o que o público supõe pensar e saber da 
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sociedade” (HALL, 1993, p.227). É neste campo de significados compartidos pelos 

indivíduos que os jornalistas vão se basear e irão nos oferecer as reportagens. 

A identificação social, classificação e contextualização de acontecimentos noticiosos 

em termos destes quadros de referência de fundo constitui o processo fundamental 

através do qual os media tornam o mundo a que eles fazem referência inteligível a 

leitores e espectadores (HALL, 1993, p.226). 

Talvez nesse ponto possamos encontrar pistas que nos levem a entender o porquê de 

alguns temas estarem sempre associados à mesma imagem, como é o caso da seca no 

Nordeste. É bastante comum vermos matérias que ao tratarem do assunto recorrem ao 

estereótipo do sertanejo sofrido, que clama pela chuva e espera dos céus a proteção divina; 

das carcaças dos animais mortos em meio à caatinga e por aí vai. Como afirma Gaye 

Tuchman (1983, p.58), a atividade jornalística precisa reduzir todos os fenômenos a 

classificações conhecidas, tal como acontece nos hospitais, quando cada paciente é “reduzido” 

a um conjunto de sintomas formalmente reconhecidos. 

Os valores-notícia atuam nesse processo funcionando como balizadores que ajudam 

o jornalista a reconhecer e a “encaixar” os fatos nas tais classificações pré-concebidas 

socialmente. Mesmo que não estejam escritos em lugar algum, ou que não sejam repassados 

de maneira formal, os valores-notícia aparentam ser amplamente utilizados pelos jornalistas 

dos mais diversos meios de comunicação, constituindo-se como elemento central na 

socialização profissional prática, assim como ideológica. Contudo, isso não significa que eles 

sejam empregados da mesma forma por todos. 

Hipoteticamente, é possível dizer que um mesmo fato social (no caso, suas aptidões) 

pode ser apreendido de modo distinto entre um veículo jornalístico e outro (conclusão que 

poderemos chegar por meio desta dissertação). Ou seja, aquele aspecto da seca no Nordeste 

que foi considerado pela Folha de S. Paulo como determinante para que este acontecimento 

fosse transformado em notícia, pode não ter sido levado em conta pelo Diário do Nordeste. A 

partir da verificação dos news values empregados por cada um dos periódicos citados é que 

esperamos compreender a construção realizada pela mídia acerca deste fato social. 

(...) no campo de estudos sobre produtos jornalísticos específicos, os valores-notícia 

constituem também referências para a operacionalidade de análises de notícias, 

permitindo identificar similaridades e diferenciações na seleção ou hierarquização de 

acontecimentos em diversos veículos da imprensa, e possibilitando percepções 

históricas e culturais sobre o processo produtivo das notícias. Podem ter utilidade 

não só no estudo de fatos noticiáveis, mas também no que diz respeito a 

acontecimentos noticiados (SILVA, 2014, p.59). 
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Entendendo que há a possibilidade de utilizar os valores-notícia como ferramentas 

operacionais de análise é que iremos à busca de uma aplicabilidade. A partir do que foi 

exposto até o momento, podemos fazer as seguintes considerações: 

a) Os meios de comunicação atuam ativamente na construção da realidade que nos 

circunda ao produzirem um mundo dotado de sentido, de significação social, e que nos 

serve como ponto de referência sobre o cotidiano; 

b) A mídia não trata de interpretar toda a realidade, mas apenas um fragmento dela. Para 

isso, imprime um processo de produção noticioso através do qual escolhe entre uma 

série de acontecimentos aqueles que serão elevados ao status de notícia; 

c) Os valores-notícia são uma das principais ferramentas utilizadas pelos jornalistas no 

momento de observarem as “aptidões” ou “qualidades” que os fatos carregam consigo 

para serem transformados em notícia; 

d) Como toda forma de enxergar é também uma forma de ocultar, o processo de 

produção noticioso operado pelos meios de comunicação gera consequências diretas 

na maneira como a realidade cotidiana é construída pelos jornais. 

 

Essas características se aplicam tanto aos jornais impressos regionais, quanto àqueles 

de referência nacional. No entanto, a intensidade ou a maneira de como essa seleção e 

construção do acontecimento se desenrola pode vir a ser distinta. “A mesma notícia publicada 

pelo órgão de comunicação social nacional e pelo regional vai ter contornos diferentes, visto 

que há conhecimentos e pormenores que apenas serão conseguidos por quem os presencia 

diariamente” (OLIVEIRA, 2015, p.25). Desse modo, vejamos no capítulo seguinte quais são 

os elementos demarcadores da produção noticiosa em um meio regional (Diário do Nordeste) 

e em um meio de referência nacional (Folha de S. Paulo). 
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3 A COBERTURA NOTICIOSA NO JORNALISMO NACIONAL E NO 

JORNALISMO REGIONAL 

 
“Na informação de âmbito nacional, vemos os 

interesses gerais da sociedade, independentemente do 

seu espaço territorial, enquanto a imprensa regional 

procura um ângulo mais concreto e específico relativo 

a uma comunidade”. 

(Daniele Alice Monteiro de Oliveira, 2015). 

 

Seja em maior ou em menor tiragem e abrangência geográfica; seja em um periódico 

impresso de referência nacional (Folha de S. Paulo) ou em um meio regional (Diário do 

Nordeste), os veículos informativos estão constantemente selecionando acontecimentos e 

realizando construções acerca da realidade que envolve os mais variados temas sociais. Mas 

será que há diferenças no modo como a seca no Nordeste é transformada em notícia quando é 

abordada em um jornal nacional e em um jornal regional? E que distinções são essas? Tais 

perguntas são inevitáveis de serem feitas ao propormos uma análise de conteúdo que possui 

como objeto de investigação os periódicos Diário do Nordeste (Fortaleza – CE) e Folha de S. 

Paulo. Para responder esse questionamento, será preciso entender melhor quais são os 

elementos que caracterizam a produção noticiosa de cada uma dessas mídias. 

As discussões que giram em torno da temática do jornalismo nacional e do 

jornalismo regional tem ganho cada vez mais força entre os pesquisadores brasileiros (MELO, 

2003; PERUZZO, 2005). Em geral, é possível encontrar reflexões acadêmicas que buscam 

definir os atributos concernentes a esses tipos de veículos, mas sempre se pautando em “um 

dos lados”. Ou seja, não há um acúmulo de informações comparativas entre meios de 

comunicação regionais e nacionais. No caso deste trabalho, e mais especificamente neste 

capítulo, tentaremos apresentar elementos que contemplem ambas as partes.  

O estudo tem como base dois jornais impressos (Folha de S. Paulo e Diário do 

Nordeste), o que anula, em parte, a possibilidade de generalizações. Isso significa que falar de 

um veículo de comunicação impresso regional pode ser um tanto diferente, em diversos 

sentidos, da lógica que comporta uma mídia televisiva regional. Nesse sentido, os conceitos 

que aqui serão esboçados podem não se aplicar de modo conjuntural a outros tipos de veículos 

jornalísticos. De todo modo, ao empreendermos o seguinte trabalho, abrimos uma fresta para 

que mais pesquisas venham a somar e abordar a problemática aqui posta nos demais meios de 

comunicação (rádio, televisão etc.). 

Em segundo lugar, não temos como realizar uma abordagem em torno dos mais 

variados aspectos que possam distinguir ou aproximar essas duas vertentes que estamos aqui 
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tratando. Há questões de ordem gráfica, publicitária, econômica, estrutural, ideológica, entre 

tantas outras, que podem ser levadas em consideração ao se fazer um estudo comparativo 

como este. Contudo, estaremos focados nas possíveis distinções e aproximações que possam 

vir a ser identificadas ao observarmos o regime de produção de notícias efetuado pela mídia 

impressa regional e pela nacional. Seguindo este caminho, será praticável entender como tal 

processo reverbera na cobertura noticiosa executada pela Folha de S. Paulo e Diário do 

Nordeste quando publicizaram a seca que atingiu o Nordeste brasileiro durante os anos de 

2012 e 2013. 

Em se tratando do jornalismo regional e local, há trabalhos de pesquisadores 

brasileiros, portugueses e franceses (DORNELLES, 2013; BUENO 2013; PERUZZO, 2005; 

SOUSA, 2004; MATHIEN, 1983) que conseguem de forma contundente esquematizar 

aspectos dessa categoria de mídia, propondo definições e conceitos que nos auxiliam a melhor 

entendê-la. Porém, quando se trata dos periódicos impressos nacionais, a questão se torna 

mais complicada. Falando mais especificamente do caso do Brasil, faltam parâmetros, até 

mesmo do ponto de vista legal, que ajudem a defini-la. A Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu Capítulo V, no qual trata Da Comunicação Social, não 

apresenta qualquer menção ou definição relativa aos meios de comunicação locais, regionais e 

nacionais
27

. 

Se olharmos, em contrapartida, para a Lei de Imprensa de Portugal (Lei nº 2/99 de 13 

de Janeiro), veremos em seu Capítulo III, Secção I, Artigo 14º, como o Estado português 

entende a distinção entre publicações de âmbito nacional, regional e destinadas às 

comunidades portuguesas. 

1- São publicações de âmbito nacional as que, tratando predominantemente temas de 

interesse nacional ou internacional, se destinem a ser postas à venda na generalidade 

do território nacional. 

2- São publicações de âmbito regional as que, pelo seu conteúdo e distribuição, se 

destinem predominantemente às comunidades regionais e locais. 

3- São publicações destinadas às comunidades portuguesas no estrangeiro as que, 

sendo portuguesas nos termos do artigo 12º, se ocupem predominantemente de 

assuntos a elas respeitantes (LEI DE IMPRENSA, 1999, p.3). 

No Brasil, quando falamos em periódicos impressos, é comum citarmos títulos como 

O Estado de S. Paulo, O Globo, Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil, e lhe atribuirmos termos 

como “jornais de prestígio nacional”, “jornais de referência”, “grande imprensa”, “jornais 

nacionais” (MELO, 2003; BAHIA, 2009). Acontece que muitas vezes reproduzimos no dia-a-

                                                             
27 É bom lembrar que o Brasil não possui uma Lei de Imprensa. Os parâmetros legais que haviam sido 

estabelecidos durante a ditadura militar (Lei de Imprensa – Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967) foram 

revogados pelo Supremo Tribunal Federal, no ano de 2009, ao ser julgada como inconstitucional. 
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dia tais classificações sem tomarmos consciência do que afinal de contas elas realmente 

significam. As utilizamos como se o seu significado ou sua conceituação já estivesse dada, 

naturalizada no meio acadêmico, no meio social etc. Tal atitude acaba gerando certo 

empobrecimento conceitual que não teremos, infelizmente, como saná-lo em sua totalidade 

nesta pesquisa. Todavia, buscaremos apontar possíveis caminhos para aperfeiçoar o 

entendimento sobre a questão, apoiando-se logicamente no objeto de estudo que temos em 

mão, no caso os jornais Folha de S. Paulo e Diário do Nordeste. 

Fala-se que a informação ou o veículo jornalístico de âmbito nacional busca 

apresentar assuntos que considera de interesse geral para a sociedade, independentemente de 

sua localização territorial (OLIVEIRA, 2015, p.25). Ou seja, mesmo que ele possua, por 

exemplo, como sede a cidade do Rio de Janeiro, ele não deve relatar apenas os fatos que 

sejam de interesse daquela localidade ou região. Partindo dessa premissa, poderíamos, por 

exemplo, afirmar que a Folha de S. Paulo, ao ser considerado um jornal nacional precisa 

nutrir os seus leitores com informações sobre assuntos relativos não apenas a sua cidade-sede, 

mas também com notícias que digam respeito ao vasto espaço geográfico e cultural brasileiro. 

Por outro lado, afirma-se que os jornais regionais (como é o caso do Diário do 

Nordeste) estão constantemente procurando abordar os assuntos tendo em vista uma zona de 

difusão específica, que no caso pode ser sua cidade-sede (Fortaleza) e os demais municípios 

do Estado do Ceará. “La particularité de la presse quotidienne régionale est fondée sur le fait 

qu’elle s’adresse à l’individu, sujet intégré et participant à une communauté géographique 

délimitée (...)”
28

 (MATHIEN, 1983, p.41), Ou seja, esse tipo de veículo jornalístico não 

precisaria manter uma preocupação constante em abordar assuntos que extrapolem a 

delimitação geográfica no qual esteja inserido. Tomemos como base essa dualidade para 

discutirmos melhor o assunto. 

 

3.1 Jornalismo regional e a informação de proximidade 

 

Nota-se, em certa medida, a presença de um determinismo geográfico quando se fala 

em veículos de comunicação regionais. Tal comportamento se dá no sentido de demarcar a 

atuação destes meios levando em consideração, muitas das vezes, aspectos de ordem física. 

Em tese, isso significaria que a delimitação geográfica seria o elemento-chave a caracterizá-

                                                             
28 “A particularidade da imprensa regional diária está no fato de que ela é direcionada ao indivíduo, ao sujeito 

participante de uma comunidade geográfica delimitada (...)” (MATHIEN, 1983, p.41, tradução nossa). 



70 

 

la. Assim, tanto o campo de influência quanto o processo de produção de notícias dos jornais 

regionais e locais seriam determinados, quase que exclusivamente, a partir do território 

geográfico ao qual façam parte. 

A própria ideia de região, pautada na demarcação geográfica, faz com que a 

imaginemos como um espaço bem delimitado, com contornos precisos e que servem de 

balizadores para entendermos o “nosso espaço” de pertença. Como esclarece Renato Ortiz 

(1999), costumamos nos referir ao local concebendo-o como um espaço restrito, no interior do 

qual se desenvolve a vida dos grupos ou de um conjunto de indivíduos. “O ‘local’ se 

confunde, assim, com o que nos circunda, está ‘realmente presente’ em nossas vidas. Ele nos 

reconforta com sua proximidade, nos acolhe com sua familiaridade” (ORTIZ, 1999, p.59). 

Algo parecido acontece com os jornais regionais e locais. Demarca-se o seu lugar ou 

território de atuação, o “seu espaço”, gerando como consequência um pertencimento, uma 

afetividade entre o meio de comunicação e a comunidade no qual esteja inserido. Com isso, os 

veículos jornalísticos regionais reforçam o seu lugar de referência e de fala privilegiado na 

produção e luta simbólica no que diga respeito aos problemas específicos dos espaços a que 

estão ligados ou se relacionam. 

A territorialização é, de facto, um conceito chave para se explicitar o que se entende 

por comunicação social regional e local. O conceito de comunicação social regional 

e local não abarca as comunidades fisicamente desterritorializadas, como aquelas 

que se formam no ciberespaço ou no mundo global. Pelo contrário, a comunicação 

social regional e local tem sempre por referente um território, um espaço físico, uma 

área geográfica. É aquela que se vincula à realidade regional e local, à vida 

quotidiana da comunidade onde se insere, à vida comercial dessa comunidade, à 

dinamização sócio-cultural comunitária (...) (SOUSA, 2004, p.4). 

Afirma-se ainda que o elo estabelecido entre meios de comunicação regionais e os 

leitores situados em determinada comunidade, contribui de forma expressiva na integração, 

socialização e aculturação dos seus indivíduos, pois, como constata Jorge Pedro Sousa (2004, 

p.6), “(...) agudiza o sentimento de pertença (...) e permite ver o ‘outro de fora’ como 

genericamente diferente, enquanto o ‘outro daqui’ como genericamente semelhante (...)”. De 

fato, costumamos compartilhar um elo associativo com pessoas da nossa cidade, do nosso 

Estado, que nunca tivemos e provavelmente não teremos contato direto. Mesmo assim, as 

vemos como “um de nós” não apenas enquanto ser humano, mas principalmente como 

alguém que comunga e se sente partícipe da mesma realidade cotidiana. 

Ao lermos algumas das matérias sobre a seca publicadas pelo Diário do Nordeste 

(Fortaleza – CE), notamos nas falas dos entrevistados, ou até mesmo do repórter, que ao se 

referirem à população cearense atingida pela estiagem, estes são tratados de modo “especial”, 



71 

 

afetivo, como “os nossos irmãos cearenses, vítimas da seca no Interior”. De forma 

semelhante, quando a Globo Nordeste leva ao ar o programa “Espaço PE”
29

 e apresenta 

reportagens concernentes ao Estado de Pernambuco, a emissora televisiva está, obviamente, 

praticando a função clássica de expor informação aos seus telespectadores. Mas, além disso, 

ela também está apresentando e reforçando, a partir da construção social da realidade que faz, 

quais seriam os elementos culturais, políticos, religiosos entre outros, que dizem respeito a 

este território. 

“Isso é Pernambuco! Isso é Nordeste! Isso é Brasil!” é o slogan de uma das peças 

publicitárias veiculadas pela mesma emissora de televisão, enquanto exibi imagens de 

personalidades como Ariano Suassuna, Francisco Brennand, Wellington Virgolino, Romero 

Britto, ao lado de suas obras. Modela-se através do meio de comunicação regional esse espaço 

de pertença. Defendemos aqui que, em parte, os meios de comunicação regionais atuam nesse 

processo de (re)valorização das identidades dos espaços locais, potencializando o sentimento 

de pertença dos indivíduos em torno de um elo territorial e afetivo em comum. 

Com o avanço da globalização da economia e consequentemente das comunicações, 

foi notória a presença de um discurso contrário ao que acabamos de afirmar. Isso porque dada 

a possibilidade de podermos estar conectados a tudo e a todos - e fazermos parte da aldeia 

global - surgiria em nós a sensação de desapego e de desinteresse por aquilo que até então nos 

unia em torno de uma identidade local ou regional, daquilo que nos seria próximo. O que se 

constatou, porém, foi o movimento contrário, havendo uma revalorização desses elementos. 

No caso das mídias regionais e locais, houve na realidade um revigoramento das mesmas 

devido à percepção de que as pessoas também se interessam pelo que está mais próximo, 

assim como pelos temas que afetam mais diretamente suas vidas. 

Logicamente, os indivíduos não estão alheios às contribuições advindas da 

globalização, mas não vivem somente do global. “Elas buscam suas raízes e demonstram 

interesse em valorizar as “coisas” da comunidade, o patrimônio histórico cultural local e 

querem saber dos acontecimentos que ocorrem ao seu redor” (PERUZZO, 2003, p.5). Que os 

veículos jornalísticos tenham a capacidade de vencer inúmeras barreiras e nos fornecer 

material informativo sobre os quatro cantos do mundo, isso é fato. Porém, temos uma 

necessidade intrínseca de sabermos sobre o que acontece na nossa rua, no nosso bairro, na 

câmara de vereadores de nossa cidade... 

                                                             
29 Programa telejornalístico exibido aos sábados (12h00 às 12h20) pela Globo Nordeste. 
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Segundo dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, a maior parte dos leitores de 

jornal impresso (ou 28% dos entrevistados
30

) mencionam o caderno “Notícias da 

cidade/Cotidiano” como aquele que mais habitualmente leem no dia-a-dia. Os cadernos 

citados, como se sabe, são exatamente os que costumam publicizar acontecimentos 

relacionados à realidade mais próxima do seu público. Nestes são apresentados relatos 

noticiosos com os quais o leitor estabelece uma identificação imediata, pois neles encontra a 

narrativa sobre o alagamento da rua central de sua cidade; da previsão do tempo para o final 

de semana; da manifestação que bloqueou o trânsito na volta para casa. Mesmo em jornais 

como a Folha de S. Paulo (de circulação nacional), é notório como a maior parte das notícias 

exibidas na seção “Cotidiano” tem como gancho fatos relativos à capital paulista, em 

detrimento ao restante do Brasil. 

Essa demanda por informações locais já havia sido constatada pela imprensa de 

massa no início do século XX. Foi com base na informação de proximidade que os jornais 

estadunidenses conseguiram ampliar suas tiragens, pois perceberam que as notícias 

internacionais (tão disseminadas pelos periódicos ao longo dos séculos anteriores) eram de 

interesse de apenas 10% dos leitores das grandes metrópoles. “Foi no centro das grandes 

massas que os homens de mídia perceberam que o público necessitava de informações cada 

vez mais direcionadas” (FERNANDES, 2013, p.107). 

Por conta disso, uma das grandes potencialidades da mídia regional está em construir 

a realidade utilizando-se da informação de proximidade. Ela é capaz de expressar as 

especificidades de determinada localidade, município, vilarejo, de forma bastante orgânica. 

En étendant leur zone de diffusion, en recouvrant des cultures régionales et locales 

trop différenciées, certains grands quotidiens ne peuvent plus tenir compte de toutes 

les particularités des communautés d’appartenance de leurs lecteurs. (...) Autrement 

dit, la transmission et la continuité culturelle assurées par la presse quotidienne 

régionale sont en soi une fonction sociale intimement liée à la fonction 

communautaire
31

 (MATHIEN, 1983, p.42). 

Se lermos qualquer exemplar do Diário do Nordeste, veremos que mais de dois 

terços do seu conteúdo é voltado, exclusivamente, para os acontecimentos concernentes ao 

Estado do Ceará. Se for o caderno de “Esportes”, as notícias são sobre os times do Fortaleza, 

Icasa, Ferroviário; se for o caderno de “Economia”, as reportagens falarão a respeito do 

                                                             
30

 Na sequência estão os cadernos “Esportes” (24%) e “Notícias Policiais” (16%). 

31 “Ao alargar a sua área de abrangência, abarcando culturas regionais e locais possuidoras de muitas diferenças, alguns dos 

grandes jornais não conseguem dar conta de todas as peculiaridades das comunidades às quais os seus leitores pertencem. (...)  

Em outras palavras, a transmissão e o mantenimento cultural assegurados pela imprensa diária regional é em si uma função 
social estreitamente ligada à função de comunidade” (MATHIEN, 1983, p.42, tradução nossa). 
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aumento da conta de energia e como isso vai impactar no bolso dos cearenses. Há, de fato, um 

engajamento do veículo jornalístico regional em reportar fatos que se liguem à realidade da 

comunidade na qual estejam inseridos. 

Porém, apesar de as informações produzidas pelos jornais impressos regionais 

estarem ancoradas na noção de proximidade geográfica, e de serem gestadas dentro de um 

território de pertença e de identidade local – como dizíamos anteriormente -, é preciso 

entender que esse processo de produção das notícias não é monolítico, como afirma Cicilia 

Peruzzo (2005). 

Hoje está superada a noção de território geográfico como determinante do local e do 

comunitário. Para lá das dimensões geográficas, surge um novo tipo de território, 

que pode ser de base cultural, ideológica, idiomática, de circulação da informação 

etc. Dimensões como as de familiaridade no campo das identidades histórico-

culturais (língua, tradições, valores, religião etc.) e de proximidade de interesses 

(ideológicos, políticos, de segurança, crenças etc.) são tão importantes quanto as de 

base física. São elementos propiciadores de elos culturais e laços comunitários que a 

simples delimitação geográfica pode não ser capaz de conter (PERUZZO, 2005, 

p.74). 

Fica perceptível na afirmação feita por Cicilia Peruzzo (2005) um relativismo quanto 

aos elementos que seriam definidores de uma notícia local, comunitária, regional. Não 

bastaria, como expusemos a partir da proposta de Sousa (2004), levar em consideração apenas 

a questão geográfica como balizadora nessa discussão. “Surgem” ou passam a ser percebidos 

novos elementos, propiciadores da constituição dos laços culturais e comunitários que 

escapam ao domínio da territorialização geográfica/física. Como afirma Ortiz (1999, p.56), é 

preciso compreender a territorialidade, no mundo contemporâneo, para além das fronteiras 

físicas, tratando esses espaços de pertença como um conjunto de planos atravessados por 

processos sociais diferenciados. Tal proposta “(...) nos abre para um melhor entendimento do 

mundo contemporâneo. Sobretudo, obriga-nos a enfocar o espaço, independentemente das 

restrições impostas pelo meio físico” (ORTIZ, 1999, p.65)
32

. 

A nosso ver, não se trata de uma contradição, mas sim de um processo de 

complementariedade. Ou seja, no momento de definição da informação produzida pelo 

veículo regional, tanto vale o acontecimento que se encontra próximo geograficamente, 

quanto aquele se apresenta distante territorialmente, mas que gera uma aproximação por meio 

de atributos afetivos, ideológicos, culturais. Isso fica claro ao analisarmos o valor-notícia da 

proximidade, um dos principais definidores do que venha a ser considerado notícia nos meios 

de comunicação regionais.  

                                                             
32 Sobre o conceito de “desterritorialização”, ver artigo intitulado “Um outro território” - Renato Ortiz (1999). 
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Como já explicado no capítulo 2, o valor-notícia diz respeito às qualidades que o 

acontecimento possui, sendo a proximidade uma das características capazes de definir que 

fatos possam vir a ser considerados aptos a se tornarem notícia. A partir da explanação de 

Cicilia Peruzzo (2005), fica claro como o valor-notícia da proximidade pode apresentar uma 

dupla perspectiva. Por um lado, ele tende a ser interpretado através de uma tomada 

espacial/geográfica. Dessa forma, quanto mais próximo do acontecimento estiver o meio de 

comunicação, maior será a possibilidade de que este ganhe em notoriedade e seja relatado. 

Quanto mais distante, menores serão as chances de que o acontecimento ganhe visibilidade. 

Por exemplo, um jornal regional de Pernambuco apresentará como notícia de significativa 

importância a visita do Governador do Estado a cidades do interior para inauguração de obras. 

Um periódico de âmbito nacional (situado no eixo Rio - São Paulo) dificilmente publicará 

algo sobre esta visita; um veículo de comunicação de outro país tampouco. 

Em tese, o valor-notícia da proximidade, associado à atualidade, configura-se como a 

fórmula predominante no momento em que os profissionais atuantes em veículos de 

comunicação regionais ou locais operam a seleção noticiosa. Assim, frente a uma enorme 

profusão de fatos ocorridos diariamente, há um caminho “tranquilo e seguro” que pode ser 

seguido pelos repórteres no momento de efetuarem suas escolhas. “Uma notícia sobre alguma 

medida tomada pelo governo federal pode ser atual, importante e se enquadrar nas medidas 

disponíveis na página, mas será descartada se não tiver um elemento de interesse estritamente 

local” (FERNANDES, 2013, p.115). 

Ao atuar como valor-notícia, a proximidade faz com que os acontecimentos ganhem 

certos contornos narrativos, como pôde ser visto, por exemplo, no caso do apagão elétrico que 

atingiu Recife (PE), e a sua Região Metropolitana na noite do dia 17 de dezembro de 2014. 

Ao assistirmos a matéria veiculada no dia seguinte, no telejornal “Bom Dia Pernambuco”
33

, 

foi possível notar a relevância que o acontecimento ganhou ao vermos que os diretores de 

jornalismo do programa optaram pela entrada ao vivo de dois repórteres (Bianka Carvalho e 

Fernando Rêgo Barros) em diferentes lugares do Recife. A primeira, falava do bairro da Boa 

Vista (região central da cidade), ouvindo relatos de como o apagão tinha prejudicado a vida 

das pessoas na noite anterior; já o segundo repórter, fazia um link do terminal de metrô Joana 

Bezerra, onde relatava os problemas ocorridos nas linhas de trem. No total, foram dispendidos 

4’57’’ para tratar do tema. 

                                                             
33

 Telejornal matutino produzido pela Globo Nordeste. A matéria pode ser vista no seguinte link: 

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/12/apagao-afeta-bairros-do-grande-recife-e-interior-de-pernambuco.html  

http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/12/apagao-afeta-bairros-do-grande-recife-e-interior-de-pernambuco.html
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Assim como ocorreu pela manhã, o acontecimento foi novamente publicizado, mas 

desta vez no “NE TV 2ª Edição” (também produzido pela Globo Nordeste, com transmissão 

no horário das 19h15). Foram apresentadas imagens aéreas da subestação em que teria 

ocorrido o curto-circuito, como também imagens captadas por câmeras da Companhia de 

Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) e da Prefeitura do Recife no momento exato em que a 

cidade ficou as escuras. Além disso, a matéria trazia uma entrevista com o diretor de 

Operações da Chesf, em Recife, na qual ele explicava os procedimentos que seriam tomados 

para a investigação das causas do incidente. O repórter Fernando Rêgo Barros relatou ainda os 

transtornos enfrentados pela população, e as consequências negativas no metrô da cidade. No 

total, foram dispendidos 03’59’’ para tratar do tema
34

. 

Os contornos que o valor-notícia da proximidade pode provocar se tornam claros 

quando comparamos as matérias supracitadas com o conteúdo jornalístico exibido nos 

telejornais “Jornal Hoje” e “Jornal Nacional” (ambos da Rede Globo, mas de âmbito 

nacional). Nestes últimos, o caso do apagão elétrico que atingiu o Recife foi informado 

através de nota coberta. Ou seja, não houve a entrada de repórteres ao vivo do local onde o 

fato se desenrolou, e o tempo de duração para tratar do assunto foi drasticamente reduzido. No 

primeiro, Sandra Annenberg narrou o texto que informava o “quem”, “quando”, “como”, 

“onde”, “o quê” e “por que” em cerca de 01’08’’. No “Jornal Nacional”, William Bonner o 

apresentou em nota coberta de 23’’. 

Como o “Bom Dia Pernambuco” e o “NE TV 2ª Edição” são produzidos pela Globo 

Nordeste (com sede em Recife, próxima geograficamente do acontecido), isso fez com que o 

episódio aqui exposto tivesse maior repercussão, tendo como consequência matérias com 

período de duração maior e mais bem contextualizadas. Por outro lado, o “Jornal Hoje” e o 

“Jornal Nacional” chegaram a publicizar o fato, porém conferindo a este menor relevância, 

resultado direto da maneira como os telejornais de âmbito nacional hierarquizaram o caso do 

apagão elétrico. Em resumo, podemos afirmar que o valor-notícia da proximidade acaba 

gerando consequências diretas na maneira como os veículos jornalísticos tratam os 

acontecimentos. Quanto mais próximo geograficamente, maior será a relevância dada a ele.  

Contudo, queremos argumentar que não é apenas na proximidade geográfica que os 

jornalistas se baseiam na hora de definirem quais acontecimentos serão noticiados em um 

veículo de âmbito regional. De fato, quanto mais a notícia publicada por determinado jornal 

disser respeito à realidade cotidiana do público, maior será o envolvimento e o interesse deste. 

                                                             
34

 O conteúdo ao qual nos referimos acima pode ser acessado por meio do link: http://globotv.globo.com/rede-globo/netv-2a-

edicao/v/apagao-provoca-transtornos-para-moradores-do-recife-e-cidades-vizinhas/3841498/  

http://globotv.globo.com/rede-globo/netv-2a-edicao/v/apagao-provoca-transtornos-para-moradores-do-recife-e-cidades-vizinhas/3841498/
http://globotv.globo.com/rede-globo/netv-2a-edicao/v/apagao-provoca-transtornos-para-moradores-do-recife-e-cidades-vizinhas/3841498/
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Porém, nem sempre o fator geográfico vai ser determinante na hora de estabelecer tal 

envolvimento. 

La gente está interesada por conocer lo que ocurre en un entorno cercano, y por 

cercanía debe entenderse no sólo la geográfica sino la social o incluso psicológica. 

Tiene tanto atractivo conocer lo que ha sucedido en el barrio como lo acaecido a un 

determinado grupo social al que nos sentimos vinculados, aunque se haya producido 

a miles de kilómetros. Importan las noticias de compatriotas desaparecidos en un 

acidente lejano, o de violaciones de los derechos de personas en razón de su etnia o 

sexo, a lo largo y ancho del planeta, si coinciden con los nuestros
35

 

(FONTCUBERTA, 1993, p.45). 

Por conta disso, evidencia-se a presença da chamada proximidade temática/afetiva 

(FERNANDES, 2014, p.146). Ela se caracteriza por envolver efeitos psicológicos de 

identificação e afetivos. Ou seja, para além do que se encontra perto (territorialmente falando) 

dos indivíduos, ela vai “assegurar” a possibilidade de publicização dos acontecimentos que 

mesmo tendo se desenrolado a milhares de quilômetros de distância possam ser do interesse e 

dizer respeito à expectativa do público. Vejamos o seguinte caso: no dia 31 de maio de 2009, 

o Airbus A330 da Air France partiu do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do 

Governador (RJ), em direção a Paris. O voo que levava 228 pessoas, dentre elas 58 

brasileiros, terminou de forma trágica com a queda da aeronave no Oceano Atlântico. 

Este acontecimento foi amplamente divulgado pela imprensa de referência nacional 

no Brasil. A tragédia também foi noticiada nas editorias de assuntos nacionais e internacionais 

de diversos periódicos regionais do país. No caso do Diário do Nordeste, o número de mortos 

nesse acidente aéreo poderia soar como dramática estatística, factual, impessoal, já que a 

princípio o periódico está distante geograficamente do local em que se deu a catástrofe. 

Porém, o assunto ganhou bastante destaque no DN por conta de que três cearenses estavam no 

voo da Air France, fato que gerou uma aproximação maior entre o acontecimento e o jornal, e 

consequentemente suscitou comoção no Estado do Ceará. Assim, por mais que o 

acontecimento não tenha se dado nas proximidades da “zona de difusão” ou da “zona de 

cobertura geográfica” do periódico, ele pode gerar um alto envolvimento afetivo, psicológico 

no público leitor. 

Um exemplo recente de como a proximidade temática/afetiva (FERNANDES, 2014, 

p.146) pode se apresentar de forma latente na maneira como os veículos jornalísticos realizam 

seu trabalho diário esteve no episódio do desastre que vitimou o ex-governador de 

                                                             
35

 “As pessoas estão interessadas em saber o que acontece nas redondezas, e isso não significa apenas uma 

proximidade geográfica, mas também social e psicológica. O público se sente atraído em conhecer tanto o que 

acontece no seu bairro como ao que acontece a um determinado grupo social ao qual se sente vinculado, ainda 

que esse esteja distante. Assim, é do interesse das pessoas notícias de compatriotas desaparecidos em um 

acidente aéreo, ou sobre as violações de direitos de pessoas devido a sua etnia ou gênero, pois coincidem com 

seus interesses afetivos” (FONTCUBERTA, 1993, p.45, tradução nossa). 
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Pernambuco e candidato à presidente do Brasil, Eduardo Campos (1965 – 2014). Vejamos as 

capas de alguns jornais que circularam no dia 14 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É explícito como na capa dos dois primeiros jornais expostos (que têm como sede a 

cidade do Recife - PE) há um sentido de luto, da perda não apenas de um candidato à 

Figura 14 - Fac-símile da capa do Jornal 

do Commercio, do dia 14/08/2014. 
Figura 15 - Fac-símile da capa do jornal 

Diário de Pernambuco, do dia 14/08/2014. 

Figura 16 - Fac-símile da capa do jornal 

Folha de S. Paulo, do dia 14/08/2014. 

Figura 17 - Fac-símile da capa do jornal 

O Estado de S. Paulo, do dia 14/08/2014. 

Fonte: Acervo eletrônico do Jornal do 

Commercio (2014) 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário de 
Pernambuco (2014). 

Fonte: Acervo eletrônico da Folha de S. 

Paulo (2014). 
Fonte: Acervo eletrônico de O Estado de 

S. Paulo (2014). 
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presidência do Brasil, mas de “um dos nossos”, do político e também do cidadão 

pernambucano. O próprio Jornal do Commercio destaca que “De luto, o JC circula hoje com 

caderno especial sobre a trágica morte do ex-governador (...)”, e exibe sua primeira página em 

preto e branco. De maneira semelhante, o Diário de Pernambuco publiciza a morte de 

Campos, trazendo sua imagem com uma sombra escura e destacando falas proferidas por ele 

no dia anterior ao acidente. Não se nota, nem por parte do JC ou do DP, uma preocupação em 

como ficaria o cenário político no que diga respeito à corrida presidencial naquele momento. 

Essa é a postura que a Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo adotam. Ou seja, 

eles destacam a tragédia, falam sobre a morte de Campos, mas não há um sentimento de luto 

ou de afetividade tão explícito como aquele proposto pelos periódicos pernambucanos. O que 

se vê é uma preocupação no desenrolar dos próximos capítulos do cenário eleitoral. Se no 

Jornal do Commercio, assim como no Diário de Pernambuco o que está em jogo é a perda do 

“nosso candidato”; na Folha e no Estadão há a morte de “um dos candidatos” à presidente do 

Brasil. 

Nesse sentido, os veículos jornalísticos regionais são verdadeiros canais de 

integração e fomentadores das identidades das populações ao qual sejam direcionados, 

fazendo isso tanto por meio da informação de proximidade geográfica, quanto através da 

informação de proximidade temática (afetiva). Se tomarmos de empréstimo o Estatuto da 

Imprensa Regional de Portugal (Decreto-Lei nº106/88), veremos como tal noção se faz 

presente. Em seu texto de abertura, afirma-se que: 

A imprensa regional desempenha um papel altamente relevante, não só no âmbito 

territorial a que naturalmente mais diz respeito, mas também na informação e 

contributo para a manutenção de laços de autêntica familiaridade entre as gentes 

locais e as comunidades de emigrantes dispersas pelas partes mais longínquas do 

Mundo (ESTATUTO DA IMPRENSA REGIONAL, 1988, p.1). 

Mesmo em se tratando deste ser o estatuto da imprensa regional de outro país, não há 

como negar que a ideia da “manutenção de laços de autêntica familiaridade” diz respeito não 

apenas aos veículos regionais de Portugal, mas podendo ser aplicada também aos periódicos 

brasileiros. Assim, um primeiro elemento caracterizador do jornalismo regional está na 

capacidade que ele possui em congregar e aproximar os indivíduos em torno de laços 

identitários através da informação de proximidade (na dupla perspectiva apresentada 

anteriormente). 
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3.1.1 Jornais regionais e jornais locais 

Gostaríamos de aproveitar a discussão aqui feita sobre a prática do jornalismo 

regional para esclarecer a diferença existente entre jornais regionais e jornais locais. 

Segmentação essa que na maioria das vezes parece não ser clara e passa desapercebida. Isso 

porque utiliza-se tais termos como se eles fossem sinônimos, quando na realidade não o são. 

“A verdade é que vários autores que abordam esta temática, do jornalismo de proximidade, 

não fazem distinção entre imprensa regional e local. Contudo, são realidades diferentes que 

não devem estar colocadas no mesmo saco” (DUARTE, 2010, p.5). Mesmo que não seja o 

foco do trabalho, entendemos que abordar o assunto pode ser válido no sentido de que ao 

fazê-lo estamos delimitando o lugar de fala dos veículos informativos regionais. 

Iremos aqui nos apropriar da divisão proposta pelo acadêmico Wilson da Costa 

Bueno (2013), que ao escrever sobre os jornais do Interior aborda a dicotomia apontada 

acima. Para entender melhor o assunto e suas nuances, o pesquisador afirma que, a princípio, 

é preciso estar atento à cobertura jornalística e a área de abrangência/difusão do jornal 

impresso local e do regional. Esse é um dos fatores que ajuda a distingui-los. Em geral, os 

periódicos locais tem como limite de circulação (e consequentemente de atuação jornalística) 

a cidade ou o município no qual mantêm a sua sede; diferindo-se dos diários regionais pelo 

fato destes ampliarem o foco e buscarem exercer sua influência numa determinada 

região/estado. 

É válido ressaltar que os jornais impressos regionais precisam não somente ter os 

seus exemplares à venda em diversas localidades, mas também cobrir jornalisticamente as 

mesmas. Afinal de contas, não teria sentido, por exemplo, para um morador de Serra Talhada 

(PE) ler um diário de notícias considerado de âmbito regional, mas que apresentasse apenas 

ocorrências do Recife (a 413 km de distância).  

Por mais que Bueno (2013) esteja “olhando” para os periódicos do interior não 

exclui, a nosso ver, a possibilidade de que essa distinção também possa servir de 

caracterização para os impressos locais e regionais presentes nas capitais brasileiras. É o caso 

do Diário do Nordeste, que possui como sede a cidade de Fortaleza (CE), mas que, segundo a 

empresa FTPI Representação Publicidade e Marketing LTDA (representante publicitária do 

veículo supracitado)
36

, conta com distribuição em 100% do Ceará. 

Além disso, o DN desfruta de uma rede de colaboradores e correspondentes 

dispostos em sete sucursais pelo Interior do Estado, de modo que a produção jornalística não 

                                                             
36

 Para maiores informações, acessar o portal eletrônico: http://ftpi.com.br/jornal/diario-do-nordeste/  

http://ftpi.com.br/jornal/diario-do-nordeste/
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fica circunscrita apenas aos acontecimentos desenrolados na capital cearense. Essa 

configuração/ordenamento espacial de repórteres faz com que o jornal consiga manter um 

caderno informativo, intitulado “Regional”, inteiramente voltado para a publicação de notícias 

relacionadas às cidades do Interior cearense. Aliás, foi nessa editoria, como veremos em 

capítulo seguinte, que a maior parte das matérias sobre a seca no Ceará foram publicadas. 

O fato de o Diário do Nordeste conseguir manter um caderno através do qual realiza 

a cobertura jornalística e publiciza os acontecimentos decorridos em cidades do Interior 

cearense (mesmo tendo a sua sede em Fortaleza - CE), tem tudo a ver com outra diferenciação 

entre os jornais regionais e os jornais locais. Essa segunda distinção, conforme Bueno (2013), 

passa a ser de ordem material. É possível afirmar que os veículos regionais costumam ter uma 

condição econômica mais sólida, de modo a possuírem um aparato instrumental 

(equipamentos, parque gráfico, veículos para locomoção das equipes), e um número 

representativo de profissionais aptos para a realização das tarefas jornalísticas cotidianas. Isso 

faz com que seja gerado um volume de material informativo capaz de tornar factível a 

veiculação diária de um caderno como o “Regional”. 

Quando um jornal impresso adota essa postura (de possuir sua sede na capital, mas 

ao mesmo tempo estar preocupado em gerar informação sobre as cidades do Interior), não dá 

para afirmar que ele esteja interessado apenas em cumprir uma função social através da qual o 

objetivo seria manter os cidadãos informados. Nesse cenário, há questões de ordem financeira 

atuando de forma direta. É notório que esses periódicos estão ocupando franjas do mercado 

“abandonadas” pelos jornais impressos de âmbito nacional. E isso não só em termos de 

assinaturas, mas também no que diga respeito aos espaços para inserção publicitária. 

A equação é simples: se um comerciante de determinada cidade do Interior do Ceará 

(poderia ser de outro Estado) tem o interesse de colocar a publicidade de sua loja nas páginas 

de um jornal impresso, ele irá optar por anunciar naquele onde tenha, logicamente, condições 

de arcar com o investimento, mas principalmente que atinja o seu público-alvo. Seria 

desnecessário e bastante dispendioso para o proprietário de um Pet Shop localizado em Iguatu 

(CE) inserir uma peça publicitária na Folha de S. Paulo. O custo-benefício será bem mais 

positivo se ele fizer isso em um veículo informativo que circule na sua própria cidade ou no 

estado do qual faça parte. 

Uma ilustração de como essas franjas de mercado são ocupadas pode ser vista na 

própria atuação do Diário do Nordeste, que em meados de 2013, lançou o suplemento “Cariri 

Regional”. Conforme matéria publicada pelo jornal, “O novo caderno irá circular apenas na 

Região do Cariri, com o objetivo de debater e difundir questões relacionadas à economia, 
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educação, ciência, saúde, turismo (...). O informativo irá acrescentar à cobertura regional que 

o jornal já desenvolve diariamente” (DIÁRIO DO NORDESTE, 08/11/2013, grifo nosso). Ou 

seja, além da existência do conteúdo noticioso produzido ao longo da semana, cria-se esse 

“bônus” para circular aos domingos. Ao fazer isso, o periódico se projeta ainda mais em uma 

região (situada ao sul do Ceará, composta por 28 cidades) onde já costuma realizar cobertura 

jornalística. 

Como afirma, a respeito do lançamento, o próprio gerente geral de comercialização 

do Diário do Nordeste, Ruy do Ceará Filho, “Nós entendemos que o Cariri Regional é uma 

ferramenta adequada de comunicação para as empresas locais, que também associam suas 

marcas a um veículo de comunicação de grande credibilidade” (DIÁRIO DO NORDESTE, 

08/11/2013, grifo nosso). Bom para as empresas da região, que podem ter no jornal um 

veículo de difusão dos seus produtos; e bom para o meio de comunicação que consegue 

aumentar a sua receita financeira e se estruturar ainda mais. 

Em contraponto a este quadro de profissionalização e base econômica sólida dos 

periódicos regionais impressos, temos os jornais locais “quase artesanais”, possuidores de 

equipes reduzidas, o que torna bastante comum encontrarmos títulos que circulam 

semanalmente, quinzenalmente e até mensalmente. Como não há nesses veículos de pequeno 

porte um quadro de repórteres que possam se dividir na produção das matérias, se torna 

impraticável pô-lo nas bancas diariamente. Em 2011, quando ainda estávamos na graduação 

de jornalismo, tivemos a oportunidade de visitar a sede de jornais impressos da cidade de 

Juazeiro do Norte (CE). Na ocasião, conhecemos a redação do periódico Gazeta de Notícias, 

que na época circulava a cada 15 dias, com uma tiragem de 2.500 exemplares. A título de 

informação, Juazeiro possui uma população de aproximadamente 263.704 habitantes, segundo 

dados do IBGE. 

Chamamos atenção para o fato de que naquele momento, o veículo local citado 

acima contava com seis funcionários divididos entre o setor administrativo e a distribuição. 

No entanto, a redação era composta apenas pelo Editor-chefe, que exercia várias funções 

(além de ser o editor, era repórter, diagramador e fotógrafo). Essa é uma realidade comum em 

jornais com menor poder econômico, nos quais “(...) não há propriamente divisão de trabalho, 

acumulando cada indivíduo várias funções (o dono do jornal é o repórter, o redator, o contato 

de publicidade, e cuida, inclusive, do relacionamento com a gráfica que o imprime)” 

(BUENO, 2013, p.50). 

Consequentemente, o conteúdo informativo poderá ser prejudicado, de modo que é 

bastante corriqueiro encontrarmos nesses periódicos a publicação de releases na íntegra (sem 
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ao menos modificar o nome de quem o escreveu); “matérias frias” e textos meramente 

opinativos sem respaldo em argumentos concretos. É válido ressaltar que nem todo jornal 

impresso local apresenta essa configuração. Em alguns casos, a inserção publicitária nesses 

veículos informativos proporcionará uma fonte de renda através da qual ele poderá se 

estruturar e realizar cobertura jornalística diária. 

Se compararmos e observarmos a sólida estrutura econômica do Diário do Nordeste, 

veremos mais elementos que validam a sua caracterização enquanto jornal impresso regional. 

O periódico é um dos sete veículos de informação que integram o Sistema Verdes Mares de 

Comunicação, constituído pela TV Verdes Mares; TV Diário; Rádio Verdes Mares; FM 93; 

Recife FM; Rádio Tamoio e o Diário do Nordeste. O SVM, por sua vez, pertence ao Grupo 

Edson Queiroz, que atua não somente no campo da comunicação, mas também na distribuição 

de gás liquefeito de petróleo (GLP), água mineral e bebidas prontas, tintas, eletrodomésticos e 

na agroindústria. 

O Sistema Verdes Mares, conjunto de empresas que atuam na área de comunicação, 

integra o Grupo Edson Queiroz, conglomerado cearense com incursão em diversos 

setores da economia. A origem do Grupo remonta a 1951, quando Edson Queiroz 

comprou a Ceará Gás Butano, passando a investir na distribuição de gás liquefeito 

de petróleo (GLP) e a importa-lo dos Estados Unidos. Seus negócios no ramo de 

mídia se iniciaram somente na década seguinte, quando adquiriu sua primeira 

emissora de rádio, embrião da futura concentração de veículos sob propriedade do 

grupo (MARINONI, 2008, p.40). 

O Diário do Nordeste exemplifica bem a maneira como se constituíram algumas das 

redes regionais de comunicação no Brasil. Concentradas nas mãos de poucas corporações, as 

indústrias midiáticas, a exemplo do Sistema Verdes Mares de Comunicação, acabam se 

estabelecendo como verdadeiros conglomerados, onde além dos negócios na comunicação, 

ainda compõem grandes empreendimentos nos diversos setores da economia. A título de 

ilustração, podemos citar ainda as redes de abrangência regional Rede Brasil Sul de 

Comunicação (RBS), Rede Amazônica, Organização Jaime Câmara (OJC), Grupo Petrelli de 

Comunicação (RIC), Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Todos os citados têm 

sob sua tutela mais de dez veículos jornalísticos cada, sendo a RBS a de maior destaque, 

totalizando 57 veículos
37

. 

Outra característica que se constata nos veículos regionais impressos é o 

mantenimento de um número elevado de páginas (quase sempre superior a vinte) por edição, 

postura que implica numa maior cobertura jornalística. Os periódicos regionais apresentam 

                                                             
37 As referências foram obtidas através do site www.donosdamidia.com.br, projeto que reúne dados públicos e 

informações fornecidas pelos grupos de mídia. Através desses dados o site apresenta um panorama detalhado dos 

meios de comunicação no Brasil. 

http://www.donosdamidia.com.br/
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também uma tiragem proporcionalmente significativa e circulam diariamente. Segundo dados 

de 2014 da Associação Nacional de Jornais (ANJ), o Diário do Nordeste possui uma 

circulação diária estimada em 28.564 exemplares. Já a periodicidade da imprensa local não 

consolidada, de forma destacada em municípios com população inferior a cem mil habitantes, 

é prioritariamente semanal ou trissemanal, exatamente porque lhes falta estrutura jornalística 

ou financeira para uma cobertura diária, como ocorre invariavelmente na imprensa regional 

(BUENO, 2013, p.53-56). 

O fato de os jornais regionais, como é o caso do Diário do Nordeste, possuírem uma 

estrutura econômica mais sólida, facilita até mesmo na preparação de reportagens/cadernos 

especiais como aconteceu no ano de 2012, quando o DN lançou “Estiagem no Ceará” 

(29/04/2012) e “Estiagem no Ceará II” (09/12/2012), realizando uma ampla cobertura da seca 

que atingia o Estado do Ceará. É válido lembrar que os custos para a efetivação de matérias 

deste tipo são altos, pois é preciso deslocar uma equipe especial para a realização da pauta em 

destaque, assim como há uma série de viagens que precisam ser feitas entre outras medidas 

que precisarão ser custeadas pelo meio de comunicação. Caso não haja uma boa saúde 

financeira, se torna impraticável para os veículos de menor expressão realizar reportagens 

dessa natureza. 

 

3.2 Jornalismo nacional e a notícia de referência 

 

A informação de proximidade, contudo, não diz respeito apenas a mídia regional. 

Mesmo em uma escala menor, ela está presente nos jornais de âmbito nacional. Isso significa 

dizer que a Folha de S. Paulo também se vale desta diretriz no momento de selecionar e 

hierarquizar os acontecimentos do dia-a-dia, optando, em determinados momentos, por 

publicizar fatos concernentes à sua cidade-sede. Por mais que os jornais de circulação 

nacional foquem e destinem grande parte de sua superfície impressa para questões de 

economia e política nacional/internacional, “(...) por outro, falam igualmente de suas cidades-

sede, da política local, dos problemas urbanos locais e assim por diante” (PERUZZO, 2005, 

p.82). Mas afinal de contas, quais seriam então as distinções que efetivam a dicotomia entre 

os veículos informativos impressos regionais e os impressos de referência nacional? 

En concreto, es posible especificar tres funciones basicas que la prensa de referencia 

cumple com mayor plenitud que el resto de medios. Primeramente, este tipo de 

periódicos ejercen de principal modelo profesional dentro del sector mediático 

nacional, tanto a nível de contenidos como de organización. Además, resulta una 

plataforma privilegiada para la expresión de información y opiniones a nível 
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nacional. Y por último, es la referencia cualificada que emplean los gobiernos y los 

grupos empresariales extranjeros para aproximarse a la realidad de un determinado 

país
38

 (RABADÁN, 2010, p.114). 

Se prestarmos um pouco de atenção na passagem acima, notaremos que Rabadán 

(2010) utilizou o termo “imprensa de referência” ao fazer menção a um tipo de veículo 

informativo “especial”, distinto da maioria. Essa terminologia é interessante para 

constatarmos, inicialmente, que o debate sobre jornais impressos de âmbito nacional envolve 

muito mais questões do que somente a ideia de audiência/abrangência. Ou seja, o que ajuda a 

definir esse tipo de mídia não é apenas a sua tiragem/distribuição em um dado território 

geográfico, mas também a forma como ele é visto e os impactos que pode gerar junto ao 

público, e dentro do próprio sistema midiático. 

Há claramente a demarcação de uma oposição entre o trabalho desenvolvido pelos 

jornais de referência, e o restante dos veículos informativos. Vejamos cada uma das 

características citadas por Rabadán (2010). Em primeiro lugar, menciona-se o fato de que os 

jornais de referência são vistos como “o exemplo a ser seguido”, seja em termos do conteúdo 

que produz, ou na maneira como se organiza enquanto empresa. Em tese, os veículos que 

fazem parte deste grupo prezam pelo rigor, pela exatidão e objetividade ao tratarem dos 

chamados “grandes temas” da política, da economia, da sociedade.  Fazem questão de excluir 

abordagens sensacionalistas, cuja finalidade se reduza a angariar mais leitores. 

Além do compromisso com a informação de qualidade, os jornais de referência 

nacional são vistos como exemplo de profissionalismo pela capacidade de assimilar as 

inovações técnico-editoriais vigentes nos principais centros jornalísticos. É por isso que 

acabam funcionando como modelos que se irradiam e suas diretrizes são replicadas pelo 

restante dos meios de comunicação. Para Juarez Bahia (2009), é perceptível como ao longo da 

história da imprensa brasileira os grandes jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo estiveram 

à frente no que diz respeito à incorporação de inovações tecnológicas e de práticas 

jornalísticas, tome-se como base as reformas realizadas por alguns jornais impressos na 

década de 1950, que obtiveram repercussão em todo o país. 

Na ocasião, o Jornal do Brasil, Diário Carioca, Tribuna da Imprensa, entre outros, 

introduziram na atividade jornalística brasileira elementos da imprensa norte-americana, 

como o lead, o copydesk e os manuais de estilo. Tais renovações estilísticas foram 

                                                             
38 “Na prática, é possível especificar três funções básicas que a imprensa de referência cumpre com maior plenitude do que 

os outros meios de comunicação. Em primeiro lugar, esses periódicos são vistos como exemplos de modelo profissional 

dentro do setor midiático nacional, tanto em termos dos conteúdos que produzem, quanto de organização. Além disso, é uma 

plataforma ideal para a expressão de informação e opiniões a nível nacional. Por último, esses jornais são tomados como de 

qualidade pelos governos estrangeiros e grupos empresariais para entender a realidade de um país” (RABADÁN, 2010, 
p.114, tradução nossa). 
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acompanhadas ainda por reformas na área gráfica e editorial, responsáveis por substituir o 

modelo do jornal diário “pesado” e “feio”, pelo jornal “leve”, “arejado”, com notícias 

dinâmicas que valorizavam o conteúdo e o público
39

. Para se ter uma ideia do que 

representaram essas mudanças encabeçadas por periódicos cariocas e paulistas, “(...) convém 

lembrar que, em meados dos anos 50, na redação de grandes jornais brasileiros ainda se tem 

por hábito escrever a mão” (BAHIA, 2009, p.382). Mas antes mesmo disso, o polo 

jornalístico Rio-São Paulo já se destacava no cenário nacional. 

O equipamento gráfico para a edição de grandes diários, no Rio de Janeiro, em São 

Paulo e mais alguns Estados, assegura ao país, pouco antes de 1930, uma liderança 

no mercado continental de jornais e revistas que só encontra paralelo na Argentina. 

Jornais cariocas e paulistas possuem nas suas instalações, de modo geral próprias, 

linotipos e unidades de impressoras modernas (BAHIA, 2009, p.180). 

Além disso, a partir de 1910, os principais diários paulistanos e cariocas passaram a 

instalar, assim como a ampliar, escritórios para correspondentes em Londres, Paris, Roma, 

Lisboa, Nova York, Buenos Aires, entre outros. Isso significava um ganho no raio de 

cobertura do que acontecia no exterior. Esse, aliás, é um procedimento compartilhado pela 

imprensa de referência: dar destaque a cobertura internacional. Essa atitude lhe confere certo 

status. A Folha de S. Paulo, por exemplo, mantem repórteres em países estrangeiros, assim 

como colunistas que ficam responsáveis por fazerem análises de temas políticos, econômicos 

ou de outra ordem, que digam respeito aos países da Europa, da América do Norte, da Ásia, 

da América do Sul, Oriente Médio etc. 

Podemos citar o repórter Leandro Colon (correspondente da Folha em Londres); a 

repórter especial da Folha, Sylvia Colombo (América Latina); a colunista Patrícia Campos 

Mello (escreve sobre política e economia internacional); a colaboradora Daniela Kresch 

(repórter no Oriente Médio); o correspondente da Folha em Washington, Marcelo Ninio. 

Você poderia até argumentar: “Bom, mas os jornais impressos regionais também mantêm 

editorias voltadas para os assuntos internacionais!”. Isso é verdade. Porém, a diferença é que 

os periódicos como Diário do Nordeste (Fortaleza – CE), Diário de Pernambuco (Recife – 

PE), entre outros, ao tratarem de acontecimentos desenrolados em países estrangeiros, 

reproduzem, na maior parte do tempo, o conteúdo gerado pelas agências de notícias do 

exterior, como Reuters, Associated Press, AFP (Agence France-Presse), ou até mesmo de 

agências brasileiras. 

Mas nem só de episódios internacionais vive a imprensa de referência. Ela também 

precisa observar aquilo que acontece dentro do seu próprio território, alargando o seu olhar 

                                                             
39 Ver BAHIA (2009); SODRÉ (1999). 
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em direção a todas as regiões do seu país, já que pretende se diferenciar dos periódicos 

regionais. Para isso, necessita “nacionalizar” a presença dos seus jornalistas. Essa foi a 

postura adotada pela Folha de S. Paulo no início dos anos 1990, como forma de se diferenciar 

jornalisticamente em um mercado concorrencial. Aderindo essa perspectiva, o jornal deixou 

de dar tanto espaço apenas ao eixo Rio-São Paulo-Brasília, e passou a mostrar outras facetas 

do território nacional. Em entrevista realizada com um ex-correspondente da Folha de S. 

Paulo, ele nos explicou que: 

Na Folha, você é responsável, no meu caso, por exemplo, por Pernambuco. Mas isso 

não queria dizer que minha área de atuação deveria ser restrita à Pernambuco. Eu 

poderia, e todos os jornalistas da Folha podem, levantar matéria em qualquer lugar. 

Inclusive, eles [os editores] pedem também. Eu cobri praticamente o Brasil inteiro, 

sendo correspondente em dois lugares. Passei quase um mês na floresta Amazônica 

acompanhando uma operação contra o desmatamento. Fui a todas as greves de PMs 

na Bahia, Alagoas, Pernambuco e Ceará, e viajei por todo o sertão dos nove Estados 

do Nordeste. No meu último ano de Folha fiz cerca de 40 viagens, quase uma por 

semana, em média (informação verbal, 2015). 

Essa estrutura extingue a figura do correspondente sedentário, com movimentação 

apenas em regiões próximas à sua cidade, como acontecia com os representantes do jornal em 

algumas cidades do interior de São Paulo na década de 1970 e parte da de 80 (VIDAL E 

SOUZA, 2010, p. 144). Ao demarcar sua presença de Norte a Sul do Brasil, a Folha consegue 

ter acesso “em primeira mão”
40

 a acontecimentos que não são mapeados/notados pelos 

veículos informativos que se pretendem de referência nacional, mas concentram sua atividade 

jornalística nas três principais capitais brasileiras. Atualmente, a Folha possui correspondentes 

em Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), 

Ribeirão Preto (SP) e Salvador (BA). Nesse sentido, ela conquista uma diferenciação em 

relação aos demais veículos de comunicação, se afirmando como “Um jornal a serviço do 

Brasil”, como pode ser visto na sua epígrafe. 

                                                             
40 Expressão bastante usada no meio jornalístico como forma de se referir a busca constante dos jornalistas em 

apresentarem os acontecimentos o mais rapidamente possível, antes dos seus concorrentes. 
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Nas palavras do editor-executivo da Folha de S. Paulo, Sérgio Dávila, expressas em 

vídeo institucional veiculado no aniversário de 90 anos de existência do periódico, “A Folha é 

o único jornal verdadeiramente nacional. Parte da sua circulação está na cidade de São Paulo; 

parte de sua circulação está na Grande São Paulo; parte está no Estado de São Paulo e uma 

parte importante está no país inteiro” (TV FOLHA, 2011). São 1.372 veículos para a 

realização de entregas, e 9.566 bancas nas quais o jornal está à venda, distribuídas em 1.104 

cidades do Brasil. Segundo dados fornecidos pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), em 

2014, a Folha de S. Paulo obteve uma média de circulação de 351.745 exemplares. Porém, 

antes de se auto-intitular como sendo um periódico de referência nacional, é preciso que tal 

entendimento emane de determinadas camadas da sociedade. 

A legitimação ou o reconhecimento público desse status pode ser notado de duas 

maneiras. Em geral, os jornais de referência nacional costumam produzir impacto junto aos 

intelectuais e aos formadores de opinião, pois aquilo que é expresso por este tipo de imprensa 

é levado a sério, e funciona como uma bússola orientando os indivíduos frente ao inesperado 

e as novidades do cotidiano. “Aunque importante, más que por su circulación masiva, estos 

periódicos se caracterizan por su peso especifico en el mercado informativo nacional e 

internacional, y por su influencia sobre los sectores directivos de la sociedad”
41

 (RABADÁN, 

2010, p.115). 

Esse discurso de que o importante é a informação de qualidade e a formação de 

opinião, e não tanto a tiragem obtida, pode ser vista nas palavras, mais uma vez, de Sérgio 

Dávila. Para ele, “O negócio da Folha de S. Paulo não é distribuição de exemplares de papel 

na casa de assinantes e nas bancas. É produzir informação de qualidade, não importa a 

plataforma que essa informação vai ser consumida” (TV FOLHA, 2011). Fixa-se, claramente, 

a proposição de que o relevante para os jornais de referência é a capacidade de influir junto a 

                                                             
41 “Embora seja importante, esses periódicos se caracterizam não tanto por uma circulação massiva de seus 

exemplares, mas sim pelo peso que possuem no mercado informativo nacional e internacional, assim como pela 

capacidade de influência sobre os setores dirigentes da sociedade” (RABADÁN, 2010, p.115, tradução nossa). 

Figura 18 - Slogan do jornal impresso Folha de S. Paulo. 

Fonte: Acervo eletrônico da Folha de S. Paulo (2015). 
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determinados segmentos da sociedade. José Marques de Melo (2003) reitera esse 

entendimento ao destacar que para se converter em um jornal de referência nacional, “(...) tem 

peso significativo a credibilidade editorial que o veículo adquire na sociedade, passando a 

constituir-se um formador de opinião pública” (MELO, 2003, p.200). 

Como destaca BAHIA (2009, p.252), “Não é a tiragem que mede a prosperidade dos 

jornais e revistas, mas uma adequada relação com prestígio e influência deve ser preservada, a 

fim de não comprometer a sua capacidade de competição”. Mesmo que não precisem ser os 

de maior circulação, os veículos informativos de referência nacional necessitam ter mais 

penetração junto ao “público categorizado”, que pode ser definido como sendo os leitores das 

classes A e B, pois é nesse pequeno grupo que se aglutina as lideranças (governamentais, 

empresarias, políticas) da sociedade. 

Para ter acesso ao bolo dos 10% a 15% da população constituídos pelos leitores A e 

B, o veículo precisa sair de sua cidade, percorrer todo o país a tempo de não ser 

rejeitado por ter chegado tarde demais. Assim justifica a etiqueta de circulação 

nacional. Pode-se valer de trens, caminhões, lanchas e aviões, certo, porém, de que 

não poderá viver muito tempo nessa caça territorial tão cansativa quanto dispendiosa 

(BAHIA, 2009, p.254). 

É preciso ressaltar que realizar uma cobertura jornalística de raio nacional em um 

país com características continentais, como é o caso do Brasil, não é das tarefas mais fáceis de 

realizar. Por mais que mantenham correspondentes e escritórios espalhados em várias cidades, 

há uma série de limitações que acabam por restringir o trabalho jornalístico dos veículos 

informativos de referência nacional. “(...) a imprensa nacional nem sempre consegue 

acompanhar o que acontece, ao por menor, em determinadas regiões, pelo que não consegue 

captar nem assimilar aspectos daquela comunidade” (OLIVEIRA, 2015, p.25). Em outras 

palavras, isso significa que mesmo mantendo repórteres em diversas regiões do país, os 

jornais impressos de referência nacional, como a Folha, não possuem o mesmo “poder de 

fogo” de um jornal regional, na hora de publicizarem fatos sobre determinadas regiões. 

Conforme nos informou o ex-correspondente da Folha de S. Paulo, 

Os grandes jornais sabem que o número de jornalistas em uma empresa local é bem 

maior que o de correspondentes. É impossível cobrir tudo o que os jornais locais 

produzem. A cobrança que passou a existir com o jornalismo online é o da rapidez 

de reação. Ou seja, detectar os eventuais furos rapidamente, apurar e enviar os textos 

antes dos concorrentes nacionais (informação verbal, 2015). 

Esse quadro nos leva a discussão acerca das áreas geográficas/culturais do Brasil que 

possuem maior importância ou que costumam serem abordadas com maior frequência pelos 

jornais considerados de referência nacional. Em estudo comparativo coordenador pelos 
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pesquisadores José Marques de Melo, Adolpho Queiroz e Maria Cristina Gobbi, foi feito uma 

coleta de evidências empíricas acerca da identidade da imprensa brasileira em quatro jornais 

considerados de referência no Brasil, sendo eles O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, 

Jornal do Brasil e O Globo. No acompanhamento realizado entre os dias 21 a 27 de maio de 

1996, e 13 a 19 de agosto de 2001, os autores do estudo levaram em consideração as seguintes 

categorias ao analisarem o material informativo de cada um dos jornais: Perfil Editorial, 

Morfologia, Geografia, Fontes e Focos Noticiosos, Conteúdo Midiático, Gêneros Jornalísticos 

e Temáticas Informativas. 

Melo, Queiroz e Gobbi (2003) verificaram os temas abordados na primeira página 

dos periódicos e observaram suas incidências em um contexto global, nacional e regional. A 

primeira inferência a que chegaram certifica que “(...) os acontecimentos nacionais se 

sobrepõem àqueles de caráter regional, confirmando a vocação de referência nacional que 

estes jornais assumem publicamente” (2003, p.213). Isso significa que esses periódicos, 

mesmo estando de olhos atentos ao que acontece nos países do estrangeiro, possuem e 

precisam ter como principal fonte de observação e interpretação os fatos desenrolados no seu 

próprio país. 

Contudo, algumas áreas, ou cidades, do território nacional são mais visadas do que 

outras. Como afirmam os pesquisadores, em relação ao período e ao conteúdo analisado no 

Estadão, Folha, JB e O Globo, “A atenção hegemônica do noticiário está orientada para os 

acontecimentos ocorridos no triângulo Brasília-Rio-São Paulo, que corresponde ao centro 

nevrálgico do nosso poder político-cultural-econômico” (2003, p.214). Desse modo, os fatos 

desenrolados em regiões/localidades periféricas do Brasil, dificilmente ganham visibilidade 

na imprensa de referência do nosso país. 

É lógico que as informações advindas de capitais brasileiras como as citadas acima 

interessam ao público leitor, afinal de contas, nessas cidades se desenrolam questões de cunho 

político, econômico, ou de outra ordem, que em certas ocasiões interferem diretamente no 

andamento das atividades de um país como o Brasil. Entretanto, ao estar atenta ao dia-a-dia 

das grandes metrópoles, a imprensa de referência nacional acaba excluindo problemáticas 

cotidianas de municípios com menor porte econômico, que ganharão relevância apenas no 

veículo informativo regional ou local. Esse “olhar” dedicado à localidade “(...) praticamente 

não existe nos meios de comunicação de grande circulação, se se pensar que esse tipo de 

mídia extende-se a várias regiões e não tem condições de abordar problemáticas relativas a 

maioria das comunidades receptoras de suas publicações” (RIBEIRO, 2005, p.56). 
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Ao mesmo tempo, porém, os periódicos de referência nacional, como O Estado de S. 

Paulo, Folha de S. Paulo, ao estarem “descomprometidos” com uma localidade ou região em 

específico, aparentam possuir maior isenção do que os jornais impressos regionais no que diz 

respeito aos laços políticos que possam existir entre um meio de comunicação e figuras do 

poder executivo ou legislativo. Isto é, as pressões e interferências políticas podem se mostrar 

de maneira mais forte nos jornais regionais. É importante frisar nesta passagem que não 

estamos falando em posicionamento político, mas sim nas relações que se estabelecem com o 

intuito de comprometer a informação de qualidade. 

Claro que não se trata apenas de um problema da imprensa regional, mas nela parece 

que essas relações se tornam mais explícitas, justamente porque as possibilidades de 

confronto entre o fato e sua versão, por parte do leitor, são mais fáceis. Um 

instrumento bastante usado, nesse sentido, em cidades do interior, são os press-

releases emitidos pelas assessorias de comunicação dos poderes executivo e 

legislativo, principalmente, mas também das instituições privadas (PERUZZO, 

2005, p.78). 

Em alguns casos – contrariando a Constituição Federal
42

 - há uma associação direta 

entre meios de comunicação e figuras políticas, que se dá a partir da presença de deputados 

federais e estaduais, senadores, prefeitos, vereadores e governadores como sócios de veículos 

informativos. Segundo dados do portal eletrônico Donos da Mídia, no Brasil, 271 políticos 

são sócios ou diretores de 324 veículos de comunicação. É sempre bom lembrar que esse 

vínculo também pode se apresentar de maneira “indireta”. Em meados de outubro de 2015, 

tornou-se pública a informação de que o jornal Diário de Pernambuco (o periódico mais 

antigo em circulação na América Latina, e um dos mais importantes do Nordeste) seria 

administrado pelo Grupo Rands. 

Comandado pelos irmãos Maurício e Alexandre Rands, o Grupo Rands assumiu o 

controle de 78% das ações do Grupo Diário de Pernambuco S/A, ao adquirir as cotas que 

pertenciam ao plano de saúde Hapvida e aos Diários Associados. Uma informação importante 

sobre os novos acionistas majoritários da empresa é que ambos atuaram na elaboração dos 

programas de governo das campanhas de Eduardo Campos (morto em agosto de 2014), e de 

Marina Silva à Presidência da República no ano de 2014. Antes disso, Maurício Rands já 

havia renunciado o mandato de deputado federal na câmara em 2012, pelo PT, para apoiar 

                                                             
42 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Capítulo I – Do Poder Legislativo, Seção V – 

Dos Deputados e Dos Senadores, deixa claro em seu Artigo 54, que Deputados e Senadores não poderão, entre 

outras restrições, firmar ou manter “(...) empresa concessionária de serviço público”. 
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Eduardo Campos (na ocasião, governador de Pernambuco) e seu candidato à prefeitura do 

Recife, Geraldo Júlio (que acabara sendo eleito)
43

. 

Conforme matéria veiculada pelo jornal Folha de S. Paulo, Maurício Rands (que é 

filiado ao Partido Socialista Brasileiro - PSB) “(...) chegou a ser cotado como possível 

candidato a vice-presidente na chapa de Marina Silva, após a morte de Campos. Mas acabou 

mantendo-se como um dos coordenadores de programa do governo” (FOLHA DE S. PAULO, 

11/10/2015). Jornalistas polêmicos, como Ricardo Antunes
44

, chegaram a afirmar que a partir 

daquele momento o PSB estava no comando do jornal. Mesmo que não se comprove a 

existência de um vínculo direto entre veículo informativo e figuras/partidos políticos, essas 

nuances acabam diminuindo o prestígio que o periódico possa ter. 

A Folha de S. Paulo, por exemplo, tem como um dos seus princípios editoriais o 

apartidarismo. “O jornal não se atrela a grupo, tendência ideológica ou partido político, mas 

procura adotar posição clara em toda questão controversa. Mesmo quando defende tese, ideia 

ou atitude, a Folha não deixa de noticiar e publicar posições divergentes das suas” (MANUAL 

DA REDAÇÃO, 2010, p.36-37). Desde 1991, o periódico pertence exclusivamente à família 

Frias de Oliveira. Anteriormente, passou pelas mãos de Olival Costa e Pedro Cunha (1921); 

Octaviano Alves de Lima, Diógenes de Lemos e Guilherme de Almeida (1931); José 

Nabantino Ramos (1945); Octavio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho (1962). A 

respeito desse posicionamento apartidário, José Marques de Melo (2003) diz: 

Sua filosofia de jornalismo plural, independente e apartidário tem rendido os frutos 

esperados. Ela [Folha de S. Paulo] vem sendo reproduzida pelas publicações 

congêneres, em todo o território nacional, a partir das diretrizes contidas no seu 

“manual de redação”, um invejável best seller, atualizado periodicamente (MELO, 

2003, p.205). 

Se por um lado o prestígio dos meios de comunicação impressa de referência 

nacional se deve a adesão/penetração junto à classe dominante e a influência que consegue 

obter enquanto formador de opinião junto a esse extrato social; o status “de referência” 

também pode ser conferido pelos seus pares do sistema midiático. Ao serem vistos como “o 

exemplo a ser seguido”, os jornais como New York Times, The Guardian, assim como a 

Folha de S. Paulo ou O Estado de S. Paulo conseguem pautar o noticiário dos veículos 

informativos brasileiros a partir das matérias que publicam. 

                                                             
43

 Essas informações constam em matéria publicada no dia 11/10/2015 pelo jornal Folha de S. Paulo, com o 

título “Ex-coordenador de Campos e Marina assume ‘Diário de Pernambuco’”. 

44 Ver nota intitulada “Grupo de Rands e PSB assumem Diário de Pernambuco”, publicada em 09 de outubro de 

2015, no portal eletrônico www.ricardoantunes.com.br  

http://www.ricardoantunes.com.br/
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Exatamente por isso que sua validade pública é assegurada “(...) sobretudo pela 

função de agendamento informativo que exerce no interior do sistema midiático” (MELO, 

2003, p.195). É bastante comum vermos telejornais se baseando em notícias publicadas por 

jornais impressos como os citados acima (principalmente se se tratar de escândalos políticos). 

Da mesma forma, é corriqueiro vermos repórteres televisivos e de rádio realizando a leitura, 

em seus programas, das manchetes dos “principais jornais do Brasil e do mundo”, tendo em 

vista a repercussão que um determinado fato ganhou. Essa é uma forma clara que o próprio 

sistema midiático adota para dizer quem são os jornais confiáveis e produtores de informações 

de qualidade. 

É interessante estarmos atentos a esse fato para notarmos se, de alguma forma, o 

Diário do Nordeste é pautado pela Folha de S. Paulo, ao realizar a cobertura da seca. Em 

outras palavras: imaginando ser o periódico paulista um jornal de referência no Brasil, 

existiria uma preocupação por parte dos jornalistas do DN em “seguir os passos” da Folha ao 

narrar este acontecimento? 

Outro processo de legitimação das empresas jornalísticas (e consequentemente dos 

repórteres) de referência se dá através das premiações em reconhecimento aos trabalhos 

desenvolvidos com excelência profissional. No caso do Brasil, mais especificamente, 

podemos citar o Prêmio Esso de Jornalismo. Realizado anualmente desde 1955, o concurso 

premia monetariamente, e com diplomas de mérito, repórteres de nacionalidade brasileira que 

tenha o seu trabalho reconhecido a partir da produção de reportagens sobre temas nacionais. O 

seu reconhecimento enquanto instância gabaritada para tal é certificada pelos integrantes do 

campo profissional jornalístico. 

O discurso dos jornalistas – vencedores, julgadores, organizadores ou comentaristas 

do concurso em situações diversas – converge, com algumas discordâncias 

ocasionais, para a avaliação de que a competição é investida do poder de definir e 

nomear a excelência jornalística, sendo reconhecida por várias gerações de 

profissionais como a instância máxima de consagração que dispõem no Brasil. O 

Prêmio Esso de Jornalismo se caracteriza por ser um ritual de avaliação do mérito 

jornalístico conduzido por integrantes da própria comunidade em julgamento 

(VIDAL E SOUZA, 2010, p.183). 

O Prêmio Esso de Jornalismo (PEJ) é dividido em categorias
45

 que ao longo dos anos 

foram sendo modificadas ou mantidas, sendo as mais disputadas o “Prêmio Esso de 

Jornalismo” (prêmio principal) e o “Prêmio Esso de Reportagem”. Fizemos um levantamento 

(que segue abaixo) acerca dessas duas esferas da premiação com o intuito de observar quem 

são os maiores recordistas. 

                                                             
45 Para maiores informações, consultar portal eletrônico www.premioexxonmobil.com.br  

http://www.premioexxonmobil.com.br/
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Quadro 2 – Relação de ganhadores do Prêmio Esso de Jornalismo. 

Prêmio Esso de Jornalismo – Folha de S. Paulo (11); Jornal do Brasil (09); O Estado de S. 

Paulo (09); O Globo (09); Revista Veja (04); Correio Braziliense (03); Isto É (02); O 

Cruzeiro (02); Correio da Manhã (01); Fatos & Fotos (01); Gazeta do Povo – Curitiba (01); 

Jornal de Brasília (01); Jornal do Commercio - Recife (01); Jornal da Tarde (01); Revista 

Realidade (01); Última Hora (01); Zero Hora (01). 

Prêmio Esso de Reportagem – O Globo (09); O Estado de S. Paulo (05); Folha de S. Paulo 

(04); Revista Veja (04); Isto É (03); Revista Realidade (03); Jornal do Brasil (02); Extra 

(02); Correio Braziliense (01); Estado de Minas (01); Já (01); Jornal do Commercio – Recife 

(01); Jornal da Tarde (01); O Dia (01); Revista Playboy (01); Zero Hora (01). 

Fonte: Portal eletrônico do Prêmio Esso de Jornalismo (www.premioexxonmobil.com.br). 

 

No caso da categoria “Prêmio Esso de Jornalismo” fica evidente a hegemonia da 

Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil, O Estado de S. Paulo e O Globo. Esses dados ajudam a 

corroborar a noção de referencialidade que existe em torno destes veículos e que ao longo 

deste capítulo temos destacado. Fica claro também como a honraria não é distribuída de forma 

igualitária (não no sentido de justiça, mas na existência de uma concentração), demarcando as 

diferenças existentes no campo jornalístico brasileiro. O mesmo pode ser visto na categoria 

“Prêmio Esso de Reportagem”, na qual praticamente os mesmo veículos de comunicação 

(diga-se de passagem, oriundos do eixo Rio-São Paulo) são os recordistas dessa e da 

premiação citada anteriormente.  

Estamos nos referindo aqui a uma distinção notória entre os jornais regionais e os 

jornais nacionais, divisão essa que se evidencia na própria estrutura do PEJ, na qual existem 

categorias especificas para os jornais regionais, tais como: “Prêmio Esso Regional – 

Norte/Nordeste”; “Prêmio Esso Regional – Centro-Oeste”; “Prêmio Esso – Regional Sul”; 

“Prêmio Esso – Regional Sudeste”. 

As posições de maior prestígio são vistas como pertencentes ao âmbito nacional, 

enquanto as atribuições chamadas regionais são mais desvalorizadas, além de 

estarem remetidas a uma condição fixa de subalternidade no quadro do jornalismo 

brasileiro. Ou seja, ganhar os prêmios principal, fotografia, reportagem, criação 

gráfica e primeira página, significa ter o melhor trabalho entre todos os produzidos 

no Brasil naquele intervalo anual. Vencer a competição em todas as cinco categorias 

regionais significa apenas ser o melhor em relação a um subconjunto da produção de 

todo o país. Vencer entre iguais é menos notável do que estar entre os competidores 

superiores (VIDAL E SOUZA, 2010, p.215-216). 
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Ao que parece, é como se essa divisão estabelecesse não somente uma repartição 

geográfica, mas principalmente uma distinção do espaço social que devem ocupar os jornais 

de caráter regional e aqueles de cunho nacional. O Diário do Nordeste, por exemplo, já obteve 

o “Prêmio Esso Regional Nordeste” em três ocasiões (1983, 1987, 1988) e em uma 

oportunidade o “Prêmio Esso de Fotografia” (1994). Porém, nunca figurou entre os 

agraciados com os prêmios principais. No ano de 2015, concorreu como finalista nas 

categorias “Criação Gráfica – Jornal” e “Prêmio Esso – Regional Norte/Nordeste”. O Diário 

do Nordeste não é uma exceção. Em poucas ocasiões, ao longo dos 60 anos de existência do 

PEJ, os jornais regionais conseguiram furar o “bloqueio”, desbancando os diários de 

referência nacional e recebendo os prêmios “Esso de Reportagem” e “Esso de Jornalismo”. 

Os aspectos de que tratamos até este momento, relativos aos jornais de referência 

nacional e aos jornais regionais, parece deixar claro que as distinções existentes entre ambos 

gera como resultado contornos diferentes no momento de produção do noticiário. Se as 

discussões apresentadas neste capítulo se deram em uma dimensão bastante teórica, iremos 

avançar no capítulo seguinte em direção a um ponto de vista mais prático, expondo as 

nuances apresentadas por cada uma dessas vertentes midiáticas, se assim pudermos chamar, 

durante a cobertura jornalística que realizaram da seca que atingiu o Nordeste brasileiro nos 

anos de 2012 e 2013. 
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4 UM OLHAR SOBRE OS JORNAIS 

 

“O médico faz deduções sobre a saúde de seu cliente 

graças aos sintomas. O arqueólogo pode extrapolar 

conhecimentos históricos a partir do exame de uma 

ânfora. Da mesma forma, a leitura efetuada pelo 

analista de conteúdo procura evidenciar o sentido que 

se encontra em segundo plano”. 

(Wilson Corrêa Fonseca Júnior, 2005). 

 

Antes de tratarmos propriamente da cobertura jornalística realizada pelo Diário do 

Nordeste e Folha de S. Paulo, é preciso apresentar que caminhos e ferramentas metodológicas 

utilizaremos no trabalho. Procedimentos dessa natureza são essenciais no campo acadêmico, 

afinal de contas, são os métodos e as técnicas de pesquisa que asseguram o bom desempenho 

da prática científica. Partindo dessa premissa, faremos apontamentos acerca da metodologia 

escolhida para dar conta de um estudo comparativo como este. Não queremos que o leitor 

entenda-a como uma camisa de força, na qual ficaremos presos ao longo da análise das 

matérias. O nosso plano é que essa proposta de leitura aqui tratada funcione muito mais como 

um ponto de partida, um norte, que tanto servirá para nos guiar, como para auxiliar no 

entendimento dos que tiverem contato com esta dissertação. 

A princípio, destaquemos que os nossos esforços estão orientados para a 

concretização de um estudo de jornalismo comparado. Isso nos insere em uma perspectiva 

iniciada pelo pesquisador francês Jacques Kayser, ao realizar a análise intitulada Une semaine 

dans le monde: étude comparée de 17 grands quotidiens pendant 7 jours, publicado em 1953, 

com apoio da Unesco. Seu objetivo era de que a metodologia construída para a investigação 

da atividade dos jornais de diferentes países pudesse servir também para estabelecer 

comparações no plano nacional, possibilitando a verificação das características estruturais dos 

mais diversos diários. Jaques Kayser também deu a sua contribuição para o nosso continente, 

ao realizar Dos semanas en la prensa de América Latina, publicado no ano de 1967. Aliás, 

como destaca José Marques de Melo (1972), foi o próprio Kayser quem introduziu de forma 

ampla os estudos de jornalismo comparado na América Latina. 

Ministrando aulas nos cursos patrocinados pelo CIESPAL (Centro Internacional de 

Estudos Superiores de Jornalismo para a América Latina), o eminente pesquisador 

francês lançou as bases, até 1963, ano de sua morte, de um esforço no sentido de 

aplicar a metodologia já experimentada em áreas desenvolvidas para o estudo 

sistemático do Jornalismo numa região dotada de condições econômicas, culturais e 

políticas diversas (MELO, 1972, p.19). 
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De lá para cá, observou-se uma forte adesão dos acadêmicos brasileiros na utilização 

desta perspectiva nos estudos de jornalismo. Isso porque ela viabiliza a aferição ou a 

constatação das características (sejam elas conteudística, gráficas, morfológicas) concernentes 

a mais de um jornal ao mesmo tempo. Esse é o nosso caso. Ao decidirmos fazer uma 

comparação entre a cobertura jornalística efetuada pelo Diário do Nordeste e Folha de S. 

Paulo (ao cobrirem o acontecimento “seca no Nordeste”), potencializamos a discussão ao 

abrir várias frentes de abordagem, que seriam: a) o debate em torno dos conceitos de 

jornalismo impresso nacional e regional; b) a comparação entre os valores-notícia adotados 

por diferentes veículos informativos ao tratarem de um mesmo acontecimento; c) a 

visibilidade que a seca no Nordeste obteve em cada um dos jornais citados. 

As pesquisas de jornalismo comparado estão intimamente relacionadas à análise de 

conteúdo (AC). No contexto geral da ciência, a AC é tributária do positivismo, “(...) corrente 

de pensamento desenvolvida por Augusto Comte (1798-1857), cuja principal característica é a 

valorização das ciências exatas como paradigma de cientificidade e como referência do 

espírito humano em seu estágio mais elevado” (FONSECA JÚNIOR, 2005, p.281). Enquanto 

método voltado ao estudo da comunicação, a análise de conteúdo teve suas bases fincadas por 

meio das pesquisas desenvolvidas por Harold Laswell, em 1927, nos Estados Unidos. Em 

conjunto com Paul Lazarsfeld, os pesquisadores se tornaram os principais difusores do 

método na área de conhecimento supracitada. 

Em um primeiro momento, a AC, tendo a comunicação como objeto de estudo, 

possuía uma enorme ênfase no aspecto quantitativo. Para os defensores da análise de 

conteúdo empregada naquele momento histórico, dever-se-ia levar em consideração muito 

mais o conteúdo explícito das mensagens. Partindo da premissa de que “os números não 

mentem”, media-se exaustivamente o tamanho que era dado às matérias sobre determinado 

assunto; localização na página; a superfície impressa que elas ocupavam no jornal; o tamanho 

dos títulos, entre tantos outros aspectos que poderiam ser mapeados numericamente. 

Se se tratasse, por exemplo, de uma investigação a respeito do tema “presença da 

mulher negra no jornalismo carioca”, as questões abordadas se baseariam na quantidade de 

vezes que a palavra “mulher negra” aparece ao longo do período X; o volume de matérias 

veiculadas sobre o assunto; o tamanho (em centímetros) ocupado pelas tais matérias, e assim 

por diante. A partir da sistematização dos dados obtidos, falava-se em uma presença 

“positiva” ou “negativa” da representação dessa mulher nos jornais analisados. Segundo 

Fonseca Júnior (2009, p.282), esse comportamento derivava, em parte, do fato de a análise de 

conteúdo ter se consolidado nos Estados Unidos - na primeira metade do século XX - se 
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contrapondo ao método utilizado nas antigas análises de textos, detentoras de um viés 

bastante subjetivo. 

Contudo, passam a surgir críticas ao excessivo destaque dado à dimensão 

quantitativa e ao exame restrito da informação manifesta. Essa reação ocasionou a abertura de 

novas possibilidades metodológicas para a análise de conteúdo. A partir dos anos 50, do 

século XX, começa-se a valorizar a inferência, seja ela respaldada ou não em dados 

numéricos. Abriu-se assim espaço para a dimensão qualitativa, o que na prática significa 

trabalhar “(...) com índices cuidadosamente postos em evidência, tirando partido do 

tratamento das mensagens que manipula, para inferir conhecimentos sobre o destinatário da 

comunicação” (FONSECA JÚNIOR, 2005, p.284). 

Não basta, dessa maneira, dizer que a Folha de S. Paulo publicou sete notícias no 

mês de abril de 2012, sobre a seca no Nordeste. É preciso sair do campo da mera descrição, e 

passar a fazer inferências sobre esse conteúdo. Por conta disso, 

A análise de conteúdo revela-se como um método de grande utilidade na pesquisa 

jornalística. Pode ser utilizada para detectar tendências e modelos na análise de 

critérios de noticiabilidade, enquadramentos e agendamentos. Serve também para 

descrever e classificar produtos, gêneros e formatos jornalísticos, para avaliar 

características da produção de indivíduos, grupos e organizações, para identificar 

elementos típicos, exemplos representativos e discrepâncias e para comparar o 

conteúdo jornalístico de diferentes mídias em diferentes culturas (HERSCOVITZ, 

2010, p.123). 

No cenário atual, as pesquisas que têm como aporte metodológico a análise de 

conteúdo empregam, em sua grande maioria, abordagens híbridas nas quais reúnem elementos 

quantitativos e qualitativos, reforçando e conjugando inferências sobre o conteúdo explícito e 

implícito dos seus objetos de estudo. Desse modo são englobados em um mesmo trabalho os 

conteúdos manifesto e latente, “(...) para que se compreenda não somente o significado 

aparente de um texto, mas também o significado implícito, o contexto onde ele ocorre, o meio 

de comunicação que o produz e o público ao qual ele é dirigido” (HERSCOVITZ, 2010, 

p.126). 

Essa postura analítica se mostra condizente com os nossos objetivos, e por isso a 

priorizamos enquanto ferramenta metodológica. Por meio da análise de conteúdo poderemos 

tratar das questões de ordem numérica relativas à cobertura jornalística desenvolvida pelo 

Diário do Nordeste e Folha de S. Paulo, observando, por exemplo, os momentos em que o 

acontecimento seca no Nordeste obteve maior visibilidade (ao longo de janeiro a dezembro de 

2012 e 2013) em cada um dos jornais. No mesmo sentido (quantitativo), conseguiremos 

apontar as editorias em que o assunto foi enquadrado (economia, política etc). 
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Esses dados servirão para exibir um quadro geral, um panorama numérico de como 

se deu a cobertura. É quase uma Skimming Reading do material informativo mapeado em cada 

um dos impressos. Optamos por dispor essas informações em gráficos, com o intuito de 

facilitar a leitura e o entendimento daqueles que entrarem em contato com esta dissertação. 

Teremos assim: a) quantidade de matérias por mês (janeiro a dezembro – 2012/2013); b) 

quantidade de matérias por editorias. 

Ao mesmo tempo, poderemos, utilizando a análise de conteúdo, explorar a dimensão 

qualitativa, produzindo inferências a partir das matérias analisadas. Isso significa que por 

meio da interpretação das notícias e reportagens veiculadas em cada um dos periódicos em 

questão, poderemos buscar um entendimento acerca das: a) semelhanças e discrepâncias entre 

os valores-notícia adotados pelo Diário do Nordeste e Folha de S. Paulo ao transformarem o 

acontecimento “seca no Nordeste” em informação noticiosa; b) os contornos que a notícia de 

um jornal impresso regional e de um jornal impresso nacional possuem ao tratarem de um 

mesmo assunto. 

Para constatarmos quais foram os valores-notícia determinantes para cada um dos 

jornais veicularem matérias sobre a seca no Nordeste, nos basearemos nas categorias 

estabelecidas pelo pesquisador Nelson Traquina (2008). Para ele, temos os valores-notícia de 

seleção (sendo estes subdivididos em critérios substantivos e critérios contextuais), e os 

valores-notícia de construção. Vejamos no diagrama abaixo: 

 

Valores-notícia de Seleção      

   

                    Critérios Substantivos                     Critérios Contextuais 
                    Morte / Notoriedade          Disponibilidade / Equilíbrio 

                    Proximidade / Relevância         Visualidade / Concorrência 

                    Novidade / Tempo          Dia noticioso 

                    Notabilidade / Inesperado 

                    Conflito / Infração 

                    Escândalo 
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                                              Valores-notícia de Construção 

 

                            Simplificação / Amplificação 

                            Relevância / Personalização 

                                        Dramatização 

 

 

Uma informação importante a ser dita é que como estamos manejando um material já 

posto em circulação, teremos que focar nossa atenção nos valores-notícia substantivos 

(deixando de fora os valores contextuais e de construção), pois afinal de contas são eles que 

estão diretamente relacionados à avaliação do acontecimento em termos de sua importância 

enquanto potencial notícia. Os valores-notícia substantivos dizem respeito ao que emana 

essencialmente do fato desenrolado, ou seja, apontam características responsáveis por 

assegurar a seleção do acontecimento. No total, Traquina (2008) enumera dez critérios 

substantivos que, teoricamente, são levados em consideração pelos jornalistas na hora de 

escolherem quais os fatos que serão publicizados. 

Faremos aqui um breve resumo de cada um deles, começando pelo valor-notícia da 

morte. Esse é apontado como um dos valores fundamentais pela “tribo jornalística”, sendo 

por conta disso “responsável” pelo negativismo do mundo jornalístico, pois onde há 

catástrofes, mortes, há repórteres por perto. Entretanto, nem todo tipo de morte é levado em 

consideração pelos jornais. Isso dependerá de outro critério: o da notoriedade dos 

envolvidos. Como já dissemos em páginas anteriores, quanto maior for o grau de importância 

social do indivíduo, maior será a possibilidade de que ele se torne notícia. É importante 

destacar que esse valor-notícia está relacionado aos fatos do cotidiano de uma forma ampla. 

Outro valor fundamental para a comunidade jornalística, e que discutimos 

exaustivamente no capítulo anterior, é o da proximidade. Creio que não precisamos repetir a 

explanação. Seguindo em frente, Traquina (2008) apresenta o valor da novidade. Ele faz com 

que muitas vezes os jornalistas despertem o interesse por acontecimentos inéditos. Para que 

um determinado fato seja tratado novamente, ele terá que conter novos elementos que se 

diferenciem da motivação inicial que o levou a ser abordado pelos veículos informativos. 

O tempo também funciona como valor-notícia, podendo se manifestar de três 

modos: primeiro, como sinônimo de atualidade, referindo-se a algo que acabou de acontecer. 

Em segundo, como “gancho” para falar de um assunto relevante que tenha ocorrido anos 
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atrás. Por exemplo, o dia 11 de setembro, no qual os EUA foram atacados por terroristas da 

Al-Qaeda, resultando na destruição do World Trade Center. O terceiro modo no qual esse 

valor pode operar se evidencia quando um assunto ganha visibilidade midiática e permanece 

durante um tempo mais dilatado, devido ao impacto que gera na comunidade jornalística 

(TRAQUINA, 2008, p.82). Um exemplo é a Operação Lava-Jato, deflagrada pela Polícia 

Federal do Brasil no dia 17/03/2014, e desde então motivo de recorrentes reportagens na 

mídia nacional e internacional. 

O valor-notícia da notabilidade tem a ver com a capacidade dos fatos serem visíveis 

e tangíveis. Em outras palavras, os repórteres levam muito mais em consideração 

acontecimentos que tenham uma forma evidente, palpável. A interrupção do tráfego de carros 

em uma avenida movimentada, devido a uma ação de grevistas; o confronto entre policiais e 

manifestantes dentro de uma universidade; o atropelamento de ciclistas, podem ser exemplos 

de fatos que possuem um aspecto manifesto, tangível. A notabilidade pode se registrar por 

meio da quantidade de pessoas que o acontecimento envolve; através da inversão da “ordem 

normal” das coisas; daquilo que é insólito, assim como em ocasiões onde há excesso ou 

escassez de algo em relação a uma suposta normalidade. Como esclarece Traquina (2008): 

O valor-notícia da notabilidade alerta-nos para a forma como o campo jornalístico 

está mais virado para a cobertura de acontecimentos e não problemáticas. O campo 

jornalístico tem maiores dificuldades na abertura de problemáticas. O trabalho 

jornalístico é (...) uma atividade prática onde os jornalistas lutam constantemente 

contra a tirania do fator tempo (TRAQUINA, 2008, p.82). 

Temos ainda o inesperado, como um atributo relacionado àqueles fatos que 

irrompem e surpreendem a rotina diária dos jornalistas. São os chamados mega-

acontecimentos, como o tsunami que atingiu o Japão no ano de 2011, ou a abdicação ao trono 

do Vaticano realizada pelo Papa Bento XVI, em 2013. Outro valor-notícia fundamental na 

atividade jornalística é o conflito ou a controvérsia, podendo ser entendida como a quebra da 

normalidade. O que seria um acontecimento “normal”? Ver duas figuras políticas disputando 

um debate retórico. Por outro lado, seria conflituoso ou controverso esses mesmos indivíduos 

travarem uma briga corporal. 

A infração, de certa forma, se assemelha ao valor-notícia citado anteriormente, pois 

tem a ver, também, com a transgressão das regras, como é o caso do crime. Por último, 

encerrando a lista dos valores-notícia substantivos propostos por Traquina (2008), está o 

escândalo, sendo este uma “qualidade” fulcral para a comunidade jornalística. “Este tipo de 

acontecimento corresponde à situação mítica do jornalista como “cão de guarda” das 

instituições democráticas” (TRAQUINA, 2008, p.85). 
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Será a partir desses valores-notícia que iremos produzir nossas inferências 

qualitativas na análise de conteúdo em torno da cobertura jornalística efetuada pela Folha de 

S. Paulo e do Diário do Nordeste, no que se refiram as matérias sobre a seca no Nordeste nos 

anos de 2012 e 2013. Como estamos realizando um estudo de jornalismo comparado, 

verificamos a incidência de tais “qualidades noticiosas” nos dias em que ambos os jornais 

veicularam notícias ou reportagens sobre esse acontecimento. Por exemplo: em 14 de março 

de 2013, a Folha publicou: Seca quebra safra de soja no “Mapitoba”. No mesmo dia, o DN 

produziu Perdão da dívida de agricultores em análise. Por terem sido publicizadas pelos 

periódicos na mesma ocasião, elas foram analisadas qualitativamente para que possamos ver 

de forma explícita os contornos que o fato ganhou em um veículo nacional e no regional. Para 

a análise qualitativa das matérias, nos servimos do fac-símile das mesmas (que será exposto) e 

citamos trechos que contemplem a discussão acerca dos valores-notícia. 

Como dissemos anteriormente, estamos trabalhando com um material que já foi 

posto em circulação, que se encontra “acabado”. Nesse contexto, temos pontos positivos e 

negativos. Na dimensão favorável, como afirma Heloiza Golbspan Herscovitz (2010), 

O importante é o acesso ao conteúdo a ser analisado, que não sofrerá a ação direta 

do pesquisador como, por exemplo, numa entrevista pessoal ou numa observação 

participativa. O analista de conteúdo não tem nenhum efeito sobre o objeto de 

estudo no sentido de que não pode modifica-lo, embora possa falhar na sua 

interpretação. Os textos já foram escritos, os programas de rádio e televisão já foram 

escritos, os programas de rádio e televisão já foram ao ar e as homepages e websites 

não são alterados por estranhos (HERSCOVITZ, 2010, p.138). 

Em contrapartida, ao não termos acesso ao contexto em que se deu a produção das 

notícias e reportagens que analisamos, podemos perder em profundidade de análise. Por conta 

disso, decidimos entrar em contato com repórteres da Folha de S. Paulo e do Diário do 

Nordeste, e realizamos entrevistas que abordassem como seu deu a atividade jornalística deles 

nesse período temporal, e em torno deste acontecimento. Conforme Duarte (2005), a 

entrevista permite “(...) explorar um assunto ou aprofundá-lo, descrever processos e fluxos, 

compreender o passado, analisar, discutir e fazer perspectivas” (DUARTE, 2005, p.63). 

Apesar das inúmeras tentativas de contato com profissionais de ambos os veículos, 

apenas um ex-correspondente do jornal paulistano aceitou conversar presencialmente 

conosco, e responder as nossos perguntas. O nosso entrevistado, que identificaremos aqui 

como “ex-correspondente”, trabalhou como repórter da Folha de S. Paulo por 22 anos, e 

produziu boa parte das notícias e reportagens que aqui analisamos. Mesmo que não tenhamos 

conseguido conversar com repórteres e editores do Diário do Nordeste, acreditamos que isso 

não deslegitima ou anula as informações obtidas junto ao jornalista da Folha de S. Paulo. Isso 
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porque a entrevista realizada funciona como parte complementar, não sendo ela a base 

principal da pesquisa. Por conta disso, utilizaremos (inclusive já expusemos alguns trechos no 

capítulo anterior) as informações obtidas com o nosso entrevistado no momento da análise de 

conteúdo das matérias do periódico paulista. Cremos que com a explanação metodológica 

aqui elaborada podemos passar, finalmente, ao capítulo seguinte. 
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5 A SECA NO NORDESTE VIRA NOTÍCIA 

 

Antes de apresentarmos os dados da pesquisa, gostaríamos de fazer uma rápida 

contextualização acerca das características dos jornais que estamos analisando. Fundado na 

cidade de Fortaleza (CE), no ano de 1981, pelo empresário já falecido Edson Queiroz, o 

Diário do Nordeste pode ser encontrado nas bancas de jornal do Ceará, durante os sete dias da 

semana, excetuando-se o dia 01 de janeiro (de cada ano) e a segunda-feira e terça-feira de 

carnaval, quando não é produzido, e consequentemente não circula. O mesmo conta com 12 

editorias fixas, sendo elas: Cidade, Nacional, Opinião, Política, Internacional, Negócios, 

Polícia, Regional, Jogada, Caderno 3, Zoeira e Última Hora. Há ainda aqueles cadernos que 

são publicados apenas em alguns dias da semana, ou nos finais de semana, como é o caso de 

Gente, Auto, Empregos, Tecno, Cariri Regional, Diarinho e Tur. 

Informações da Associação Nacional de Jornais (ANJ) atestam que o Diário do 

Nordeste obteve, no ano de 2014, uma média de circulação diária de 28.564 exemplares, 

figurando na 34ª posição em meio aos 50 maiores jornais do Brasil. Esse alcance comercial 

também lhe garante a hegemonia entre os periódicos impressos no estado do Ceará, estando à 

frente de seus concorrentes diretos O Povo (Fortaleza – CE) e O Estado CE (Fortaleza – CE). 

Além da versão impressa, os leitores podem acessá-lo através de portal eletrônico na internet. 

Atualmente, o DN é constituinte (como já dissemos) do oligopólio Sistema Verdes Mares de 

Comunicação, e tem como diretor editor o jornalista Ildefonso Rodrigues. 

O segundo jornal aqui analisado, no caso a Folha de S. Paulo, possui uma história 

mais longa. Fundada em 1921 por um grupo de jornalistas liderado por Olival Costa e Pedro 

Cunha, chegou aos dias atuais como o diário de maior tiragem e um dos principais 

representantes do jornalismo de referência no Brasil. Publica o seu material jornalístico 

durante os 365 dias do ano, sem interrupção, organizando-o em cadernos temáticos fixos, 

como: Poder, Mundo, Mercado, Cotidiano, Ciência, Esporte, Ilustrada e Opinião. Conta 

ainda com as seções semanais Comida, Equilíbrio + Saúde, Folhinha, Ilustríssima, Tec, The 

New York Times e Turismo. Destaquemos ainda que a Folha é um dos poucos jornais 

impressos no país a contar com um ombudsman
46

. 

Sua liderança entre os leitores brasileiros é apontada no ranking da ANJ, ao ocupar a 

primeira posição com uma média de circulação diária de 351.745 exemplares, desbancando os 

                                                             
46 O ombudsman é conhecido como o representante dos interesses do leitor na estrutura do jornal. Ele tem como 

responsabilidade encaminhar as reclamações do público à redação, além de redigir críticas avaliando o desempenho do 

próprio jornal. No Brasil, além da Folha de S. Paulo, apenas o jornal impresso O Povo (Fortaleza – CE) mantem um 
ombudsman em sua redação. 
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jornais O Globo e O Estado de S. Paulo (seus principais oponentes). Se somados o acesso ao 

conteúdo da Folha de S. Paulo via aparelhos móveis, internet e versão impressa, o veículo 

informativo paulista consegue atingir a média mensal de 20,19 milhões de brasileiros
47

. Dá 

para imaginar, desse modo, o alcance que uma notícia veiculada por este jornal obtém no 

contexto nacional. No momento atual, seu diretor editorial é o jornalista Otavio Frias Filho. 

Por mais que estejamos tratando de jornais distintos, optamos por apresentar a 

análise de conteúdo da cobertura jornalística efetuada pelo Diário do Nordeste e Folha de S. 

Paulo (ao noticiarem a seca no Nordeste) de maneira conjunta. Isso quer dizer que não há uma 

separação, por capítulos, das inferências que digam respeito ao jornal cearense e ao jornal 

paulista. As semelhanças e distanciamentos existentes na produção noticiosa dos periódicos 

em estudo são comparados de forma contínua, ora quantitativamente, ora qualitativamente. É 

lógico que a própria construção textual se encarrega de demarcar os momentos nos quais 

estamos abordando o DN ou a Folha, de modo que se torne compreensível para o leitor a 

caracterização das nuances informativas observadas em cada um dos veículos jornalísticos. 

De início, e como já adiantado anteriormente, vamos expor a dimensão quantitativa 

da pesquisa. Mesmo que, por questões de ordem prática e metodológica, não tenhamos 

explorado qualitativamente todo o conteúdo veiculado pelo Diário do Nordeste e Folha de S. 

Paulo ao longo do biênio 2012/2013, asseguramos ser de considerável valia mostrar o 

comportamento assumido por ambos durante esse período. Esses dados numéricos ajudam a 

dimensionar a frequência e a entender o grau de relevância que o tema da seca no Nordeste 

alcançou no periódico regional, assim como no nacional. 

De fato, um item que se mostrou bastante legível ao terminamos o mapeamento de 

notícias e reportagens sobre a seca no Nordeste, é a profunda discrepância existente entre a 

visibilidade dada a esse acontecimento no Diário do Nordeste e na Folha de S. Paulo. 

Constatou-se que durante os anos de 2012 e 2013, o periódico regional cearense foi muito 

mais incisivo na cobertura realizada, chegando a publicar em uma mesma edição quatro 

notícias a respeito do assunto, como ocorreu no dia 13 de abril de 2012, ao veicular: 

“Prefeitos querem apoio do Estado e da União contra a seca”; “Chuvas atingem apenas 

25% da média”; “Reunião discute seca” e “Estiagem afeta preços na Ceasa em Barbalha”. 

Vejamos no Gráfico 1 a quantidade de matérias publicadas pelo Diário do Nordeste ao longo 

do ano de 2012. 

                                                             
47 Os dados citados foram obtidos a partir de informações divulgadas pela Associação Nacional de Jornais, ao utilizar a 

Métrica Única de Audiência. Ver mais em www.anj.org.br  

http://www.anj.org.br/
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Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2012) 

 

No total, o assunto foi pauta para os repórteres do Diário do Nordeste em 237 

ocasiões. Por repetidas vezes o jornal cearense investiu de modo incisivo na divulgação de 

notícias ou reportagens sobre a seca, estampando em suas páginas de três a quatro matérias 

(relacionadas ao acontecimento em questão) em um mesmo dia. Além disso, produziu dois 

cadernos especiais (“Estiagem no Ceará” – 29/04/2012 e “Estiagem no Ceará II” – 

09/12/2012), cada um contando com oito páginas, nos quais relatou as dificuldades 

enfrentadas pela população de diferentes cidades do estado supracitado. Com isso, amplificou 

de modo significativo a presença e o agendamento do fato. 

É curioso, aliás, como a seca (enquanto acontecimento) conseguiu manter uma 

constância de publicização elevada praticamente durante o ano inteiro. Dizemos isso pelo 

seguinte: em geral, os fatos são transformados em notícia a partir do ocasionamento de uma 

ruptura com a normalidade, de uma variação percebida pelo sistema midiático. Esse sistema, 

como temos assinalado, possui normas estabelecidas que funcionam como pontos de 

referência para captar os momentos em que são geradas novas variações. “A variação pode ser 

previsível (...) ou imprevisível (...), mas será muito mais noticiosa quanto mais espetacular, 

quer dizer, quanto maior for a ruptura” (FONTCUBERTA, 1998, p.20). 

Contudo, um acontecimento que dure excessivamente no tempo perderá sua força 

inicial (de irrupção), transformando-se, em certos casos, em “algo normal”. “O acontecimento 
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Gráfico 1 – Notícias e reportagens publicadas pelo Diário do Nordeste. 
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tem uma data de validade, porque a variação, com o passar do tempo, transforma-se ‘no que é 

normal’” (ALSINA, 2009, p.141). A descoberta, por exemplo, de que Veneza afunda 

progressivamente virou, na ocasião, notícia no mundo inteiro, pois não se esperava que a 

cidade turística, localizada no Nordeste da Itália, famosa por seus canais e gôndolas, fosse 

atingida por esse tipo de problema. Nos dias atuais, porém, o seu afundamento virou uma 

“norma”. 

Essa característica dos acontecimentos faz com que realidades muito dramáticas, e 

que duram há muito tempo, não sejam notícia. Por exemplo, a fome no mundo não 

vira notícia até que a FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a 

Alimentação) publica um relatório em que denuncia que a fome ameaça a vida de 

800 milhões de pessoas (ALSINA, 2009, p.141). 

Tal afirmação nos leva a questionar sobre quais seriam então os elementos que 

asseguram a “anormalidade” da seca no Nordeste, fazendo com que ela mantenha o seu 

caráter de acontecimento noticiável por um longo período. Isso não só no Diário do Nordeste, 

mas também na Folha de S. Paulo, que apesar de pautar o fato em menor quantidade, não 

deixou de noticiá-lo na maior parte do ano de 2012. Vejamos no gráfico: 

 

Fonte: Acervo eletrônico da Folha de S. Paulo (2012). 

 

A partir dos dados expostos no Gráfico 2, verificamos que a Folha publicou 53 

matérias sobre a seca no Nordeste, quantidade bem inferior daquela observada no Diário do 

Nordeste. Esse valor representa praticamente o que foi publicado em um único mês (maio) 

pelo veículo jornalístico do Ceará. Vê-se que a preocupação a respeito do tema é bem 
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diferente em cada um dos jornais. Além dessa primeira disparidade, constatamos que em 

nenhum momento do ano de 2012 o periódico paulista elaborou qualquer tipo de caderno 

especial (como fez o DN) que revelasse para os seus leitores a situação da estiagem no 

Nordeste brasileiro. Segundo recomendação do Manual da Redação Folha de S. Paulo (2010, 

p.110), os cadernos especiais são dedicados a temas que sejam avaliados como de interesse do 

leitor, servindo também para realizar coberturas de grande importância e extensão. 

Em meio às inúmeras matérias produzidas pela Folha de S. Paulo em 2012 (estamos 

nos referindo ao conteúdo informativo como um todo), um fato nos chamou a atenção: o 

espaço que a seca nos Estados Unidos da América ganhou no jornal. Em sua maior parte 

publicadas no caderno Mercado, encontramos notícias como “Clima afeta safra dos EUA e 

ajuda o Brasil” (20/06/2012); “Seca faz milho e soja atingir preços recordes” (20/07/2012); 

“Seca atrasa recuperação de rebanho nos EUA” (01/08/2012); “Seca pode provocar perda 

de 85 mi de toneladas na safra de milho dos EUA” (04/08/2012); “Seca faz ONU pedir aos 

EUA que suspenda sua política de etanol” (10/08/2012); “Seca severa afeta 90% das 

plantações de milho nos EUA” (12/08/2012); “Estados Unidos exportam menos soja e abrem 

mais espaço para Brasil” (05/09/2012); “Quebra do milho nos EUA deverá ser maior” 

(12/09/2012), para ficar em alguns exemplos. 

São acontecimentos semelhantes (seca no Nordeste e seca nos EUA), mas com 

impactos (econômicos e sociais) distintos. Não é o nosso intuito, de forma alguma, defender a 

ideia de que a Folha de S. Paulo agiu incorretamente ao publicizar notícias sobre a seca nos 

EUA, quando deveria promover em maior escala a seca no Nordeste. Não é isso. O nosso 

objetivo, ao citarmos essas matérias, é apenas comprovar o caráter de jornal de referência que 

a Folha possui. “Uma das características partilhadas pelos periódicos de referência é o facto 

de darem destaque a cobertura internacional” (DUARTE, 2013, p.35). Isso significa que o 

veículo de comunicação de referência está preocupado em proporcionar ao seu público leitor 

(formado pelas elites dirigentes e lideranças da sociedade civil) o consumo de notícias que o 

aproximem e o expliquem não somente a realidade de seu próprio país, mas também de outras 

nações (RABADÁN, 2010, p.114). 

Se para a Folha de S. Paulo há a obrigatoriedade em dedicar uma parte razoável do 

seu conteúdo diário para tratar de temas internacionais (sejam eles de cunho político, 

econômico, esportivo); no Diário do Nordeste não há esse imperativo. Mesmo que o jornal 

cearense mantenha a editoria Internacional, ele garante “(...) um ou mais cadernos com a 

publicação de informações regionais em várias editorias (cidades, esporte, política, economia 

e outras)” (RIBEIRO, 2005, p.51). Isso ajuda a reforçar a afirmação sobre o lugar de fala 
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ocupado pelos periódicos regionais enquanto canais informativos com capacidade de dar 

vasão àqueles assuntos “periféricos” ou menos visados pelos jornais impressos de referência 

nacional. Ou seja, a publicização que a seca no Nordeste não conseguiu obter na Folha de S. 

Paulo foi garantida no Diário do Nordeste. 

A visibilidade que determinado acontecimento (como a seca no Nordeste, por 

exemplo) alcança em um jornal, além de torná-lo reconhecível pela sociedade, pode 

proporcionar também, a depender da frequência com que ele aparece, o seu agendamento no 

debate público. Se baseando na Teoria da Agenda, afirma-se que os assuntos enfatizados pela 

esfera midiática acabam sendo considerados os mais importantes pelos leitores. 

Para todos os veículos noticiosos, a repetição do tópico dia após dia é a mais 

importante mensagem de todas sobre sua importância. [...] A agenda da mídia torna-

se, em boa medida, a agenda do público. Estabelecer esta ligação com o público, 

colocando um assunto ou tópico na agenda pública de forma que ele se torna o foco 

da atenção e do pensamento do público – e, possivelmente, ação – é o estágio inicial 

na formação da opinião pública (McCOMBS, 2009, p.18). 

Não se trata de um retorno à teoria hipodérmica, ou de considerar a audiência como 

autômatos esperando para serem comandados pelos meios de comunicação. Contudo, a Teoria 

da Agenda atribui um papel central aos veículos noticiosos por considerá-los capazes de 

definir itens para a agenda pública. Dito de outra forma: mesmo que os jornais não tenham a 

capacidade de nos dizer como devemos pensar a seca no Nordeste, eles possuem uma enorme 

competência em nos fazer prestar a atenção no assunto. “Enquanto muitos temas competem 

pela atenção do público, somente alguns são bem-sucedidos em conquistá-lo, e os veículos 

noticiosos exercem influência significativa sobre nossas percepções sobre quais são os 

assuntos mais importantes do dia” (MCCOMBS, 2009, p.19). 

Esse papel fica muito visível quando os próprios jornais o ressaltam como fez o 

Diário do Nordeste ao expor na notícia “Edição especial repercute no Estado” (10/12/2012) 

a repercussão que o caderno especial Estiagem no Ceará II (09/12/2012) obteve junto à 

população cearense. “Publicada ontem Edição Especial do Caderno Regional (...) gerou 

repercussão em todo o Estado. Gestores e a sociedade civil organizada se mostraram 

sensibilizados com a situação do sertanejo, que sofre com a falta de água” (DIÁRIO DO 

NORDESTE, 10/12/2012). 

Se compararmos, novamente, a quantidade de vezes que o assunto esteve em pauta 

no Diário do Nordeste (237 vezes) e na Folha de S. Paulo (53 vezes), durante o ano de 2012, 

veremos que há uma preocupação muito maior por parte do periódico cearense em agendar a 

seca como um tema pertinente para o seu público, diferentemente do jornal paulista. Como 
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nos lembra Lorenzo Gomis (1991, p.156), a grande capacidade de persuasão dos veículos 

noticiosos repousa não tanto nos textos que tratem abertamente de opinar e apresentar 

argumentos acerca de um fato social, mas primordialmente na seleção dos acontecimentos que 

são apresentados no noticiário. “Lo que básicamente influye en la sociedad es la imagen del 

presente que le ponen delante los medios. Y la persuasión fundamental es la de que ‘esto es lo 

que hay’”
48

 (GOMIS, 1991, p.156).  

Assim, ao selecionarem a seca no Nordeste como um acontecimento digno de ser 

noticiado, tanto o Diário do Nordeste quanto a Folha de S. Paulo persuadem o seu público 

leitor no sentido de mostrar que esse fato está na ordem dos mais importantes do dia, que 

“esto es lo que hay”. Obviamente, como é possível ver na comparação entre o Gráfico 1 e o 

Gráfico 2, o convencimento se faz de modo mais intenso no periódico regional. 

O agendamento feito tanto na cobertura jornalística do DN, quanto na Folha, também 

pode ser explorado a partir dos atributos que são ressaltados por cada um dos jornais, no que 

diga respeito à seca no Nordeste. Com isso, estamos querendo dizer que além de pô-lo em 

evidência, alguns dos seus aspectos são enfatizados nas notícias e reportagens. 

O agendamento dos atributos explicitamente mesclou a Teoria da Agenda com o 

conceito de enquadramento. [...] Rótulos amplos para estes atributos dos temas, para 

os candidatos políticos e para outros objetos, são a matéria-prima das manchetes. 

Elas também podem se valer de rótulos curtos para o enquadramento, ou seja, as 

perspectivas dominantes utilizadas para organizar tanto as apresentações das notícias 

como os pensamentos dos indivíduos sobre os objetos (McCOMBS, 2009, p.138-

139). 

Foi pensando nisso que resolvemos analisar de que maneira as notícias e reportagens 

(veiculadas no ano de 2012) sobre a seca no Nordeste estão dispostas nas editorias da Folha 

de S. Paulo e do Diário do Nordeste. Entendemos que as editorias, além de racionalizarem a 

atividade jornalística, servem também para demonstrar os encaminhamentos, ou a forma 

como o jornal lida/enquadra os assuntos que aborda. A seguir, vejamos quais foram os 

cadernos mais acionados na hora de publicarem conteúdo noticioso relativo à seca. 

                                                             
48 “O que basicamente influencia a sociedade é a imagem do presente exposta pela mídia. E a persuasão 

fundamental é que ‘isso é o que há de mais importante’” (GOMIS, 1991, p.156). 
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Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2012). 

Agora vejamos a mesma sistematização na Folha de S. Paulo: 

Fonte: Acervo eletrônico da Folha de S. Paulo (2012). 
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No Gráfico 3, referente ao Diário do Nordeste, podemos ver, como já havíamos 

antecipado, que o caderno Regional foi o responsável por produzir a maior quantidade de 

notícias e reportagens sobre a seca. O fato dessa editoria tratar de pautas concernentes às 

cidades do Interior do estado do Ceará, fez com que, consequentemente, ela fosse a mais 

acionada. Nas palavras do diretor editor do DN, Ildefonso Rodrigues, ao elaborarem 

diariamente o caderno Regional, o informativo deixa claro que: 

(...) se preocupa em reconhecer o potencial das regiões nas áreas econômica, social e 

cultural. Um jornal regional deve, necessariamente, mostrar o que acontece no 

Interior do Estado. Do contrário, estará privilegiando apenas o cotidiano da Capital, 

o que seria um jornalismo limitado. O Diário do Nordeste é o único jornal do Ceará 

que, além de circular em todos os municípios do Estado, tem a maior e melhor 

cobertura jornalística do Interior (DIÁRIO DO NORDESTE, 03/07/2010). 

Já na Folha de S. Paulo, Gráfico 4, a maior parte do conteúdo noticioso relacionado 

à seca foi veiculada no caderno Cotidiano (21 vezes). Essa editoria costuma abordar 

acontecimentos os mais variados, desenrolados no território brasileiro. É a chamada seção 

geral. Segundo o ex-correspondente da Folha de S. Paulo que entrevistamos, “Matéria de 

seca, pura e simples, é na editoria de Cotidiano. É uma questão de critério de edição do jornal. 

Mas se no acontecimento narrado existe alguma questão que afete a economia, aí já muda o 

enfoque” (informação verbal, 2015). 

Quando o repórter menciona “matéria de seca, pura e simples”, está se referindo aos 

atributos do fato que são ressaltados. Ou seja, se a notícia ou a reportagem enfatizar, por 

exemplo, apenas a falta de água para consumo humano, ela vai para e editoria Cotidiano. Se, 

no entanto, esse atributo (a falta de água) afeta o nível dos reservatórios das hidrelétricas, 

ocasionando a diminuição da geração de energia, o cenário muda, e consequentemente a 

editoria em que o assunto será tratado. De forma geral, o que está em jogo é a publicização da 

seca que atinge o Nordeste brasileiro. Porém, há um dimensionamento distinto a partir dos 

atributos que são ressaltados. 

Trata-se de uma estratégia de construção da realidade operacionalizada pelos jornais, 

que ao permitirem a visibilidade de determinados assuntos, o interpretam recorrendo a 

enfoques de cunho econômico, político etc. A Folha de S. Paulo, por exemplo, lança mão da 

editoria Cotidiano quando decide falar da seca no Nordeste a partir do viés da falta de chuva 

na região, assim como dos problemas enfrentados pela população na hora de realizarem 

tarefas rotineiras (como tomar banho). Ao mesmo tempo, o jornal pode construir o 

acontecimento categorizando-o em uma perspectiva econômica, editoria Mercado, ao 

enfatizar as perdas na produção agrícola dos estados atingidos pela estiagem. E pode ainda 
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interpretar o acontecimento ressaltando-o como algo de caráter político, editoria Poder, ao 

fazer menção ao atraso das obras de combate à seca, ou a inexistência de auxílio financeiro do 

governo federal, estadual e municipal destinado a ajudar as populações atingidas. 

Precisamos ter muito claro que os meios de comunicação permitem a visibilidade de 

certas realidades, mas, ao mesmo tempo, não refletem outras tantas. Além do mais, 

no tocante aos fatos sobre os quais focalizam sua atenção, cada dia fica mais 

evidente que os produtores da informação simplesmente interpretam os fenômenos 

sociais. Interpretam a realidade social quando a descrevem. Essa construção da 

realidade é feita com estratégias discursivas que são invisíveis para os olhos do 

ingênuo leitor (ALSINA, 2009, p.290). 

Na Folha de S. Paulo, Gráfico 4, percebemos que a seca no Nordeste fica em 

destaque, em primeiro lugar, nas páginas de Cotidiano (21 vezes), focalizando a narrativa do 

drama que a população atingida pela estiagem enfrenta diariamente (convivência com a falta 

de água para o consumo; migração de nordestinos ao interior paulista etc). Isso acontece em 

matérias como: “Seca avança em áreas urbanas do Nordeste” (23/04/2012); “Sertanejo tem 

máquina de lavar, só que falta água” (29/04/2012); “Seca no Nordeste causa migração ’fora 

de hora’ ao interior paulista” (30/10/2012); “Seca se alastra e Maceió adota racionamento” 

(11/12/2012), para citar alguns exemplos. 

O Diário do Nordeste, Gráfico 3, também se vale desse tipo de estratégia de 

construção da realidade ao apresentar a seca em suas editorias de Negócios, Política, Cidade. 

Percebemos, porém, que na maior parte do tempo o assunto é apontado como relativo aos 

municípios do Interior do Ceará. Essa presunção é obtida com a constante exposição do 

acontecimento no caderno Regional (136 vezes), publicizando notícias como: “Agricultores 

ocupam sedes de Prefeituras no Interior” (11/04/2012); “Chuvas recentes não aliviam 

quadro de seca no Interior” (18/04/2012); “Agricultores protestam em agências do BNB no 

Interior” (27/06/2012), e assim por diante. 

Do ponto de vista quantitativo, vemos nesse primeiro ano de análise comparativa o 

jornal regional Diário do Nordeste se destacar e assumir um posicionamento que possibilitou 

mostrar com maior ênfase o tema da seca aos seus leitores. Dado que “(...) o propósito da 

imprensa regional é atingir o público mais específico, sendo que aquilo que escreve interessa, 

sobretudo, àqueles que procuram inteirar-se do que acontece no espaço que os envolve (...)” 

(OLIVEIRA, 2015, p.24), a escolha em dar visibilidade a esse acontecimento se torna 

coerente, devido ao fato dele estar diretamente relacionado com o estado do Ceará (área de 

atuação do DN). Por outro lado, a Folha de S. Paulo, obstinada em englobar assuntos que 

sejam do interesse dos indivíduos espalhados pelo território nacional, acaba não 

acompanhando, ao por menor, o desenrolar da seca no Nordeste. 
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A cobertura jornalística da seca no Nordeste continuou tanto na Folha de S. Paulo, 

quanto no Diário do Nordeste, em de 2013. Porém, com algumas diferenças. Enquanto no 

jornal cearense o assunto ganhou ainda mais força do que no ano anterior; no periódico 

paulista, o acontecimento foi perdendo espaço, como pode ser visto nos gráficos abaixo: 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2013). 

Fonte: Acervo eletrônico da Folha de S. Paulo (2013). 
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Mais uma vez, o periódico regional mostra a força e a importância que possui frente 

a uma completa diminuição/apagamento da cobertura jornalística efetuada por um jornal de 

referência nacional. Ao conceder maior espaço para os acontecimentos de interesse local e 

regional, o Diário do Nordeste acabou publicizando um número bem maior de notícias e 

reportagens sobre a seca, em comparação à Folha de S. Paulo. O DN sabe que o seu público 

alvo é mais restrito, é mais específico, e que ao comprar o jornal, ele busca a informação de 

proximidade, ou seja, fatos que digam respeito, principalmente, ao estado do Ceará (sendo a 

seca um deles). Enquanto isso no periódico de referência nacional, dado o seu conteúdo 

editorial e da ampla difusão que busca, nos relatou o ex-correspondente da Folha de S. Paulo: 

Você tem que estar sempre pensando na questão [do acontecimento] que vai 

interessar ao leitor do Rio Grande do Sul, ao leitor de Brasília. Abrir o jornal e ler 

uma matéria de Pernambuco, mas que tenha alguma coisa que o leitor se identifique. 

Não adianta você escrever uma matéria que simplesmente só interesse ao leitor 

daqui [de Recife], pra sair lá [em São Paulo]. O leitor gaúcho, o leitor do Mato 

Grosso, o leitor da Amazônia, do Rio de Janeiro, ele tem que ler aquela matéria e 

achar interessante. Você tem que nacionalizar um problema local (informação 

verbal, 2015). 

Nesse sentido, o mantenimento de um acontecimento na esfera nacional depende da 

capacidade que ele possui de agregar qualidades (valores-notícia) que satisfaçam ao interesse 

do maior número de pessoas possível. Como os jornais de referência nacional direcionam o 

olhar sob um território amplo, consequentemente a quantidade de acontecimentos a serem 

selecionados também o será. Em tal contexto, eleva-se o grau de concorrência e a disputa dos 

acontecimentos que serão selecionados e se manterão presentes ao longo de um ano, por 

exemplo, nas páginas dos jornais. 

O inusitado, o comovente e o revoltante são o que esperam os editores [da Folha de 

S. Paulo] quando o assunto é seca ou miséria. São três coisas que atraem o leitor, 

desde que você tenha sempre em mente o enfoque nacional. Numa reportagem, tipo 

a seca, você tem que estar sempre atrás de coisas assim: do inusitado, do comovente 

e do revoltante. Enchentes também. Boas histórias precisam mesclar um pouco disso 

tudo (informação verbal, 2015). 

No total, o Diário do Nordeste, Gráfico 5, publicou 317 notícias e reportagens sobre 

a seca ao longo do ano de 2013. Por sua vez, o assunto foi pauta na Folha de S. Paulo, 

Gráfico 6, em apenas 29 ocasiões. Ao estudar as rotinas da informação jornalística, a 

socióloga estadunidense Gaye Tuchman (1978) propõe um quadro interessante acerca dos 

tipos de notícias existentes. Essa sistematização nos ajuda a entender o porquê da seca no 

Nordeste conseguir se manter presente no noticiário ao longo de dois anos consecutivos 

(mesmo que em menor número na Folha de S. Paulo). Segundo a pesquisadora, é possível 

afirmar a existência das “notícias duras”, “notícias leves”, “notícias súbitas”, “notícias em 
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desenvolvimento” e “notícias de sequência”. Cada uma dessas categorias comporta uma 

lógica de fluxo do trabalho informativo. Segue, no quadro abaixo, uma breve definição: 

Quadro 3 – Tipificações das notícias. 

Notícias Duras Possuem um grau de obsolescência alto, e por 

isso devem ser publicadas imediatamente. Ex: 

Declaração sobre a conduta do presidente de 

um país. 

Notícias Leves Informação de interesse humano, mas que não 

possui urgência em ser veiculada. São as 

chamadas “matérias frias”. Ex: Experiência 

intercultural dos alunos de uma escola pública. 

Notícias Súbitas Precisa ser publicada o mais rápido possível. 

Porém, sua principal característica é a 

imprevisibilidade. Ex: Um incêndio na região 

central da cidade. 

Notícias em desenvolvimento Em geral, surgem como novos acontecimentos 

a partir de uma notícia súbita. Ex: A prisão do 

suspeito de ter causado o incêndio na região 

central da cidade. 

Notícias de sequência Caracteriza-se como uma série de relatos sobre 

um mesmo tema, tendo como base um 

acontecimento que está ocorrendo durante 

determinado período. Ex: As reações de 

parlamentares às declarações do presidente da 

Câmara dos Deputados. 
Fonte: Gaye Tuchman (1983, p.66). 

Na nossa análise, compreendemos a seca no Nordeste como um acontecimento de 

sequência. Como esclarece Gaye Tuchman (1983): 

(...) la noticia de secuencia facilita el control del trabajo, pues los sucesos de las 

noticias de secuencia generalmente están preprogramados. La preprogramación está 

implícita en la difinición que dan los informadores de noticia de secuencia como 

“serie de relatos sobre el mismo tema basados en sucesos que ocurren durante un 

período”. Esta definición implica la existencia de un cambio preprogramado
49

 

(TUCHMAN, 1983, p.70). 

Ou seja, os veículos informativos sabem da existência do acontecimento, sabem da 

sua permanência no tempo, e com isso conseguem planejar e programar a cobertura que será 

realizada, escolhendo, inclusive o melhor momento de abordá-la, como explica o ex-

correspondente da Folha de S. Paulo que entrevistámos: 

                                                             
49 “(...) a notícia de sequência facilita o controle do trabalho, pois os acontecimentos de sequência geralmente são 

pré-programados. A pré-programação está implícita na definição que dão os informantes de notícia de sequência 

como ‘série de relatos sobree o mesmo tema baseados em acontecimentos que ocorrem durante um período’. 

Esta definição implica a existência de uma mudança pré-programada” (TUCHMANN, 1983, p.70). 
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Todo mundo [os repórteres] vai observando que a seca está crescendo. No início, vai 

fazendo matérias de escritório [oficiais], passando dados sobre a seca; dados dos 

reservatórios; tantas cidades em emergência. Daí, o acontecimento vai crescendo e 

uma hora você diz: ‘preciso ver isso de perto’. Aí o repórter [correspondente] liga, 

fala com eles [editores da Folha de S. Paulo], ou então eles mesmos perguntam: ‘o 

quê que você acha? Você acha que dá pra ir lá?’. E aí você responde: ‘vamos esperar 

mais um pouquinho’. Ou então, eu ligava para o jornal e dizia: ‘acho que agora é um 

momento bom’. Eles perguntavam: ‘algum lugar certo?’. Minha ideia era ir para 

determinada cidade e a partir dali ir descobrindo histórias. Mas você precisa ter uma 

razão para escolher a cidade X. Normalmente nós ligamos para uma cidade que 

esteja em situação de calamidade pública e conversámos com os trabalhadores 

rurais. Eles vão te contar os dramas e ali você descobre várias histórias que vão 

render. Daí eu ligo pra São Paulo, explicando que em tal cidade deve render. O 

jornal te manda então pra lá como a base (informação verbal, 2015). 

Dessa forma, a seca no Nordeste, enquanto acontecimento de sequência, possui uma 

“rotina” que é controlada, ou melhor dizendo, que é prevista pelos jornais. No caso do Diário 

do Nordeste, um exemplo claro dessa pré-programação da cobertura jornalística a ser 

realizada está na publicação dos já citados cadernos especiais “Estiagem no Ceará” 

(29/04/2012) e “Estiagem no Ceará II” (09/12/2012). Dizemos isso pelo fato de que o jornal 

os produziu durante um intervalo de tempo (entre o primeiro e o segundo) de sete meses, o 

que deixa evidente o tempo dilatado do acontecimento em questão. Ou seja, o DN teve 

condições de acompanhar e de comparar a situação em momentos distintos. “Sete meses 

depois, a reportagem refez o caminho pelo sertão cearense e reencontrou os personagens do 

drama da falta de chuva neste ano no Estado, que já se transformou em uma das seis piores 

secas das últimas cinco décadas” (DIÁRIO DO NORDESTE, 09/12/2012, grifo nosso). 

A Folha de S. Paulo também assinala o caráter de notícia de sequência da seca ao 

descrever, no conteúdo noticioso que publicou, os deslocamentos temporais e espaciais 

realizados por sua equipe de reportagem na hora de cobrirem o acontecimento. Na notícia 

Chuvas amenizaram um pouco a seca no Nordeste, descreve-se que “O marrom dos galhos 

secos deu lugar ao verde em algumas localidades visitadas há dez dias pela Folha. Em 

Pernambuco, 131 dos 185 municípios ainda estão em situação de emergência em razão da 

seca” (FOLHA DE S. PAULO, 07/09/2013, grifo nosso). No mesmo sentido temos na matéria 

Pacote contra a seca tarda a chegar aos 10 milhões afetados, a narrativa de que “Em dez 

cidades do interior do Ceará que a Folha visitou há duas semanas, produtores rurais diziam 

que o milho ainda não havia chegado” (22/06/2013, grifo nosso). 

Como afirma Nelson Traquina (2008, p.39), o planejamento é importante no ciclo 

diário da atividade jornalística, e a notícia de sequência proporciona aos jornais predizerem, 

em certa medida, a melhor maneira de rotinizar sua produção. “Uma parte da atividade 

jornalística é planejada antes do dia em que os acontecimentos cobertos têm lugar. Um tal 
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planejamento identifica os ‘acontecimentos futuros’ numa tentativa de impor ordem ao 

(possível) caos provocado pela imprevisibilidade de (alguns) acontecimentos” (TRAQUINA, 

2008, p.39). 

Se por um lado a hegemonia na produção de notícias e reportagens sobre a seca foi 

mantida, durante o ano de 2013, pelo Diário do Nordeste (assim como aconteceu em 2012); 

por outro lado, os enfoques dados ao assunto tiveram algumas modificações em ambos os 

periódicos, como podemos ver nos gráficos a seguir: 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2013). 

 

Apesar de reconhecermos a seção Regional despontando frente às outras editorias; 

notamos, contudo, que o enfoque econômico ganhou significativa relevância na cobertura 

jornalística do Diário do Nordeste, merecendo até mesmo uma edição de domingo do caderno 

Negócios (14/07/2013), contando com seis páginas dedicadas ao tema da convivência com a 

seca no semiárido. A propósito disso, vale destacar, como afirma Gaye Tuchman (1983) que, 

Los relatos informativos no sólo prestan a los acontecimientos su existencia como 

sucesos públicos, sino que también les imparten carácter, puesto que los reportajes 

informativos ayudan a dar forma a la definición pública de los acontecimientos 
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atribuyéndoles, de manera selectiva, detalles específicos o ‘particulares’”
50

 

(TUCHMAN, 1983, p.204). 

O dimensionamento do tema da seca através de dado enfoque editorial (Política, 

Cidade, Negócios etc.) demonstra a tendência que os jornais têm de oferecer interpretações 

com a finalidade de nos auxiliar a compreender os acontecimentos. Como frisa Gaye 

Tuchman (1983) na passagem anterior, a atribuição de “detalhes específicos” que é feita 

acaba por direcionar a leitura que fazemos do fato. Entendemos nessa análise que a seca 

continua sendo tratada pelo Diário do Nordeste como uma problemática que afeta, 

principalmente, as cidades do Interior do estado do Ceará. Essa postura, como já dito em 

páginas anteriores, é evidenciada através da preponderante quantidade de matérias alocadas 

no caderno Regional (129 vezes), Gráfico 7, voltado exclusivamente para os fatos 

desenrolados em municípios interioranos do Ceará. 

Porém, ao mesmo tempo em que a seca é enfocada, é construída como algo 

prejudicial à vivência do homem no sertão (seção Regional), suas consequências também 

passam a ser destacadas pelo DN, no ano de 2013, de forma mais ampla, interferindo assim na 

economia cearense (seção Negócios). Essa pode ser uma justificativa para o acentuado 

aumento de notícias com esse prisma, tais como “Cai 25% a oferta de alimentos produzidos 

no CE” (02/04/2013); “Estiagem abala exportações de couro cearense” (08/04/2013); “No 

CE já não há mais água para aumentar a produção agrícola” (13/04/2013); “Produção de 

rosas cai 30% com a estiagem” (15/04/2013); “PIB do Ceará desacelera e cresce apenas 

1,94%” (12/06/2013); “Safra deve ser a pior dos últimos 18 anos” (09/08/2013); “Seca e 

inflação retraem o varejo” (15/08/2013); “Safra deve ter resultado pífio de 251 mil ton” 

(11/12/2013), entre tantas outras. 

Na Folha de S. Paulo, também notamos uma mudança significativa no enfoque dado 

à seca no Nordeste. Se no ano de 2012, foi a editoria Cotidiano a mais acionada para tratar do 

assunto; em 2013, prevaleceu a presença da seção Poder, como pode ser visto abaixo: 

                                                             
50 “As notícias não apenas tornam os acontecimentos algo de caráter público, mas também lhes caracterizam, 

posto que as notícias ajudam a dar forma na definição pública do acontecimento atribuindo-lhes, de forma 

seletiva, detalhes específicos ou ‘particulares’” (TUCHMAN, 1983, p.204). 
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 Fonte: Acervo eletrônico da Folha de S. Paulo (2013). 

 

A título de informação: tanto Poder² como Mercado² (contabilizados no Gráfico 8) 

fazem parte, respectivamente, dos cadernos Poder e Mercado. Eles são intitulados dessa 

maneira em ocasiões nas quais sejam publicados como um “conteúdo suplementar”. Ou seja, 

saem como cadernos “a parte”, porém, tratando de acontecimentos do campo da política e da 

economia brasileira e internacional. Já Cotidiano Ribeirão é uma seção que, segundo o 

Manual da Redação Folha de S. Paulo (2010, p.114) integra a edição regional da Folha de S. 

Paulo, com circulação somente na cidade de Ribeirão Preto (SP). 

A mudança que notamos na perspectiva dada pela Folha de S. Paulo (em relação ao 

ano anterior) está ancorada no entendimento de que o jornal passou a dimensionar com maior 

destaque a seca no Nordeste como um problema político, ao acionar 11 vezes o caderno 

Poder e cinco vezes Poder². Recorremos, mais uma vez, a ideia de que “Os media definem 

para a maioria da população os acontecimentos significativos que estão a ter lugar, mas 

também oferecem interpretações poderosas acerca da forma de compreender estes 

acontecimentos e pessoas ou grupos nelas envolvidos” (HALL, 1993, p.228). Desse modo, o 

jornal paulista constrói a seca no Nordeste lançando mão de elementos que revelem o seu 

cunho político. 

A Folha fez isso ao publicizar matérias como “Dilma lança pacote reciclado para 

combater a seca no NE” (03/04/2013); “Pacote contra a seca tarda a chegar aos 10 milhões 
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afetados” (22/06/2013); “Máquina de combate à seca estão quebradas” (22/06/2013); 

“Dilma descumpre meta de entregar 130 mil cisternas” (27/10/2013); “Governo retoma 

obras de transposição em ritmo lento” (23/11/2013), para ficar em alguns exemplos. 

Não estamos querendo dizer que as narrativas dos dramas enfrentados pela 

população atingida pela estiagem tenham desaparecido das páginas da Folha de S. Paulo 

(geralmente, retratadas em Cotidiano). Elas continuam presentes, falando do agricultor que 

perdeu sua fonte de renda; da falta de água para o consumo humano e animal etc. Mas passam 

a ganhar, com mais força do que o observado no ano de 2012, um tom de denúncia e de 

cobrança política, ao serem publicizadas, em sua maioria, no caderno Poder e Poder². 

Os exemplos citados nesta primeira parte do capítulo (envolvendo ambos os jornais) 

asseguram a proposição defendida no início desta dissertação de que os jornais, através da 

prática jornalística diária, ajudam a construir entendimentos/significações sobre os mais 

variados acontecimentos sociais. É a prática produtiva do jornalismo diretamente relacionada 

à construção da realidade social. Os aspectos que temos destacado parecem deixar isso claro. 

 

5.1 Os valores-notícia no Diário do Nordeste 

 

Como foi visto no tópico anterior, a capacidade da seca no Nordeste ser elevada ao 

status de notícia ou reportagem foi distinta em cada um dos veículos informativos aqui 

estudos. Agora, nossa preocupação está voltada para os valores-notícia que tornaram este 

assunto noticiável. Isso significa que queremos entender as “qualidades” levadas em 

consideração pelos periódicos paulista e cearense ao selecionarem este fato em meio a tantos 

outros. 

(...) o jornalista selecionará alguns dos acontecimentos aos quais ele tem acesso, 

para criar a notícia. Nessa seleção intervêm muitos critérios cuja importância pode ir 

variando segundo as circunstâncias do dia-a-dia. Mas, de qualquer jeito, o jornalista 

vai se perguntar se um fato merece ser notícia. Em alguns casos, a magnitude do 

acontecimento faz com que a pergunta, se é que chega a ser cogitada, seja 

absolutamente desnecessária; mas em outros casos, o jornalista vai se questionar 

quais elementos do acontecimento podem se tornar notícia (ALSINA, 2009, p.295). 

A etapa inicial desse processo consiste exatamente em escolher entre vários 

acontecimentos, quais serão noticiados. Nossa proposta de investigação, como já esclarecido, 
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se baseia na ideia de que nessa “seleção primária”
51

 efetuada pelos membros do campo 

jornalístico, os valores-notícia funcionam como critérios de orientação para os repórteres. Em 

suma, os fatos precisam ser julgados e valorados como pertinentes para serem considerados 

publicáveis. Nesse sentido, vejamos que “qualidades” da seca no Nordeste são reconhecidas 

como noticiáveis pela Folha de S. Paulo e pelo Diário do Nordeste. Lembrando que não 

iremos analisar todas as notícias e reportagens veiculadas pelos periódicos no biênio 

2012/2013, mas apenas o material informativo que tenha sido publicizado por ambos nos 

mesmos dias. 

Dessa forma, chegamos a um corpus de análise que abrange, no ano de 2012, 47 

matérias do Diário do Nordeste, e 33 matérias da Folha de S. Paulo. No ano de 2013, são 

analisadas 18 matérias do DN, e 16 da Folha. A pequena disparidade notada se deve ao fato 

de que em alguns dias o jornal regional cearense publicou mais de uma notícia ou reportagem 

sobre a seca. Isso fez com que apesar de termos selecionado para a investigação conteúdo 

informativo do mesmo dia, houvesse certa diferença numérica entre os jornais. Para tornar 

inteligível essa massa de notícias e reportagens, iremos agrupá-las de acordo com as 

categorias de valores-notícia de seleção estabelecidas pelo pesquisador Nelson Traquina 

(2008), destacando aquelas que tenham sido acionados com maior recorrência. A título de 

recordação, vamos citá-las novamente: 

 

Critérios Substantivos 
Morte / Notoriedade 

Proximidade / Relevância 

Novidade / Tempo 

Notabilidade / Inesperado 

Conflito / Infração 

Escândalo 

 

 

Comecemos então abordando de que maneira esses valores-notícia foram 

determinantes para a publicização do tema da seca no Diário do Nordeste, durante o ano de 

2012. Um primeiro ponto a se destacar é a presença acentuada do elemento notoriedade nas 

matérias sobre o assunto. Ou seja, o acontecimento é captado pelo jornal devido ao 

envolvimento de pessoas e instituições que possuam posição de destaque na sociedade. Mauro 

Wolf (2008) afirma que do ponto de vista operacional esse valor-notícia é avaliado de acordo 

                                                             
51 Optamos pela utilização do termo “seleção primária” por entendermos que o processo seletivo operado pelos 

meios de comunicação se estende a outras etapas, incluindo a maneira como o material informativo será disposto 

nas páginas do jornal, ou no telejornal etc. 
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com “(...) o grau de poder institucional, a relevância de outras hierarquias não-institucionais, a 

sua visibilidade (isto é, a capacidade de ser reconhecido fora do grupo de poder em questão), 

a extensão e o peso dessas organizações sociais e econômicas” (WOLF, 2008, p.209-210) dos 

implicados no acontecimento. 

Das 47 matérias que constituem o corpus de análise do Diário do Nordeste, no ano de 

2012, identificamos que 11 delas aparentam ganhar visibilidade noticiosa devido, 

principalmente, a notoriedade dos envolvidos. Vamos apresentar e analisar três dessas 

notícias e reportagens relacionados ao valor-notícia em destaque, de modo que estas sirvam 

como representantes do todo coletado nessa categoria. São elas: 

 Matéria 1 - Prefeitos querem apoio do Estado e da União contra seca (13/04/2012); 

 Matéria 2 - Cid quer recursos para o Seguro Safra (24/04/2012); 

 Matéria 3 – Ceará negocia recursos para combater a seca (11/12/2012). 

As Matérias 1, 2 e 3 levam em consideração, como se pode ver desde o título de 

cada uma delas, afirmações, pronunciamentos e ações de figuras públicas que em alguma 

medida estão ligadas ao tema da seca. Contudo, isso fica evidente não somente no título das 

notícias, mas também na estruturação do texto que possui como protagonistas fontes 

noticiosas de reconhecida notoriedade. São prefeitos, governadores, presidente da república 

que ao se posicionarem fazendo referência à seca no Nordeste, tornam-na mais noticiável. 

Vejamos abaixo o fac-símile da Matéria 1, e trechos retirados da mesma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19- Fac-símile da Matéria 1 do Diário do Nordeste (13/04/2012). 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2012). 
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Logo no lead da Matéria 1, recorre-se ao “peso” da ação empreendida pela 

Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece), frente às dificuldades enfrentadas por cidades 

atingidas pela seca. 

Autoridades do Estado e dos Municípios mobilizam-se com ações contra a seca que 

afeta regiões do Estado, especialmente Sertão Central e Inhamuns. A Associação dos 

Prefeitos do Ceará (Aprece) declarou que empreende ações imediatas em parceria 

com a Defesa Civil a fim de atender aos Municípios de forma mais ágil, em caso de 

situação. Além disso, a entidade reivindica a liberação de recursos junto ao 

Governo Federal para socorrer os Municípios em situação de emergência (DIÁRIO 

DO NORDESTE, 13/04/2012, grifo nosso). 

Em outros momentos, entra em cena, na mesma matéria, a presença e a notoriedade 

do pronunciamento dos prefeitos das cidades envolvidas no acontecimento, corroborando o 

estado calamitoso em que se encontram os seus respectivos municípios de atuação política, 

como nas passagens: 

A Prefeitura de Tauá se prepara para decretar estado de emergência, segundo o 

prefeito Odilon Aguiar. A sua equipe trabalha no levantamento da situação de 

estiagem que assola o Município. (...) Outra ação empreendida pela gestão 

municipal diante do quadro de estiagem é o aumento no número de carros-pipa, algo 

que já foi solicitado pela Prefeitura com vistas a fornecer água para o consumo 

humano, especialmente na zona rural. [...] Jeová Mota, prefeito de Tamboril, 

também está preocupado com os efeitos da estiagem no Município. Além da 

lavoura, a falta de água preocupa o gestor. [...] O prefeito de Quixeramobim, 

Edmilson Júnior, aguarda com expectativa as deliberações do Governo Federal, por 

meio do Ministério da Integração, Defesa Civil e outros órgãos de amparo ao 

morador rural (DIÁRIO DO NORDESTE, 13/04/2012, grifo nosso). 

Seguindo este percurso ao longo de toda a notícia, o que fica em voga e ocasiona a 

noticiabilidade do tema da seca parece ser então o posicionamento dos prefeitos das cidades 

citadas. O lugar de fala ocupado pelas figuras políticas (prefeito de Tauá, prefeito de 

Quixeramobim etc.) faz com que os seus relatos ganhem força e consequentemente o tema o 

qual eles abordam seja visibilizado. Em muitos casos, e este é um deles, o valor-notícia da 

notoriedade acaba por satisfazer, digamos assim, uma necessidade técnica dos jornais: o 

acesso a fontes oficiais, ou aos chamados “promotores das notícias”. 

Para Lorenzo Gomis (1991, p.61), os poderes públicos, assim como aquelas fontes 

que habitualmente são consultadas pelos jornalistas, costumam ter acesso praticamente 

imediato aos jornais devido ao fato de disporem de “canais de comunicação”, tais como porta-

vozes, gabinetes de imprensa, assessores de comunicação, entre outras formas. “Los medios 

están tecnicamente interesados en entrar en contacto con las fuentes oficiales y difusamente 

obligados a tener atenciones con ellas”
52

 (GOMIS, 1991, p.61) devido ao fato de que estas 

                                                             
52 “Os meios estão tecnicamente interessados em entrar em contato com as fontes oficiais e difusamente 

obrigados a mantê-las sob atenção” (GOMIS, 1991, p.61, tradução nossa). 
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fornecem notícias e facilitam o acesso a informações que são necessárias para a realização do 

trabalho diário dos repórteres. 

O segundo exemplo que temos para dar de como o valor-notícia da notoriedade pode 

agir está registrado na Matéria 2 (Cid quer recursos para o Seguro Safra). Vejamos: 

 

 

A notícia trata de uma reunião realizada entre os chefes dos executivos dos estados 

do Nordeste e a presidente Dilma Rousseff (PT), na qual apresentaram a esta os efeitos da 

seca na região. Como é possível perceber, o que pauta a notícia veiculada pelo jornal é a 

presença e o comportamento que o ex-governador do Ceará, Cid Gomes (PDT) teve no 

encontro. Além disso, a presença da presidente do Brasil eleva o grau de noticiabilidade do 

acontecimento (figuras de notoriedade). Destaquemos o lead da matéria de modo a tornar 

mais clara a nossa inferência. 

O governador Cid Gomes e os demais chefes dos executivos dos estados do 

Nordeste apresentaram à presidente Dilma Rousseff, os efeitos da estiagem na 

região. Na reunião, realizada ontem, Dilma anunciou uma nova linha de crédito com 

condições especiais e a aplicação de medidas para a segurança alimentar do rebanho 

nas áreas atingidas pela seca, a pior dos últimos 40 anos (DIÁRIO DO NORDESTE, 

24/04/2012, grifo nosso). 

Valemo-nos aqui, mais uma vez, das observações de Lorenzo Gomis (1993, p.183), 

ao apontar que existe uma exigência dos jornais de disporem de rostos e nomes conhecidos, 

Figura 20 - Fac-símile da Matéria 2 do Diário do Nordeste (24/04/2012). 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2012). 
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pois “El público no se interesa por lo general en lo que hace la gente desconocida”
53

. Desse 

modo, a presidente do Brasil e o governador do estado do Ceará, ao serem figuras públicas e 

ao estarem tratando da seca no Nordeste em um encontro político, facilitam a entrada do 

assunto no noticiário do dia. 

Há na Matéria 2 um ponto interessante de ser explorado. Ao mesmo tempo em que a 

notoriedade funciona como uma “qualidade” referente ao fato publicizado e citado 

anteriormente, inferirmos que este valor-notícia é associado ao critério da proximidade, 

amplificando a sua noticiabilidade. Dessa maneira, mesmo que o acontecimento não tenha se 

originado em uma cidade cearense (a reunião ocorreu em Aracajú – SE), as falas que ganham 

destaque são, principalmente, as do ex-governador do Ceará, Cid Gomes, em detrimento a 

tantas outras que estavam lá presentes (governadores de Alagoas, Bahia, Pernambuco etc.). 

Isso resulta da circunstância de o Diário do Nordeste ser um periódico regional, e 

possuir como principal área de abrangência o estado do Ceará. Por conta disso, a notoriedade 

dos envolvidos tende a de alguma maneira perpassar por indivíduos que sejam reconhecidos e 

possuam, devido ao seu grau hierárquico, importância para os leitores cearenses. Este 

processo tem a ver com o que Stuart Hall (1993) nomeia de identificação e contextualização 

dos acontecimentos, operacionalizado pelos veículos informativos. Segundo ele, “Um 

acontecimento só ‘faz sentido’ se se puder colocar num âmbito de conhecidas identificações 

sociais e culturais” (HALL, 1993, p.226). Em vista disso, a figura de Cid Gomes vai sendo 

recorrentemente mobilizada durante a construção da notícia. 

Após a reunião, o governador Cid Gomes disse que seria ainda feito um esforço 

para que o pagamento do Seguro Safra seja pago já no mês de maio. “O Ceará é o 

estado com o maior número de inscritos, o que já deve injetar na economia do Ceará 

ao longo dos próximos cinco meses algo em torno de R$ 127 milhões”, disse 

(DIÁRIO DO NORDESTE, 24/04/2012, grifo nosso). 

Veremos mais adiante como o acionamento do critério de proximidade faz toda a 

diferença na seleção e publicização de um fato. Tal conjectura, que assinalamos anteriormente 

a respeito da identificação e contextualização, também vale para a Matéria 1, quando são 

expostas as preocupações e pronunciamentos dos prefeitos das cidade do Interior do Ceará, 

excluindo as possíveis falas de dirigentes políticos que não sejam desse estado. 

Em nosso terceiro exemplo relativo à influência do valor-notícia da notoriedade no 

conteúdo informativo sobre a seca, publicado pelo Diário do Nordeste no ano de 2012, temos 

a Matéria 3 (Ceará negocia recursos para combater a seca). 

                                                             
53 “O público geralmente não se interessa pelo que as pessoas desconhecidas fazem” (GOMIS, 1993, p.183). 
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Na notícia (que fala das mediações efetuadas pelo estado do Ceará para 

disponibilizar milho para a alimentação dos animais e carros-pipa que levem água potável até 

a população), quem ocupa o papel central nesta negociação é, mais uma vez, o na ocasião 

governador cearense Cid Gomes, e o secretário de Desenvolvimento Agrário do Ceará, 

Nelson Martins. A Matéria 3 está toda embasada no que eles afirmam. 

O secretário do Desenvolvimento Agrário (SDA), Nelson Martins, comentou que o 

maior problema encontrado pelo órgão no combate à seca é relacionado exatamente 

ao milho e carros-pipa. “Trouxemos essas questões para o governador, pois é ele que 

poderá buscar os recursos necessários”, disse. [...] Na reunião, Cid garantiu que vai 

se reunir com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, para negociar mais 

recursos para o Ceará investir em obras estruturantes para a convivência com a 

estiagem (DIÁRIO DO NORDESTE, 11/12/2012, grifo nosso). 

Neste ponto, gostaríamos de salientar que além da notoriedade de Cid Gomes e 

Nelson Martins, outro valor-notícia (que se mostra em segundo plano, menos intenso) auxilia 

a sustentar a veiculação da matéria e acrescentar noticiabilidade ao fato. Desse modo, é 

possível dizer que na Matéria 3 o critério da relevância se revela ao destacar os impactos que 

o acontecimento poderá ter sobre a vida das pessoas. “Este valor-notícia determina que a 

noticiabilidade tem a ver com a capacidade do acontecimento incidir ou ter impacto sobre as 

pessoas, sobre o país, sobre a nação” (TRAQUINA, 2008, p.80). 

Figura 21 - Fac-símile da Matéria 3 do Diário do Nordeste (11/12/2012). 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2012). 
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Ele [Nelson Martins] ressaltou que vai pedir a Cid Gomes que negocie também a 

realização de um leilão, que já deveria ter sido realizado, de 31 mil toneladas de 

milho para os produtores cearenses. [...] Em relação aos carros-pipa, Martins 

declarou que o Exército está utilizando esse serviço para levar água a 100 

municípios cearenses e a Defesa Civil do Estado faz esse trabalho em 30 cidades. 

“A demanda é maior do que atendemos hoje. Por isso, pretendemos aumentar para 

80 o número de municípios atendidos pela Defesa Civil”, frisou (DIÁRIO DO 

NORDESTE, 11/12/2012, grifo nosso). 

A informação de que o governo cearense estaria buscando a liberação de recursos 

para atender as necessidades dos atingidos pela seca, bem como a descrição das ações que, em 

tese, já estariam sendo aplicadas tem uma clara relevância para os indivíduos que se 

encontram em municípios impactados com a falta de água para consumo humano, e de 

alimentação para o seu rebanho. O trecho destacado acima exemplifica nossa inferência. 

Seguindo adiante em nossa análise da cobertura do Diário do Nordeste no ano de 

2012, avaliamos que outro valor-notícia bastante presente e determinante para a seleção da 

seca pelo jornal cearense foi a notabilidade. Quando esse critério está manifesto, se atenta 

para aspectos como a quantidade de pessoas que o acontecimento envolve; a inversão da 

normalidade; a escassez/ou abundância, e o insólito. De forma sintética, o importante é a 

concretude, a forma evidente que o fato possui. “O valor-notícia da notabilidade alerta-nos 

para a forma como o campo jornalístico está mais virado para a cobertura de acontecimentos e 

não problemáticas” (TRAQUINA, 2008, p.82). 

No caso da seca, a sua notabilidade repousa nos prejuízos causados à economia dos 

estados nordestinos atingidos; no sofrimento enfrentado pela população do campo; na falta de 

água para o consumo; na quebra da safra etc. Das 47 notícias e reportagens que integram o 

corpus de análise do Diário do Nordeste no ano de 2012, identificamos 12 delas nessa 

categoria de noticiabilidade. Assim como fizemos anteriormente, vamos destacar três matérias 

como forma de representar esse total. São elas: 

 Matéria 4 – Produção de leite está comprometida (25/04/2012); 

 Matéria 5 - 39 municípios perdem mais de 90% da safra (05/06/2012); 

 Matéria 6 - Açudes com baixo volume (19/10/2012). 

Vejamos, inicialmente, a Matéria 4, que discorre sobre a situação e as preocupações 

dos produtores do setor da pecuária leiteira no sertão do Ceará. 
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Como destaca Stuart Hall (1993, p.225), os jornais tendem a realçar na notícia 

elementos extraordinários, dramáticos, trágicos etc., de modo a reforçar sua notabilidade. No 

caso da Matéria 4, a saliência deste valor-notícia é garantida em torno das “qualidades” 

visíveis da seca, como podemos ver no seguinte trecho: 

A seca que castiga a maior parte do sertão do Ceará começa a trazer preocupações 

para o setor da pecuária leiteira. O pasto nativo em muitas áreas não germinou e 

em outras foi de limitada produção. O preço dos insumos (silagem a ração) já subiu 

significativamente e a oferta regional não será suficiente para atender a demanda. 

Nas regiões mais afetadas pela estiagem, já há registro da queda na oferta de leite 

(DIÁRIO DO NORDESTE, 25/04/2012, grifo nosso). 

O critério da notabilidade, enquanto elemento voltado para características tangíveis, 

dialoga diretamente com a proposição de que os jornais estão preocupados em interpretar a 

realidade social de um ponto de vista que não pretende entender “(...) lo que sucede en la 

intimidad de las conciencias ni en las profundidades del inconsciente. Es la realidad humana 

social en la medida en que produce hechos la que aspira a interpretar”
54

 (GOMIS, 1991, p.36). 

É o imperativo da concretude, dos acontecimentos delimitados no tempo e no espaço. 

Quixeramobim, no Sertão Central, é um dos maiores produtores de leite do Estado, 

com uma produção média diária de 150 mil litros. A estimativa é que, nos últimos 

dias 15 dias, a produção já caiu 15%. “Vai continuar caindo mais ainda e 

acreditamos que a retração será de 50% ou mais”, frisou Carneiro Júnior 

                                                             
54 “(...) o que acontece na intimidade das consciências humanas, nem na profundidade do inconsciente. É a realidade social 

na medida em que produz fatos que possam ser interpretados” (GOMIS, 1991, p.36). 

Figura 22 - Fac-símile da Matéria 4 do Diário do Nordeste (25/04/2012). 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2012). 
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[presidente do Sindicato dos Produtores de Leite do Estado do Ceará] (DIÁRIO DO 

NORDESTE, 25/04/2012, grifo nosso). 

Essa proposição que envolve o critério da notabilidade também pode ser vista bem 

delineada na Matéria 5, ao trazer como pauta central as perdas enfrentadas por 39 municípios 

cearenses, em decorrência da seca. Neste caso, o repórter emprega uma série de dados 

numéricos, evocados desde o título, com o intuito de atestar a facticidade do acontecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Ceará, 39 municípios já tiveram perda superior a 90% da safra no ano de 2012 

em decorrência da estiagem, como apontou estudo divulgado pelo Instituto de 

Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). (...) Os municípios mais afetados 

estão na região dos Inhamuns, Sertão Central e Jaguaribe. Em Quixeramobim, a 

perda chegou a 98,8%, Quixeré, 98,9%, Tabuleiro do Norte, 98,6%, Novo Oriente, 

98,1%, Independência, 97,3% (DIÁRIO DO NORDESTE, 05/06//2012, grifo 

nosso). 

Gostaríamos de chamar a atenção para o fato do valor-notícia da notabilidade ter 

agido em cachê com o critério da proximidade. O resultado prático dessa junção transparece 

no conteúdo informativo da Matéria 5, que ao narrar os danos decorrentes da seca, faz isso 

ressaltando uma população em específico, uma economia em particular. O acontecimento é 

captado pelo meio de comunicação a partir da notabilidade que ele registra na área de 

Figura 23 - Fac-símile da Matéria 5 do Diário do Nordeste (05/06/2012). 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2012). 
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difusão/de cobertura jornalística do veículo informativo. Desse modo, o que se noticia é a 

presença e as consequências da seca no Ceará. 

Segundo os profissionais do Ipece, Klinger Aragão Magalhães e Cleyber 

Nascimento de Medeiros, que elaboraram o estudo, o resultado mostra que o Sertão 

Central e dos Inhamuns possui os municípios com os maiores índices de 

vulnerabilidade, principalmente as cidades de Itatira, Piquet Carneiro, Deputado 

Irapuan Pinheiro, Caridade, Madalena, Independência, Milhã, Crateús, Ibaretama, 

Penaforte, Solonópole, Arneiroz, Saboeiro, Tauá e Umari. [...] O governo 

reconheceu, no último dia 28 de maio, que dos 184 municípios do estado, 168 estão 

em situação de emergência (DIÁRIO DO NORDESTE, 05/06/2012, grifo nosso). 

O elo que se estabelece entre os critérios da notabilidade e proximidade torna-se 

responsável por gerar e potencializar o interesse do público que lê o jornal regional. Em 

outras palavras: o acontecimento pode até ser inesperado, relevante, possuidor de novidade e 

de notabilidade etc. Mas se ele não agregar um componente que desperte a atenção do leitor 

desse tipo de veículo informativo, dificilmente será publicizado. Ao lermos a Matéria 6, 

chegamos a mesma conclusão. 

 

Mesmo que não esteja explícito no título da notícia, basta lermos o lead para logo 

nos inteirarmos sobre a situação dos açudes no estado do Ceará. Por mais que a diminuição do 

nível de água nos reservatórios em períodos de seca não seja uma pauta concernente apenas as 

cidades cearense, é mais pertinente que o Diário do Nordeste a noticie expressando seus 

impactos, a sua notabilidade na área delimitada do Ceará, valendo-se do critério da 

proximidade. “Nessa ligação conceitual entre sua localização territorial e a territorialização 

Figura 24 - Fac-símile da Matéria 6 do Diário do Nordeste (19/10/2012). 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2012). 
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dos seus conteúdos, a mídia regional e local constrói a sua razão de ser, a sua especificidade e 

a sua força” (LIMA, 2008, p.59). 

A falta de chuvas no Ceará tem provocado escassez de água nos principais 

reservatórios de água no Estado. De acordo com informações do último boletim 

divulgado pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), 44 açudes 

monitorados pelo órgão estão com volumes inferiores a 30%. A situação é ainda 

mais alarmante em sete açudes, onde o volume de água não supera 10%. O Açude de 

Madeiro, no município de Pereiro, região Jaguaribana, tem apenas 6,51% da sua 

capacidade (DIÁRIO DO NORDESTE, 19/10/2012, grifo nosso). 

Ao que nos parece então, a proximidade é um valor-notícia que perpassa e organiza 

todos os outros elementos valorativos do acontecimento seca no periódico regional cearense. 

Conforme Erica Lima (2008), se quisermos “(...) é a proximidade que permite ao jornalismo 

[regional] perceber os contextos que determinam os valores-notícia e, a partir daí, organizar 

os restantes elementos valorativos, como a novidade, a atualidade, a relevância, a 

consonância, o desvio e a negatividade” (LIMA, 2008, p.64). 

Ou seja, ele pode até não se apresentar como o critério mais saliente, contudo, sua 

constância é evidente na maior parte do tempo, como, por exemplo, nas matérias que se 

ancoram no critério da relevância, o qual apontamos aqui como o terceiro valor-notícia mais 

acionado pelo Diário do Nordeste nos momentos em que publicizou a seca em suas páginas, 

durante o ano de 2012. No total, o mesmo esteve em 12 ocasiões em primeiro plano nas 

notícias e reportagens. Separamos três delas para exemplifica-las. 

 

 Matéria 7 – MAB socorre vítimas da seca (05/05/2012); 

 Matéria 8 – Parcela extra do Garantia Safra será paga até 6ª feira (05/06/2012); 

 Matéria 9 – Campanha arrecada doações para população (30/08/2012). 
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Apesar do critério da relevância parecer algo muito relativo (o que é importante para 

mim, pode não ser para você), sua operacionalidade se sustenta perante o impacto e a 

potencialidade de influir ou de incidir sobre os interesses do país, ou de uma determinada 

região (WOLF, 2008, p.210). Em certos momentos, sua conjugação com outros valores-

notícia (como a notoriedade, a notabilidade etc.) o tornam mais preciso, como nas Matérias 

7, 8 e 9, por exemplo, nas quais prevalece a contínua interligação entre relevância (de forma 

latente), notabilidade e proximidade (em segundo plano). Vejamos um trecho da Matéria 7: 

O alívio para centenas de famílias do Interior do Ceará, nesta época de estiagem no 

Nordeste, começa a chegar através do Movimento dos Atingidos por Barragem 

(MAB). Elas estão recebendo cestas de alimentos conquistadas pelo MAB junto ao 

Governo Federal. (...) Aracoiaba e Baturité, na região do Maciço e Jaguaribara, 

Jaguaretama, Alto Santo, Pontiretama e Iracema, no Vale do Jaguaribe são os 

municípios contemplados (DIÁRIO DO NORDESTE, 05/05/2012, grifo nosso). 

Perceba que a notícia realça a informação acerca das famílias do Interior do Ceará 

(critério da proximidade) beneficiadas com o recebimento de alimentos doados, e a 

importância que esses donativos representam em um contexto no qual falta para muitos o 

recurso financeiro para pôr comida na mesa (relevância). Em nova passagem da Matéria 7: 

Carregar mais de 60 quilos nas costas era motivo de alegria para todos, explicou 

uma das coordenadoras estaduais do MAB e mobilizadora no Município [de 

Aracoiaba], Vanderleia Aparecida da Costa. Nessas horas, quando a fome aperta, 

qualquer prato se torna o mais saboroso do mundo. Segundo ela, com o feijão 

custando R$ 7,00 o quilo, o auxílio alimentar é crucial para as famílias (DIÁRIO 

DO NORDESTE, 05/05/2012, grifo nosso). 

Figura 25 - Fac-símile da Matéria 7 do Diário do Nordeste (05/05/2012). 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2012). 



133 

 

Outra forma de averiguar o critério da relevância está na medida de implicação que o 

acontecimento possui no cotidiano dos indivíduos. “Hay hechos que interesan más y que 

despiertan más reacciones porque la gente se siente más implicada en ellos que en otros”
55

 

(FONTCUBERTA, 1993, p.20). Para se tomar um fato como sendo de intervenção direta, 

digamos, e assim suscitar maior relevância, é preciso que ele cause algum tipo de repercussão 

imediata na vida dos sujeitos. Por exemplo, na Matéria 8 (Parcela extra do Garantia Safra 

será paga até 6ª feira), conseguimos vislumbrar essa causalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A data para o pagamento da parcela extra do Garantia Safra deverá ser paga ainda 

esta semana. As negociações foram definidas, ontem, e ainda hoje será feito o 

empenho pelo Governo do Estado junto à Caixa Econômica. Este esforço antecipa 

em um mês o pagamento do benefício pelo Governo Federal, sendo discutido hoje, 

durante a reunião do Comitê Gestor do Fundo, financiado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (DIÁRIO DO NORDESTE, 05/06/2012, grifo nosso). 

                                                             
55 “Há fatos que interessam mais e que despertam mais reações do que outros, pelo fato das pessoas se sentirem mais 

implicadas com ele” (FONTCUBERTA, 1993, p.20, tradução nossa). 

Figura 26 - Fac-símile da Matéria 8 do Diário do Nordeste (05/06/2012). 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2012). 
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Para o agricultor cearense que se vê dependente desse auxílio governamental como 

única via de garantir uma renda mínima, já que perdeu a sua safra devido à falta de chuvas, há 

uma relevância no acontecimento reportado pelo jornal. O dinheiro que ele receberá pode 

servir para ajudar sua família, para investir na sua lavoura. Trata-se de um acontecimento 

capaz de reverberá no seu dia-a-dia. Em sentido semelhante, entendemos que as campanhas 

de arrecadação, caso reportado na Matéria 9, podem representar para quem é beneficiado, 

assim como para os cidadãos do estado promotor da ação (neste caso, o Ceará) que queiram e 

possam dar sua contribuição, um fato relevante, que acabou sendo captado e publicizado pelo 

Diário do Nordeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como forma de arrecadar alimentos não perecíveis e água potável para a 

população dos municípios atingidos pela seca, o Sistema Fecomércio (Sesc e Senac) 

e o Sindiônibus, em parceria com a Cruz Vermelha e apoio do Sistema Verdes 

Mares, lançam, amanhã (31), a campanha “Nossos irmãos não podem mais 

esperar”. [...] Uma campanha como esta é importante porque as necessidades de 

alguns municípios são prementes, como define o secretário geral da Cruz Vermelha, 

Darlan Aragão (DIÁRIO DO NORDESTE, 30/08/2012, grifo nosso). 

Vale destacar que nas Matérias 7, 8 e 9 se verifica também a incidência da 

notabilidade como um critério de valoração posto em segundo plano. A sua inserção toma 

forma nos momentos em que são narrados nas notícias e reportagens os prejuízos, os dramas, 

Figura 27 - Fac-símile do Diário do Nordeste (30/08/2012). 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2012). 
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a situação calamitosa do Ceará durante o ano de 2012. Como temos dito, ao pontuar em mais 

de um valor-notícia, o acontecimento eleva o seu nível de potencialidade noticiosa, de modo 

que ao possuir relevância e notabilidade, se destaca frente a outros fatos com os quais esteja, 

por ventura, concorrendo.  

Diante do material analisado até aqui, reconhecemos que três valores-notícia foram 

predominantes e determinantes para a seleção e publicização da seca no jornal Diário do 

Nordeste, sendo eles: notoriedade, notabilidade e relevância. Além desses, foram poucos os 

momentos em que outros valores noticiosos despontaram (em primeiro plano) em mais de 

uma ocasião na cobertura do periódico cearense. Por exemplo, a “qualidade” de 

acontecimento inesperado se verificou apenas uma única vez, na seguinte notícia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O inesperado tem muito a ver com aquilo que irrompe e surpreende a expectativa da 

comunidade jornalística (TRAQUINA, 2008, p. 84). Na maior parte do tempo, esse elemento 

se consolida através dos mega-acontecimentos (ataque terrorista ao World Trade Center, por 

exemplo), o que não exclui ou impossibilita sua inscrição na esfera dos fatos mais 

“corriqueiros”, como na notícia acima. Ele é inesperado no sentido de que em um território 

Figura 28 - Fac-símile da Matéria 10 do Diário do Nordeste (01/06/2012). 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2012). 
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marcado pela seca, não é de se esperar, não se cogita a existência de um oásis produtivo, 

como o narrado na Matéria 10. É daí que resulta sua carga de noticiabilidade. 

A vida não está fácil, e como não chove fica difícil ter comida para os bichos e na 

mesa de casa. A comunidade de Caatingueirinha, em Potiretama, enfrenta melhor o 

dilema da seca desde que intensificou a implantação de hortas, árvores frutíferas e a 

criação de galinhas no quintal da casa. [...] Antes mesmo que virasse uma política 

pública de Estado, os quintais produtivos da Caatingueirinha já contrastavam com 

grande parte do sertão ressequido, marcado pela fome e sede (DIÁRIO DO 

NORDESTE, 01/06/2012, grifo nosso). 

Outro critério pouco explorado pelo DN, enquanto valor de primeira ordem nas 

notícias e reportagens sobre a seca, foi o do conflito, se comprovando apenas na matéria 

Produtores rurais apresentam manifesto (30/08/2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste caso, sua noticiabilidade se fundamenta na existência do conflito simbólico, da 

disputa verbal (TRAQUINA, 2008, p.84) ocorrida entre produtores rurais e o governo do 

estado do Ceará, como pode ser visto no seguinte trecho da Matéria 11: 

Produtores rurais cearenses reunidos, ontem, na Federação da Agricultura do 

Estado do Ceará (Faec) lançaram manifesto contra a situação crítica instalada no 

Ceará, ocasionada pela seca. Eles protestaram também em razão do 

desabastecimento de milho que afeta todo o Estado (DIÁRIO DO NORDESTE, 

30/08/2012, grifo nosso). 

Na Matéria 11 vemos novamente a função da proximidade como potencializadora 

do acontecimento. Ela reverbera na notícia ao posicionar esse embate de ideais em um quadro 

Figura 29 - Fac-símile da Matéria 11 do Diário do Nordeste (30/08/2012). 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2012). 
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de reconhecidas figuras e instituições do estado do Ceará, de modo que possam ser 

rapidamente identificadas no mapa de conhecimentos pessoais dos leitores do Diário do 

Nordeste. A leitura que fizemos até este ponto nos parece dizer uma coisa importante acerca 

do conteúdo noticioso produzido pelo DN, em 2012: a constante presença da proximidade 

como fator que perpassa e organiza a informação no periódico regional. Essa característica faz 

com que haja a todo instante uma preocupação do jornal em além de selecionar e apresentar 

fatos considerados noticiáveis, que estes se encaixem e digam algo sobre a realidade cotidiana 

direta dos indivíduos que recorrem aos veículos informativos em busca de notícias a respeito 

dos assuntos mais importantes do dia. 

Ao avançarmos para a análise da cobertura jornalística efetuada pelo Diário do 

Nordeste no ano de 2013, chegamos à constatação de que o periódico assumiu uma postura 

bastante semelhante ao do ano anterior. Das 18 notícias e reportagens selecionadas para 

integrar o corpus de análise referente ao ano de 2013, seis foram contempladas na categoria 

do valor-notícia da notoriedade; quatro foram publicizadas a partir do elemento relevância, e 

três se sobressaíram graças a sua notabilidade. Ou seja, praticamente o mesmo grau de 

ocorrência encontrado anteriormente. 

Para não sermos exaustivos ou repetitivos em nossa explanação, vamos citar dois 

exemplos que contemplem cada um desses critérios noticiosos, expondo o fac-símile e trechos 

da matéria, de modo a tornar legíveis nossas inferências, começando pela notoriedade. 

 Matéria 12 – Dilma diz que Brasil é forte e voltará a crescer (13/03/2013); 

 Matéria 13 – Deputados criticam falta de investimentos (03/04/2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Fac-símile da Matéria 12 do Diário do Nordeste (13/03/2013). 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2013). 



138 

 

A presidente Dilma Rousseff disse ontem, no sertão de Alagoas, que o Brasil é um 

país “invencível”, com uma economia “forte” e que voltará a crescer. [...] Dilma 

também fez referência à força do sertanejo que sofre efeitos da seca. “Um país que 

tem um povo com a capacidade de resistir ao sertão, tendo água, oportunidades, 

universidades, escolas, rodovias, portos, nós somos um país invencível”, disse 

Dilma, que anunciou que vai “recompensar” quem perdeu o rebanho durante esta 

seca (DIÁRIO DO NORDESTE, 13/03/2013, grifo nosso). 

Na Matéria 12, inferirmos que a seca vira notícia por dois motivos: primeiro, e 

principalmente, devido à notoriedade que o pronunciamento proferido pela presidente do 

Brasil, Dilma Rousseff, possui. Como diz, de forma direta, Nelson Traquina (2008, p.80), “O 

que o presidente da República faz é importante porque o presidente da República é 

importante”. Some-se a isso, em segundo plano, o critério da relevância concernente ao 

significado que carrega o ato da inauguração de um trecho do Canal do Sertão, na cidade de 

Água Branca (AL), dadas as melhorias que ele possibilitará no abastecimento de água para os 

moradores do município. 

Na Matéria 13, a notoriedade também se apresenta como elemento motriz para a 

seleção do fato. Neste caso, o destaque dos envolvidos fica a cargo dos deputados estaduais da 

Assembleia Legislativa do Ceará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Fac-símile da Matéria 13 do Diário do Nordeste (03/04/2013). 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2013). 
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O grau de noticiabilidade desta notícia fica ainda mais acentuado em virtude da 

colaboração do valor-notícia conflito. Nesse sentido, os pronunciamentos dos deputados são 

contemplados de modo categórico (notoriedade), sendo que o fato de haver um embate 

político (conflito) amplifica a força do acontecimento. 

A vinda da presidente Dilma Rousseff a Fortaleza gerou embates entre os 

parlamentares da Assembleia Legislativa na manhã de ontem. Enquanto o petista 

Dedé Teixeira defendia que o motivo para que ações do governo federal não 

cheguem até os estados seria a burocracia, outros deputados criticaram a falta de 

investimentos no Ceará, principalmente no que diz respeito à seca que assola a 

maioria dos municípios do Estado. [...] Roberto Mesquita (PV) disse que é preciso 

que todos os políticos do Ceará se unam para pedir à presidente que faça alguma 

coisa. (...) Já Carlomano Marques (PMDB) fez críticas incisivas ao governo federal. 

(...) O petista Antônio Carlos também mandou seu recado para o Congresso 

Nacional. De acordo com ele, é injusta a proposta de mudar a sede de Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) para Brasília (...) (DIÁRIO DO 

NORDESTE, 03/04/2013, grifo nosso). 

Não nos esqueçamos de mencionar que o critério da proximidade também é 

mobilizado na Matéria 13 do Diário do Nordeste, a partir do momento em que esses 

pronunciamentos dizem respeito a legisladores do estado do Ceará (Dedé Teixeira; Roberto 

Mesquita; Carlomano Marques; Antônio Carlos), como destacado na passagem acima. 

Já no que diz respeito às notícias e reportagens do ano de 2013, pautadas no valor-

notícia da relevância, temos como exemplos: 

 Matéria 14 – Agricultores terão dez anos para quitar financiamentos (03/04/2013); 

 Matéria 15 – Integração libera R$ 20 mi para o CE (25/05/2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Fac-símile da Matéria 14 do Diário do Nordeste 

(03/04/2013). 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2013). 
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Os agricultores que adquiriram crédito para plantar tiveram garantida a 

prorrogação do prazo para o pagamento de suas dívidas, segundo medida 

anunciada ontem pela presidente Dilma Rousseff. As parcelas de 2012 a 2014 terão, 

agora, um prazo de 10 anos para sua quitação, e com primeiro pagamento somente 

para 2015, no caso dos empresariais, ou 2016, para os familiares. Estes últimos, 

além disso, ainda terão um bônus de adimplência de 80%. [...] De acordo com o 

governador Cid Gomes, o que vinha sendo reivindicado era que houvesse 

negociação de dívidas até o ano que vem, e que a prorrogação por 10 anos foi bem 

acima do que se esperava (DIÁRIO DO NORDESTE, 03/04/2013, grifo nosso). 

A relevância recai exatamente sobre o fato de que os agricultores terão o prazo para 

o pagamento do crédito rural ampliado. Ou seja, para aqueles que realizaram financiamento e 

investiram esse dinheiro no campo, porém, não tiveram um retorno positivo devido ao 

período de estiagem (e consequentemente não teriam como pagar o empréstimo nesse 

momento), as condições de quitação da dívida foram otimizadas. O impacto social, nesse 

sentido, se mostra efetivo. Convêm ressaltar que na Matéria 14, além do critério da 

relevância, capta-se a notoriedade ao situar as falas de Dilma Rousseff e Cid Gomes, no que 

diga respeito as suas ações e opiniões. A associação desses dois valores de noticiabilidade se 

concretiza também na Matéria 15, como podemos ver abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ministério da Integração Nacional autorizou a transferência de R$ 20 milhões 

adicionais ao estado do Ceará. Os recursos destinam-se a ações de socorro e 

assistência às vítimas da seca, a pior a atingir a região do Semiárido, ou caatinga, 

nos últimos 50 anos. [...] O montante vai complementar os R$ 15 milhões liberados 

Figura 33 - Fac-símile da Matéria 15 do Diário do Nordeste (25/05/2013). 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2013). 
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em meados do ano passado para combater os efeitos da seca no Estado. De acordo 

com o coordenador da Defesa Civil estadual, coronel Sílvio Gilberto Tavares, desse 

total, R$ 10 milhões foram usados no fornecimento de água à população, um serviço 

prestado por empresas particulares contratadas pelo governo cearense. Com os R$ 5 

milhões restantes e os R$ 20 milhões adicionais, a Defesa Civil pretende renovar os 

contratos com as empresas de carro-pipa, comprar e distribuir filtros e cestas 

básicas e limpar poços artesianos (DIÁRIO DO NORDESTE, 25/05/2013, grifo 

nosso). 

A seleção do acontecimento se consolida, pelo que nos parece, através da divulgação 

dessa verba adicional ao estado do Ceará, e do que ela significa no combate à seca na região 

(relevância), fato que também nos leva a indicar a valoração da proximidade na Matéria 15 

ao dimensionar o fato na área geográfica de atuação jornalística do Diário do Nordeste. A 

notoriedade fica por conta da ação do Ministério da Integração Nacional como instância 

provedora desse auxílio. 

O terceiro aspecto mais ressaltado nas notícias e reportagens veiculadas pelo Diário 

do Nordeste no ano de 2013, foi a notabilidade, que pode ser descrita nas seguintes matérias: 

 Matéria 16 – Milhã contrata carros-pipa para abastecimento local (17/01/2013); 

 Matéria 17 – Seca e poluição têm alterado pontos de captação de água (20/04/2013). 

 

 

Na notícia “Milhã contrata carros-pipa para abastecimento local” (17/01/2013), o 

repórter destaca logo no início do texto que “Assim como diversas cidades do Nordeste, a 

população deste município [Milhã – CE] também está sofrendo com a falta d’água” (DIÁRIO 

DO NORDESTE). Ou seja, sabe-se da notabilidade do acontecimento (problemas com 

abastecimento, diminuição da produção agrícola, entre tantas outras questões) em vários 

Figura 34 - Fac-símile da Matéria 16 do Diário do Nordeste (17/01/2013). 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2013). 
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municípios nordestinos. Contudo, o DN realiza uma contextualização do fato ressaltando, no 

caso da Matéria 16, sua influência no Ceará, resultando, desse modo, na associação, mais 

uma vez, do critério da proximidade. 

O Açude Jatobá, responsável pelo abastecimento da cidade, secou. Para amenizar a 

situação, o prefeito [de Milhã] recentemente empossado, Otacílio Macedo, 

contratou caminhões a até carretas para fornecerem água para os moradores. 

Agora, todo dia despejam água na estação de tratamento do Sistema Autônomo de 

Água e Esgoto (Saee) para abastecer o Centro da cidade pela rede (DIÁRIO DO 

NORDESTE, 17/01/2013, grifo nosso). 

De modo semelhante, segue-se na Matéria 17 uma descrição acerca de municípios 

cearenses que estavam sofrendo com o desabastecimento de água, e o problema da 

diminuição de pontos de captação com condições de potabilidade (notabilidade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 10ª Região Militar admitiu, ontem, que têm sido frequentes os laudos sobre 

mananciais que se apresentam sem condições de potabilidade ou seco. [...] A 

explicação é que a estiagem prolongada tem reduzido o nível de água de alguns 

mananciais e aumentado a quantidade de famílias atendidas (entre março de 2012 e 

abril deste ano, o número de pessoas atendidas dobrou no Ceará). [...] Os moradores 

de Crateús começam a conviver efetivamente com a falta d’água. A Cagece vem 

executando desde o dia 8 do mês passado, o plano de racionamento em regime de 

rodízio, que abrange todos os bairros da zona urbana (DIÁRIO DO NORDESTE, 

20/04/2013, grifo nosso). 

 

Figura 35 - Fac-símile da Matéria 17 do Diário do Nordeste (20/04/2013). 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2013). 
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Em virtude de o acontecimento estar localizado no estado do Ceará, a proximidade 

proporciona um reconhecimento mais efetivo de sua noticiabilidade pelo Diário do Nordeste. 

Ou seja, mesmo que a notícia ou a reportagem tenha sido publicizada essencialmente em 

consequência do valor-notícia da notabilidade, como é o caso da Matéria 17, não dá para 

negar a influência do elemento citado anteriormente. 

A região acaba por se impor como um valor-notícia em si que se impõe nos critérios 

de elaboração das notícias, de selecção dos factos e na inspiração de editoriais. 

Nesse sentido há um universo de preocupações que têm a sua vivência discursiva no 

campo dos media regionais e que só ganha consistência para o comum dos cidadãos 

nessas publicações (CORREIA, 1998, p.7). 

Tal conjuntura nos leva a constatarmos que essa é a principal distinção existente 

entre a atuação do Diário do Nordeste e da Folha de S. Paulo ao noticiarem a seca durante os 

anos de 2012 e 2013. Apesar de o jornal paulista, como veremos, utilizar valores-notícia 

semelhantes aos acionados pelo periódico cearense (notabilidade e notoriedade, 

principalmente), ele não expressa uma preocupação em demarcar a todo instante (por meio do 

critério da proximidade) o fato em um estado específico, ou em uma cidade em particular, 

como acontece no DN.  

 

5.2 Os valores-notícia na Folha de S. Paulo 

Do corpus de análise constituído por 33 notícias e reportagens (referentes ao ano de 

2012), vamos destacar exemplos que contemplem os critérios de noticiabilidade mais 

predominantes na Folha de S. Paulo, começando pela notabilidade, que interveio para a 

seleção da seca em 11 ocasiões no primeiro ano de cobertura jornalística aqui investigado. 

 Matéria 18 – Seca ameaça cancelar festa de São João em cidades do Nordeste 

(05/05/2012); 

 Matéria 19 – Seca no Nordeste já afeta áreas urbanas (04/06/2012); 

 Matéria 20 – Verba não chega áreas que sofrem com a seca (09/12/2012). 

A Folha de S. Paulo, ao não demonstrar/possuir uma constante preocupação com o 

critério da proximidade acaba, inclusive, utilizando em algumas oportunidades a sinédoque 

(tomada da parte pelo todo) ao narrar os fatos relativos à seca. De forma resumida: se no 

Diário do Nordeste fala-se constantemente da “seca no Ceará”; na Folha, o que se noticia é a 

“seca no Nordeste”. Mesmo quando o veículo informativo paulista de referência nacional está 

apresentando um fato ocorrido em um estado ou cidade em específico, ele faz questão de 
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dimensioná-lo como sendo referente à região Nordeste (ou seja, de forma mais abrangente), 

como aconteceu na Matéria 18.  

 

 

Em virtude da possibilidade do cancelamento de um festejo tradicional da região 

Nordeste, há um grau preponderante de notabilidade no acontecimento, o que acabou por, 

possivelmente, determinar sua seleção. No entanto, gostaríamos de chamar a atenção para a 

maneira como a notícia é construída pela Folha de S. Paulo. Quando lemos o texto, 

percebemos que, na realidade, o cancelamento dos festejos juninos pode acontecer em três 

municípios da Bahia. 

A seca está forçando cidades do Nordeste a rever os contratos para a festa de São 

João, uma das mais importantes do calendário local, que ocorre em junho. Na 

Bahia, ao menos três cidades anunciaram o cancelamento e duas estudam fazer 

mudanças nos festejos. [...] O mesmo ocorreu em Várzea Nova (413 km de 

Salvador) e Tucano (274 km). Em Serrolândia (335 km), a festa depende de uma 

votação que será realizada em 12 de maio (FOLHA DE S. PAULO, 05/05/2012, 

grifo nosso). 

Não estamos querendo dizer com isso que a Folha de S. Paulo ludibria os seus 

leitores. O nosso objetivo, pelo contrário, é demonstrar que apesar da prática do jornalismo de 

referência nacional estabelecer valores-notícia semelhantes aos adotados pelos jornais 

regionais, essa similaridade destoa quando se trata de aplicar a proximidade como elemento 

valorativo. Vejamos outro exemplo. Na Matéria 19, os repórteres expõem, por meio de um 

levantamento abrangendo os nove Estados da região Nordeste, as dificuldades enfrentadas 

pelos moradores de 158 cidades com a falta de água potável (notabilidade). 

 

Figura 36 - Fac-símile da Matéria 18 da Folha de S. Paulo (05/05/2012). 

Fonte: Acervo eletrônico da Folha de S. Paulo (2013). 
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A seca que devasta lavouras e rebanhos no sertão nordestino avança sobre as áreas 

urbanas, provocando racionamento ou falta de água potável em 158 cidades, 

segundo levantamento da Folha nos nove Estados da região. Dezenas de 

reservatórios que abastecem as cidades entraram em colapso. Carros-pipa, que até 

então atendiam apenas a zona rural, são vistos agora no centro de pequenos e médios 

municípios. Sem previsão de chuva para os próximos meses, 997 dos 1.794 

municípios do Nordeste decretaram estado de emergência. A Secretaria Nacional de 

Defesa Civil já reconheceu 813 pedidos (FOLHA DE S. PAULO, 04/06/2012, grifo 

nosso). 

Dificilmente encontraremos esse tipo de abordagem em um jornal regional. É isso 

que queremos dizer. Enquanto nestes há uma espécie de contrato entre meio de comunicação 

e leitores, através do qual o periódico se compromete a selecionar e produzir informações que 

digam respeito mais diretamente à vivência cotidiana de uma região; no veículo impresso de 

referência nacional esse conteúdo informativo precisa despertar o interesse do maior número 

de leitores possível, não havendo deste modo uma relação de comprometimento (pelo menos 

em tese) com um estado ou uma cidade em específico. 

Assim, os problemas tangíveis decorrentes da seca, isso significa dizer a sua 

notabilidade, são assinalados pela Folha de S. Paulo em um quadro amplo, envolvendo, na 

Figura 37 - Fac-símile da Matéria 19 da Folha de S. Paulo (04/06/2013). 

Fonte: Acervo eletrônico da Folha de S. Paulo (2013). 



146 

 

maioria das vezes, os vários estados do Nordeste. Essa característica é assegurada, 

identicamente, na Matéria 20, como podemos ver: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria das cidades brasileiras que tiveram situação de emergência em razão da 

seca reconhecida pela União não receberam recursos do governo federal em 2012. O 

Nordeste é a região com mais municípios afetados e não socorridos. Dos 1.272 em 

situação de emergência, apenas 459 (36%) receberam verba federal. Algumas 

localidades enfrentam a pior seca dos últimos 30 anos. [...] Segundo números da 

Integração Nacional, 179 dos 185 municípios pernambucanos estão em situação de 

emergência, e apenas dois receberam repasses de recursos. Em Poço Redondo 

(SE), a prefeitura diz que não chove há dois anos e os reservatórios secaram há oito 

meses (FOLHA DE S. PAULO, 09/12/2012, grifo nosso). 

Mesmo que essa seja uma notícia, ao que parece, feita do escritório do jornal em São 

Paulo (como consta logo abaixo da assinatura do repórter “Daniel Carvalho – de São Paulo”), 

há um direcionamento do periódico em contextualizar o assunto de maneira abrangente, 

recorrendo a dados numéricos que expressem a notabilidade do acontecimento nesses termos. 

Isso acaba gerando um contraste entre as notícias e reportagens publicadas pelo Diário do 

Nordeste e Folha de S. Paulo, por mais que se trate de valores-notícia idênticos. No veículo 

Figura 38 - Fac-símile da Matéria 20 da Folha de S. Paulo (09/12/2012). 

Fonte: Acervo eletrônico da Folha de S. Paulo (2012). 
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informativo regional cearense, a notabilidade é um elemento de seleção cuja importância se 

eleva a partir do momento em que ele pode ser verificado em um território particular (no caso, 

o Ceará). Já na Folha, quanto mais pessoas e estados o fato envolver, melhor. 

A notoriedade, enquanto valor-notícia, também apresenta algumas distinções na 

forma como é aplicada pelo jornal de referência nacional e pelo jornal regional. Das dez 

oportunidades em que provocou a seleção da seca no Nordeste pela Folha de S. Paulo, 

destacamos três matérias. 

 Matéria 21 - Contra seca, Dilma cria Bolsa Estiagem (24/04/2012); 

 Matéria 22 - Gasto do governo com carros-pipa já chega a R$ 103 mi (04/06/2012); 

 Matéria 23 - Dilma inaugura adutora na BA que beneficia poucas áreas rurais 

(10/11/2012); 

Logo no primeiro exemplo, temos um nítido contraponto no que diz respeito à 

maneira como o critério da notoriedade é empregado pela Folha e pelo Diário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presidente Dilma Rousseff anunciou ontem, em Aracaju, a liberação de 2,723 

bilhões e a criação da Bolsa Estiagem para combater os efeitos da seca no Nordeste 

e no norte de Minas Gerais. Os recursos serão aplicados em ações de urgência e 

obras de estrutura em até seis meses, quando deve começar novo período chuvoso 

no semiárido. [...] O anúncio foi feito pela presidente durante reunião com quatro 

Figura 39 - Fac-símile da Matéria 21 da Folha de S. Paulo (24/04/2012). 

Fonte: Acervo eletrônico da Folha de S. Paulo (2012). 
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ministros, oito governadores do Nordeste e o vice-governador do Maranhão 

(FOLHA DE S. PAULO, 24/04/2012, grifo nosso). 

Do ponto de vista operacional, o entendimento é o mesmo. O acontecimento é 

captado em virtude da hierarquia, da importância social que os personagens (Dilma Rousseff) 

ocupam. No entanto, ao compararmos a Matéria 21 (produzida pela Folha) com a notícia 

publicizada no mesmo dia pelo Diário do Nordeste, tratando exatamente desta mesma reunião 

entre a presidente do Brasil e governadores do Nordeste, vemos como os contornos se 

diferem. Para questões de melhor entendimento, vamos citar novamente o fac-símile e trechos 

da Matéria 2 do Diário do Nordeste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Folha de S. Paulo, a notícia foi dada com o seguinte título: “Contra seca, Dilma 

cria Bolsa Estiagem”. No Diário do Nordeste, saiu como: “Cid quer recursos para Seguro 

Safra”. Em ambos os casos, a notoriedade funciona como valor-notícia central para a seleção 

do acontecimento. Contudo, os contornos vão se diferir não somente na titulação das notícias, 

mas também na maneira como o fato e os personagens são dimensionados, tendo em vista o 

critério da proximidade no Diário do Nordeste. 

Assim, para a Folha de S. Paulo, o destaque principal do acontecimento está nas 

ações efetuadas pelo presidente do Brasil, relativas ao combate à seca. No Diário do Nordeste, 

a notoriedade de Dilma Rousseff também é reconhecida e ressaltada. Porém, a partir do 

critério da proximidade, o jornal cearense enfatiza a presença e as afirmações do governador 

Figura 40 - Fac-símile da Matéria 2 do Diário do Nordeste (24/04/2012). 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2012). 
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do estado do Ceará, Cid Gomes, entendendo que para o público leitor do periódico regional 

cearense, é preciso informar sobre a sua atuação na reunião (suas reivindicações, seu 

posicionamento frente às medidas adotadas pelo governo federal etc). 

No Diário do Nordeste, a notoriedade, como vimos, vai abranger personalidades 

como o prefeito da cidade em estado de calamidade pública, o governador do estado do Ceará, 

o secretário de desenvolvimento agrário, entre outros. Para o DN é importante estabelecer 

relações com instituições e organismos locais e regionais de forma permanente “(...) e num 

grau maior de intensidade, comparativamente, aos órgãos que se encontram, administrativa e 

politicamente, a um nível hierárquico superior” (LIMA, 2008, p.59). Já na Folha de S. Paulo, 

a relação com as instituições se dá em outro nível. Como o critério da proximidade não é uma 

preocupação constante para o jornal paulista de referência nacional, faz mais sentido que ele 

apresente e foque nas ações de uma figura que seja reconhecida por todos os seus leitores 

(independente desse leitor ser do Acre ou da Bahia). 

Prosseguindo com a análise, temos o segundo exemplo de notoriedade empregado 

pela Folha de S. Paulo ao publicizar a seca no Nordeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ministério da Integração Nacional já gastou R$ 103 milhões com carros-pipa de 

janeiro a maio deste ano. O montante foi repassado ao Exército para levar água a 

Figura 41 - Fac-símile da Matéria 22 da Folha de S. Paulo (04/06/2012). 

Fonte: Acervo eletrônico da Folha de S. Paulo (2012). 
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2,8 milhões de pessoas em oito dos nove Estados nordestinos e no norte de Minas. 

Comitês de enfrentamento à seca dos Estados e municípios devem passar a auxiliar 

os militares na coordenação dessa tarefa. O ministério acredita que os técnicos 

desses grupos são quem melhor conhece a realidade dos locais atingidos pela 

estiagem (FOLHA DE S. PAULO, 04/06/2012, grifo nosso). 

Aqui, a notoriedade das ações do Ministério da Integração Nacional, se soma ao 

critério da relevância que envolve o repasse de recursos do pacote emergencial de combate à 

seca. Como todo esse dinheiro seria investido em melhorias para o abastecimento de água das 

cidades em situação de emergência, há uma expectativa de que tal aporte financeiro 

ocasionasse benefícios para a população. 

Segundo o ministério, o pacote emergencial pode “engordar” ainda mais caso seja 

necessário manter a ajuda às vítimas da seca. Além de custear os caminhões com 

água, o dinheiro está sendo utilizado em ações como implantação de cisternas, 

linha especial de crédito para pequenos e médios agricultores e redução do valor 

da saca do milho (usado como ração para o gado), segundo o ministério (FOLHA 

DE S. PAULO, 04/06/2012, grifo nosso). 

O nosso terceiro exemplo, Matéria 23, centra novamente na figura da presidente do 

Brasil, Dilma Rousseff. Convêm salientar, conforme Johan Galtung e Mari Ruge (1993, p.67-

68), que “As pessoas de elite estão disponíveis não só para servir de objectos da identificação 

geral, mas também por causa de sua importância intrínseca”. Esse pensamento corrobora a 

noção defendida por Nelson Traquina (2008) que citamos anteriormente, onde alguns 

indivíduos acabam por tornar suas atividades dignas de serem anunciadas publicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 – Fac-símile da Matéria 23 da Folha de S. Paulo (10/11/2012). 

Fonte: Acervo eletrônico da Folha de S. Paulo (2012). 
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A presidente Dilma Rousseff inaugurou ontem uma adutora que leva água tratada 

do rio São Francisco para oito municípios do semiárido do sudoeste baiano, mas 

poucos habitantes das áreas rurais serão beneficiados diretamente com essa obra. [...] 

No distrito de Julião, no município de Malhada (914 km de Salvador), uma das 

quatro áreas rurais beneficiadas, a presidente Dilma disse ontem em discurso que vai 

“derrotar a seca” e que vai usar o que “há de melhor no mundo”, como adutoras e 

projetos de irrigação (FOLHA DE S. PAULO, 10/11/2012, grifo nosso). 

Quando temos uma figura de extrema notoriedade, um “simples” deslocamento ou 

aparição desta é considerado suficientemente noticiável pelos jornais. Essas aparições, como 

define Lorenzo Gomis (1993), 

(...) son presencias elocuentes y generalmente públicas de personajes conocidos que 

dicen algo. Es el comentario convertido en noticia, la palavra considerada como 

hecho. (...) Son apariciones las declaraciones, discursos, conferencias, respuestas 

ocasionales, frases intencionadas y otras formas de opinión
56

 (GOMIS, 1991, p.125-

126). 

Para se ter uma ideia de como esses deslocamentos e pronunciamentos da presidente 

do Brasil, Dilma Rousseff, foram valorados na cobertura da seca no Nordeste empreendida 

pela Folha de S. Paulo durante os anos de 2012 e 2013, nos contou em entrevista o ex-

correspondente do jornal que “A presidente ia de um lugar para outro [no Nordeste] e eu 

acompanhava. Ou então eu ia para a primeira cidade visitada por ela e outro repórter já ficava 

a sua espera no destino seguinte. Nesse intervalo, eu voava para o outra cidade esperando a 

terceira parada dela” (informação verbal, 2015).  

Isso também aponta para uma característica decorrente da valoração da notoriedade 

que é a chamada personificação. Ou seja, os acontecimentos são apresentados “(...) como 

frases onde existe um sujeito, uma denominada pessoa ou colectividade composta por 

algumas pessoas, e o acontecimento é então visto como uma consequência das acções desta 

pessoa ou destas pessoas” (GALTUNG e RUGE, 1993, p.68). Mas na Matéria 23, vemos o 

valor noticioso da relevância somando forças com o critério da notoriedade e elevando o 

potencial da noticiabilidade do fato, como podemos ler em outro trecho da notícia. “Essa 

obra, contudo, é de suma importância na região. É a primeira vez que a água totalmente 

tratada chegará às sedes, que há dois anos convivem com o racionamento decorrente da 

estiagem” (FOLHA DE S. PAULO, 10/11/2012, grifo nosso). 

Além dos elementos notoriedade e notabilidade, não tivemos outros que se 

destacassem com tanto vigor ao longo da cobertura jornalística da Folha de S. Paulo, no ano 

                                                             
56 “(...) são presenças eloquentes e geralmente públicas de pessoas famosas/conhecidas que dizem algo. É o 

comentário convertido em notícia, a palavra considerada como fato. (...) São consideradas aparições as 

declarações, discursos, conferências, respostas ocasionais, declarações intencionadas e outras formas de opinião 

(GOMIS, 1991, p.125-126). 
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de 2012. Assinalamos, de todo modo, dois momentos em que a infração foi a responsável 

pela seleção do acontecimento, como na notícia publicada no dia 24/04/2012, com o título 

“CGU apontou desvios em órgão que combate seca”. A infração refere-se, sobretudo, ao 

caráter de violação, de transgressão das regras que o acontecimento possa conter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Órgão do governo federal encarregado de combater os efeitos das secas no 

semiárido brasileiro, o Dnocs (Departamento Nacional de Obras contra as Secas) 

protagonizou uma crise no início do ano após relatório da Controladoria-Geral da 

União apontar desvios de R$ 192 milhões. De acordo com a CGU, o rombo ocorreu 

entre 2008 e 2010 devido a direcionamentos e superfaturamentos em licitações do 

Dnocs. O relatório ainda classificou a autarquia como “deficiente” e “com pouca 

efetividade na adoção de providências” (FOLHA DE S. PAULO, 24/04/2012, grifo 

nosso). 

O fato de um órgão governamental que deveria prestar serviço de atendimento à 

sociedade, mas ao em vez disso age com má fé e desvia verba pública, provoca o caráter de 

infração captado pela Folha de S. Paulo no momento de selecionar o acontecimento. De 

modo parecido, vemos na Matéria 25 a irrupção do acontecimento a partir de sua 

característica infracionária. No exemplo que segue abaixo, o problema está no fato de o órgão 

Figura 43 – Fac-símile da Matéria 24 da Folha de S. Paulo (24/04/2012). 

Fonte: Acervo eletrônico da Folha de S. Paulo (2012). 
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meteorológico brasileiro responsável por alertar os momentos de criticidade do clima não ter 

indicado que haveria um período de seca tão intensa na região Nordeste. 

 

 

 

A pior seca que atinge principalmente o sertão do Nordeste desde 1998, segundo o 

próprio governo, não havia sido prevista pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais) no início do ano. O órgão é o principal responsável por previsões de 

clima no país. [...] A seca se agrava desde outubro [2011] e já afeta 26 milhões de 

pessoas de oito estados (FOLHA DE S. PAULO, 26/04/2012, grifo nosso). 

Não se trata aqui de uma transgressão criminal concernente ao desvio de verbas, 

como na notícia anterior, mas de uma infração que pode, possivelmente, ter atrapalhado a 

criação de um plano de auxílio eficiente aos atingidos pela seca no Nordeste. Nesse sentido, o 

órgão considerado um dos principais responsáveis pelas previsões de clima no país, e do qual 

se espera a produção de boletins confiáveis, falhou ao não prever a situação de estiagem. 

A partir da análise do ano de 2012, podemos afirmar que a Folha de S. Paulo realizou 

uma cobertura pautada principalmente nos elementos notoriedade e notabilidade, o que nos 

leva a considerar um comportamento bastante parecido com aquele do Diário do Nordeste. 

Em outras palavras: as “qualidades” que tornaram a seca noticiável foram praticamente 

idênticas em ambos os periódicos. No entanto, conseguimos inferir, em meio às matérias 

expostas até esse momento, que há uma distinção na aplicação operativa dos valores-notícia 

nos jornais citados. Isso nos leva a constatarmos a existência de uma inversão de prioridades 

que se dá no emprego (ou na ausência) do critério da proximidade na Folha e no Diário. 

O contexto no qual o jornal está inserido, sua abrangência e o público que atinge vão 

ditar essa inversão. Assim, para o veículo informativo regional, é de extrema importância que 

haja uma constante concatenação dos demais valores noticiosos com o elemento proximidade, 

como foi possível ver nas matérias publicadas pelo Diário do Nordeste. Por outro lado, na 

Figura 44 – Fac-símile da Matéria 25 da Folha de S. Paulo (26/04/2012). 

Fonte: Acervo eletrônico da Folha de S. Paulo (2012). 
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Folha de S. Paulo, em razão do seu contexto jornalístico de referência nacional, não há uma 

prioridade em recorrer ou prescindir deste valor-notícia, pelo menos no que diga respeito à 

cobertura da seca no Nordeste. 

Avancemos em direção ao ano de 2013 para vermos se esse quadro realmente se 

consolida. Das 16 notícias e reportagens que separamos para integrar o corpus de análise da 

Folha de S. Paulo no período citado, mais da metade delas foram construídas tendo como base 

o critério da notabilidade, tais como: 

 Pior seca em 50 anos fecha empregos e arruína lucros (05/05/2013); 

 Epidemia de diarreia atinge 60 mil em Alagoas (07/07/2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerada a pior dos últimos 50 anos, a seca que atinge o Nordeste desde 2011 já 

provocou ao menos R$ 3,6 bilhões em perdas diretas nas lavouras da região. 

Também derrubou o saldo de empregos no campo ao menor nível em dez anos e 

reduziu pela metade, nas áreas afetadas, a exportação de produtos como mel 

(FOLHA DE S. PAULO, 05/05/2013, grifo nosso). 

Figura 45 – Fac-símile da Matéria 26 da Folha de S. Paulo (05/05/2013). 

Fonte: Acervo eletrônico da Folha de S. Paulo (2013). 
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Assim como em muitos casos nos quais o elemento notabilidade está presente, na 

Matéria 26 se recorre a uma contínua exposição de dados numéricos que comprovem a 

dimensão tangível do acontecimento. Procura-se, desse modo, estabelecer relações de causa e 

efeito onde a seca seria a principal geradora dos problemas na economia, do desemprego no 

campo, da insuficiência na produção agrícola etc. 

No Ceará, por exemplo, com 96% das cidades em estado de emergência devido à 

estiagem, a produção agrícola caiu de 1,9 milhão de toneladas para 230 mil 

toneladas. Apenas 30% das áreas agricultáveis têm algum plantio. A seca também 

tem afetado a ocupação na agropecuária. Na comparação com 2011, quando foram 

criados mais de 13 mil empregos com carteira assinada, 2012 registrou déficit de 18 

mil vagas – marca recorde na década (FOLHA DE S. PAULO, 05/05/2013, grifo 

nosso). 

Ocorrência similar pode ser descrita na Matéria 27 acerca de uma epidemia de 

diarreia no estado de Alagoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma epidemia de diarreia já afetou 60 mil pessoas e matou 37 delas nos últimos 

dois meses em Alagoas. A principal causa, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 

é a contaminação da água oferecida à população, que enfrenta a pior estiagem dos 

últimos 50 anos. Mais de 40% das vítimas fatais no Estado eram crianças com 

menos de um ano de idade. Outras 40% eram idosos com mais de 60 anos (FOLHA 

DE S. PAULO, 07/07/2013, grifo nosso). 

Figura 46 – Fac-símile da Matéria 27 da Folha de S. Paulo (07/07/2013). 

Fonte: Acervo eletrônico da Folha de S. Paulo (2013). 
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A quantidade de pessoas envolvidas (notabilidade) e a existência de vítimas fatais 

agrega noticiabilidade a partir do elemento noticioso morte, provocando a seleção do 

acontecimento. Como afirma Nelson Traquina (2008, p.79), este é um valor-notícia 

fundamental na tribo jornalística, sendo uma das razões para explicar o negativismo do 

conteúdo apresentado diariamente pelos jornais. Aproveitando ainda o exemplo da Matéria 

27, gostaríamos de bater mais uma vez na tecla do fator proximidade, e de sua não 

obrigatoriedade ou de seu menor acionamento enquanto critério definidor para a publicização 

da seca pela Folha de S. Paulo. O jornal paulista é categórico ao veicular notícias sobre a seca 

no Nordeste, independente do estado em que se origine o fato. 

Por exemplo: em nenhum momento do ano de 2013 vimos o veículo informativo 

regional Diário do Nordeste publicar qualquer tipo de notícia ou reportagem que tratasse desta 

epidemia de diarreia ocorrida no estado de Alagoas. Ao que nos parece, isso é resultado, 

como já destacamos, da natureza jornalística dos periódicos regionais, os quais acabam por 

trabalhar sua produção diária priorizando uma área em específico. A Folha de S. Paulo, pelo 

contrário, fazendo valer seu tom nacional, pode publicar uma matéria hoje sobre os prejuízos 

da seca em Pernambuco, e amanhã relatar a falta de água para a população do Ceará. 

Prosseguindo com a observação do ano de 2013, apontamos novamente a 

notoriedade como peça-chave na cobertura da Folha. Das 16 matérias analisadas neste ano, 

em cinco oportunidades vislumbramos o valor-notícia supracitado. Vejamos dois exemplos: 

 Dilma diz que Brasil é ‘invencível’ e voltará a crescer (13/03/2013); 

 Dilma lança pacote reciclado para combater a seca no NE (03/04/2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 – Fac-símile da Matéria 28 da Folha de S. Paulo (13/03/2013). 

Fonte: Acervo eletrônico da Folha de S. Paulo (2013). 
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A presidente Dilma Rousseff disse que o Brasil é um país “invencível”, com uma 

economia “forte” e que voltará a crescer. Durante inauguração de 65 km do canal do 

Sertão, em Água Branca (296 km de Maceió), no sertão de Alagoas, Dilma disse 

garantir que o país voltará a crescer por causa de “uma série de medidas para 

melhorar as condições de produção”. A presidente também fez referência à força do 

sertanejo que sofre efeitos da seca (FOLHA DE S. PAULO, 13/03/2013, grifo 

nosso). 

Não fique confuso se por acaso estiver com a impressão de já termos citado essa 

notícia anteriormente. Isso realmente aconteceu. Porém, mostramos o conteúdo veiculado 

pelo Diário do Nordeste sobre esse mesmo acontecimento (na Matéria 12). O texto é 

praticamente idêntico em ambos os jornais, diferindo-se apenas no destaque (localização e 

tamanho na página) que a notícia ganhou, como podemos ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presidente Dilma Rousseff disse ontem, no sertão de Alagoas, que o Brasil é um 

país “invencível”, com uma economia “forte” e que voltará a crescer. [...] Dilma 

também fez referência à força do sertanejo que sofre efeitos da seca. “Um país que 

tem um povo com a capacidade de resistir ao sertão, tendo água, oportunidades, 

universidades, escolas, rodovias, portos, nós somos um país invencível”, disse 

Dilma, que anunciou que vai “recompensar” quem perdeu o rebanho durante esta 

seca (DIÁRIO DO NORDESTE, 13/03/2013, grifo nosso). 

A notoriedade do pronunciamento de Dilma Rousseff foi capaz de mobilizar a 

atenção tanto no Diário do Nordeste, quanto na Folha de S. Paulo, o que nos convence ainda 

Figura 48 - Fac-símile da Matéria 12 do Diário do Nordeste (13/03/2013). 

 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2013). 
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mais sobre a real efetividade dos valores-notícia como fórmulas que auxiliam os jornalistas na 

hora de selecionarem os fatos diários. Em outras palavras: acreditamos que este 

acontecimento tenha sido publicizado não por ordem do acaso, mas sim por uma soma de 

fatores (entre eles a “qualidade” de se tratar de uma figura proeminente) levados em 

consideração pelos repórteres tanto do DN, quanto da Folha. Os contornos, a importância, o 

espaço de texto que a notícia ou a reportagem ganham pode, logicamente, se modificar de 

jornal para jornal, a partir do ajuste de prioridades de cada um. 

A questão da inversão de prioridades no jornalismo impresso de âmbito nacional e de 

âmbito regional a partir do emprego do valor da proximidade (como chamávamos a atenção 

anteriormente) pode ser vista explicitamente nos exemplos abaixo, quando temos um 

acontecimento sendo selecionado pela Folha e pelo Diário devido a um mesmo aspecto 

noticioso (notoriedade), porém sendo construído de forma distinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo eletrônico da Folha de S. Paulo (2013). 

Figura 49 – Fac-símile da Matéria29 da Folha de S. Paulo (03/04/2013). 
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Em meio à seca histórica no Nordeste, a presidente Dilma Rousseff anunciou ontem 

como “ação nova” contra a estiagem um pacote de R$ 9 bilhões que inclui 

manutenção de benefícios, “dinheiro velho” e recursos já carimbados para a região. 

Do total anunciado em Fortaleza, 17% se referem à prorrogação, até o fim do ano, 

dos programas Garantia Safra (que paga até R$ 155 mensais por família afetada) e 

do Bolsa Estiagem (R$ 80 por família). [...] “A atenção e o cuidado com o Nordeste 

não são um favor da presidenta. O que o Nordeste está recendo faz parte dos direitos 

do povo nordestino, que nós estamos fazendo valer”, disse Dilma (FOLHA DE S. 

PAULO, 03/04/2013, grifo nosso). 

O anúncio, como se pode ler no trecho citado, foi proferido na cidade de Fortaleza 

(CE), o que ocasionou uma repercussão da visita e do pronunciamento de Dilma Rousseff 

muito maior no Diário do Nordeste, dado a soma dos critérios da notoriedade e proximidade. 

A afirmação pode ser assegurada ao mostrarmos que nesse exato dia (03/04/2013), o jornal 

cearense publicou três matérias repercutindo as ações de combate à seca prometidas pela 

presidente do Brasil. Ou seja, os dois jornais noticiaram o mesmo acontecimento, sendo que 

um deles ao se valer da proximidade temática/afetiva (a seca enquanto evidência concreta 

para a população cearense) e da proximidade geográfica (a presença de Dilma Rousseff em 

Fortaleza - CE) optou/priorizou por dar maior visibilidade ao assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 – Fac-símile da Matéria 32 do 

Diário do Nordeste (03/04/2013). 

Figura 50 – Fac-símile da Matéria 31 do 

Diário do Nordeste (03/04/2013). 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2013). Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2013). 
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Enquanto a Folha de S. Paulo “resolveu a questão” publicando uma notícia (Matéria 

29) a respeito do pacote de medidas para combater a seca no Nordeste, anunciado por Dilma 

Rousseff; o Diário do Nordeste, ao ter sua produção jornalística ancorada no elemento 

proximidade, cobriu o mesmo fato conferindo a este uma visibilidade bem mais acentuada ao 

produzir três notícias. É como se o pronunciamento da presidente do Brasil fosse sendo 

pontuado de acordo com suas potencialidades e repercussão junto à população cearense. 

Contudo, se na Folha há um tom crítico em relação aos chamados “novos investimentos” 

propagandeados pelo governo federal; no DN isso não fica perceptível, como podemos 

observar nas passagens das matérias 31, 32 e 33, respectivamente: 

O milho, que é utilizado para a alimentação do gado e que vem sendo uma das 

maiores preocupações do homem do campo, foi garantido ontem pelo governo 

federal. A presidente Dilma Rousseff anunciou que serão entregues às regiões 

afetadas com a estiagem 340 mil toneladas para abastecer a região nos meses de 

abril e maio. E mais: ao invés de vendido aos estados, o cereal será entregue a estes 

para a venda subsidiada aos produtores (DIÁRIO DO NORDESTE, 03/04/2013, 

grifo nosso). 

Em sua primeira visita ao Ceará neste ano, a presidente Dilma Rousseff admitiu que 

os investimentos já feitos pelo governo federal não produziram os resultados 

esperados no combate à seca no semiárido, que já é a maior nos últimos 50 anos. 

Mas, ao fazer esta mea culpa, a chefe do Executivo federal anunciou um novo 

pacote de ações que surpreendeu os governadores nordestinos, presentes em 

Fortaleza, apresentando benefícios além do que vinha sendo reivindicado. Serão, a 

partir de agora, investidos R$ 9 bilhões pela União na mitigação dos efeitos da 

estiagem. E garantiu que todas as perdas serão recompostas em curto prazo 

(DIÁRIO DO NORDESTE, 03/04/2013, grifo nosso). 

Agricultores nordestinos e do norte de Minas Gerais e Espírito Santo afetados pela 

seca poderão dispor de mais de R$ 350 milhões para empréstimos, junto ao Banco 

Figura 52 – Fac-símile da Matéria 33 do Diário do Nordeste (03/04/2013). 

Fonte: Acervo eletrônico do Diário do Nordeste (2013). 
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do Nordeste (BNB). Os recursos, anunciados ontem, pela presidente Dilma 

Rousseff, durante o Condel, garantirão financiamento pelos próximos 90 ou 120 

dias, no máximo, segundo a direção da própria instituição (DIÁRIO DO 

NORDESTE, 03/04/2013, grifo nosso). 

Fica claro que a notoriedade prevalece nas notícias citadas acima, produzidas pelo 

Diário do Nordeste e Folha de S. Paulo, mas com a diferença de que devido à mobilização e a 

priorização do valor-notícia da proximidade, o periódico cearense publicizou com mais 

detalhes o acontecimento. Além da notoriedade e da notabilidade (enquanto fatores de 

saliência de primeira ordem) não constatamos uma ampla recorrência dos demais valores 

noticiosos na cobertura realizada pela Folha de S. Paulo em 2013. 

Nesse sentido, percebemos que, por um lado, as estratégias de produção da notícia 

nesses jornais se mostram semelhantes quanto ao entendimento acerca dos valores-notícia que 

fazem da seca um acontecimento noticiável. Por meio das inferências aqui realizadas, 

entendemos que há um consenso, um compartilhamento de valores noticiosos (notoriedade e 

notabilidade, principalmente) bastante similares e recorrentes entre os repórteres dos jornais 

Folha de S. Paulo e Diário do Nordeste, quanto à cobertura jornalística da seca, durante os 

anos de 2012 e 2013. Como afirma Stuart Hall (1993, p.225), “Embora não estejam escritos 

em parte alguma, formalmente transmitidos ou codificados, os valores-notícia parecem ser 

largamente partilhados entre diferentes meios de comunicação”, além de se constituírem 

como elemento central na socialização profissional, prática e ideológica dos jornalistas. 

Assim, tanto no periódico impresso de referência nacional, quanto no jornal de 

âmbito regional, é possível registrar a presença dos valores-notícia determinando o porquê 

daquele acontecimento ter sido selecionado e publicizado. Ou seja, ainda é possível afirmar 

que esses critérios funcionam como pontos de referência para guiar a atividade jornalística 

diária, independentemente de se tratar de um veículo informativo do Sudeste ou do Nordeste; 

de âmbito nacional ou de caráter regional. 

(...) os jornalistas não podem decidir a cada vez, desde o princípio, como selecionar 

os fatos que aparecerão sob vestes de notícia: isso tornaria o trabalho impraticável. 

A exigência primária é, portanto, a de fazer dessa incumbência uma rotina, a fim de 

torná-la passível de ser cumprida e administrada. Os valores-notícia servem 

justamente para isso (WOLF, 2008, p.203). 

No entanto, queremos destacar que mesmo apresentando uma certa homogeneidade 

dentro da cultura jornalística, a natureza dos valores-notícia é dinâmica, de modo que sua 

operacionalização pode sofrer variações de prioridade como foi possível ver em relação ao 

elemento proximidade. Se para o Diário do Nordeste, dadas as suas características regionais, 

este valor-notícia é algo imprescindível, capaz de nortear a seleção dos acontecimentos e atuar 
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em conjunto com demais valores-notícia; na Folha de S. Paulo não há essa priorização do 

valor proximidade, pelo menos na seleção do acontecimento seca no Nordeste. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da explanação feita anteriormente, vimos que há uma considerável 

disparidade na cobertura jornalística efetuada pelo Diário do Nordeste e Folha de S. Paulo 

durante a seca que atingiu o Nordeste brasileiro nos anos de 2012 e 2013. Disparidade essa 

que constata-se, inicialmente, na quantidade de notícias e reportagens produzidas por ambos 

os jornais. Enquanto que no periódico regional o assunto foi tratado de forma permanente 

(237 matérias em 2012; 317 matérias em 2013), no jornal de referência nacional sua 

incidência foi notadamente reduzida (53 matérias em 2012; 29 matérias em 2013). Esses 

números também nos ajudaram a apontar que o trabalho jornalístico da Folha e do DN esteve 

pautado no entendimento da seca no Nordeste como uma notícia de sequência. Ou seja, o 

acontecimento possui uma “rotina” que é prevista pelos veículos informativos, fazendo com 

que os jornais possam, inclusive, escolher o melhor momento para abordar o assunto. 

Para além da dimensão quantitativa, destacamos em nossa análise qualitativa a 

incidência de valores-notícia como ferramenta de uso recorrente pelos jornalistas na hora de 

selecionarem a seca como notícia. No trabalho apresentado, indicamos de que modo esses 

elementos de noticiabilidade se inscrevem, são mobilizados e interferem na seleção e 

publicização do acontecimento. Tendo como base as categorias de valores-notícia 

estabelecidas pelo pesquisador Nelson Traquina (2008), assinalamos a frequente presença dos 

valores de notoriedade e notabilidade nas matérias tanto da Folha de S. Paulo, quanto do 

Diário do Nordeste, confirmando assim o caráter consensual e de compartilhamento dos 

valores-notícia nas práticas produtivas de jornalistas de diferentes meios de comunicação. 

No entanto, apesar das “qualidades” que tornaram a seca no Nordeste um fato 

noticiável terem sido relativamente idênticas nos jornais abordados, explicitamos (por meio 

dos exemplos que foram citados) a existência de uma inversão de prioridades no que diz 

respeito ao emprego do valor da proximidade. Nesse sentido, confirmamos ser de extrema 

importância para o veículo informativo regional (Diário do Nordeste) uma constante 

combinação do critério da proximidade com os demais valores noticiosos. Por outro lado, 

entendemos que a Folha de S. Paulo, dado o seu contexto jornalístico de referência nacional, 

“abre mão” deste valor-notícia. 
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Recentemente, David Skok, editor chefe do jornal norte americano Boston Globe, fez 

a seguinte projeção ao ser perguntado
57

 sobre o que poderíamos esperar de mudanças na 

esfera jornalística mundial para os próximos 12 meses do ano de 2016. Segundo ele, “This 

may be more of as aspiration than a prediction, but it is my hope that in 2016 the great 

technology companies of our time will give more prominence to stories that matter to their 

users closer to home”
58

. O apontamento chama a atenção para o fato de que os jornais terão de 

se empenhar cada vez mais na produção de notícias locais como uma forma de buscar 

diferencial informativo e manter o seu publico atual. 

A afirmação feita por David Skok acaba indo de encontro, em certa medida, a 

algumas das observações que fizemos ao longo das páginas anteriores. Durante a construção 

desse trabalho, ficou perceptível como o jornal regional, através da informação de 

proximidade, é capaz de assegurar a publicização e o agendamento de assuntos que dialogam 

diretamente com o cotidiano de regiões específicas. Sua potência se inscreve exatamente na 

capacidade de acompanhar diariamente os pormenores da sua área de cobertura jornalística e 

assim de publicizá-las. Nesse sentido, o jornalismo regional consegue dar visibilidade aos 

acontecimentos que em muitas ocasiões não são abarcados pelos jornais de âmbito nacional. 

Não se trata aqui de fazer uma defesa desmedida dos periódicos regionais, alçando-

os ao posto de arautos do bom jornalismo na imprensa brasileira. Sabemos das restrições 

econômicas e dos laços políticos que acabam por criar barreiras prejudiciais ao trabalho 

jornalístico diário nos veículos informativos dessa natureza. No entanto, através dessa 

dissertação, tivemos a intenção de romper (mesmo que minimamente) a barreira de 

preconceitos que cercam e empobrecem o entendimento do real valor e da importância que 

possuem os jornais regionais. 

Na outra ponta da discussão estão os jornais de referência nacional que precisam ser 

entendidos, como apontamos, para além da questão da tiragem. Obviamente, a liderança em 

vendagem de exemplares, como acontece com a Folha de S. Paulo, é um bom demonstrativo 

do poder de inserção junto ao público de um país. Porém, sua força de atuação repousa, 

principalmente, na capacidade de funcionar como ponto de referência para as camadas 

                                                             
57 O questionamento faz parte do projeto “Predictions for Journalism 2016”, realizado pela Nieman Foudation 

for Journalism, onde através do qual são feitas perguntas para jornalistas de destaque, com o intuito de saber suas 

expectativas para o campo jornalístico a cada ano que se inicia. Para mais informações, acessar: 

www.niemanlab.org/collection/predictions-2016  

58 “Isso pode ser mais uma aspiração do que realmente uma previsão, mas a minha esperança é de que em 2016 

as grandes companhias de tecnologia da comunicação do nosso tempo vão dar mais destaque às histórias que 

acontecem localmente, e que são mais importantes para os seus usuários/leitores” (David Skok, 2015, tradução 

nossa). 

http://www.niemanlab.org/collection/predictions-2016
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dirigentes da sociedade. É exatamente por isso que sua área de atuação jornalística não se 

restringe a uma cidade ou a um único estado. É preciso abordar acontecimentos (tanto do seu 

próprio país quanto das nações estrangeiras) que despertem o interesse desse público que se 

encontra espalhado pelo território nacional. 

Outra questão que ficou clara ao realizarmos essa pesquisa e analisarmos a 

operacionalização da atividade jornalística diária da Folha de S. Paulo e do Diário do 

Nordeste tem a ver com o entendimento de como os valores-notícia funcionam e são os 

responsáveis (em parte) por definirem a seleção do acontecimento seca no Nordeste, além de 

justificarem o porquê das diferenças que encontramos na produção informativa de cada um 

dos jornais. Mesmo que a seca tenha sido noticiada, como vimos, por ambos os jornais, 

observou-se que o seu dimensionamento, assim como a frequência/visibilidade com que 

apareceu foi distinta. Essa diferenciação foi determinada, a nosso ver, por uma priorização do 

valor-notícia da proximidade pelo jornal regional cearense. 

Aliás, a informação de proximidade, ou o jornalismo de proximidade (como alguns 

preferem) tende a se tornar uma das principais alternativas no cenário jornalístico atual. Suas 

potencialidades são cada vez mais visíveis nos diferentes suportes midiáticos. Se nesta 

dissertação acabamos por observar suas características a partir da produção de notícias em um 

meio impresso (no caso, o Diário do Nordeste), foi por uma questão metodológica, que 

envolve a delimitação de um objeto de estudo. Ou seja, a questão da informação de 

proximidade não diz respeito ou não se limita apenas aos jornais regionais impressos. 

De modo cada vez mais acentuado, a imprensa regional e local tem adotado os meios 

digitais como plataforma para difusão de conteúdo informativo. É o chamado ciberjornalismo 

de proximidade, que se caracteriza por empregar o ciberespaço para investigar, produzir e 

disponibilizar conteúdos jornalísticos concernentes a uma determinada comunidade. O 

profissional que realiza tal tarefa de modo exclusivo é considerado um ciberjornalista de 

proximidade (JERÓNIMO, 2015, p.12). 

Outra tendência que ganha força junto à informação de proximidade (principalmente 

em plataformas digitais) é o chamado jornalismo hiperlocal. Como esclarece a pesquisadora 

portuguesa Catarina Rodrigues (2011): 

Num cenário de comunicação em redes globais caracterizado pela velocidade da 

informação, não deixa de ser interessante observar o aparecimento de novas 

estratégias que procuram favorecer a proximidade. (...) Assim, mais do que 

referentes a uma determinada localidade, as notícias na Internet tendem a ser 

específicas: sobre uma comunidade, um bairro ou uma rua. (...) Esta ideia remete 

para o jornalismo hiperlocal (RODRIGUES, 2011, p.193). 
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Exemplos dessa vertente podem ser encontrados tanto em portais eletrônicos, quanto 

em blogues. Nos Estados Unidos, o jornal The New York Times e a New York University 

desenvolveram em conjunto o The Local East Village, uma experiência que se assume como 

jornalismo hiperlocal, sendo promovida por um jornal de referência internacional, em 

conjunto com acadêmicos e cidadãos comuns. “Our coverage area – which extends from 

Broadway to the East River, 14
th

 Street to Houston Street – is home to roughly 70,000 people 

(…)
59

” (THE LOCAL EAST VILLAGE, 2010). Trata-se, como se enuncia, de produzir 

conteúdo informativo tendo uma área de cobertura bastante específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Brasil, a versão online do jornal O Globo apresenta algo parecido com o visto 

anteriormente. Neste caso, são publicadas notícias sobre bairros do Rio de Janeiro que podem 

ser acessados de forma individualizada. “(...) o trabalho resulta da colaboração entre a redação 

dos vários jornais locais de O Globo e dos cidadãos permitindo uma maior participação dos 

utilizadores centrada em locais específicos” (RODRIGUES, 2011, p.197). Dessa maneira, o 

leitor pode buscar notícias pontuais sobre “Niterói”, “Barra”, “Serra”, “Zona Sul”, “Zona 

Norte” e “Tijuca”, como pode ser visto na imagem abaixo. 

                                                             
59 “A nossa área de cobertura jornalística – que se estende desde a Broadway até o East River, e da 14th Street 

até Houston Street – é o lar de aproximadamente 70.000 pessoas” (THE LOCAL EAST VILLAGE, 2010, 

tradução nossa). 

Figura 53 – Página inicial do portal eletrônico “The Local East Village”. 

Fonte: Imagem reproduzida da internet (eastvillage.thelocal.nytimes.com). 
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Para além dos veículos de comunicação “tradicionais”, nota-se também a utilização 

dos intitulados blogues locais e regionais com o objetivo de partilhar assuntos que sejam de 

comum interessante, assim como apontar os problemas e enaltecer as potencialidades de uma 

cidade, de um bairro etc. “Os blogues regionais trabalham com o fator proximidade que aliado 

às novas tecnologias permite chamar a atenção da comunidade que para além de acompanhar 

a informação transmitida tem ainda a possibilidade de participar de forma activa” 

(RODRIGUES, 2006, p.11). 

Exemplos de blogues que se pautam na informação de proximidade não faltam. Na 

cidade do Recife (PE), por exemplo, a Gazeta da Torre
60

 é um caso notório de como 

acontecimentos hiperlocais podem ganhar visibilidade em canais de comunicação que não 

integram diretamente grandes conglomerados midiáticos. Como afirmam no texto de 

apresentação do blogue, trata-se de um trabalho “(...) construído com a colaboração dos 

moradores [dos bairros da Torre e Madalena], frequentadores, empresários, comerciantes e 

profissionais liberais do bairro e fora dele (...) com o objetivo de ajudar na socialização de 

nossa região” (BLOG GAZETA DA TORRE, 2015). 

Através da leitura dos textos publicados no mesmo, é possível conhecer a história de 

moradores do bairro (“Bairro da Torre: Sr. Memede – Uma grande personalidade que faz 

parte da história da Torre” – 20/11/2015); datas comemorativas (“Aniversário do Mercado da 

                                                             
60 Para maiores informações, acessar www.gazetadatorre.blogspot.com.br  

Figura 54 – Portal eletrônico do jornal brasileiro O Globo. 

Fonte: Imagem reproduzida da internet (oglobo.com/rio/bairros). 

http://www.gazetadatorre.blogspot.com.br/
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Madalena” – 27/10/2015); como também ficar sabendo das questões que precisam ser 

melhoradas (“Praça Solange Pinto Melo, bairro da Madalena, pede socorro” – 10/10/2015). 

É lógico que esse é um processo em desenvolvimento, e há uma série de fatores 

positivos e negativos ainda sendo descobertos dentro dessas perspectivas do jornalismo de 

proximidade e hiperlocal. Não há dúvidas, porém, sobre a importância e a necessidade que 

nós temos de estarmos informados tanto sobre aquilo que acontece no nosso país e em 

diferentes partes do mundo, mas também, e principalmente, no que ocorre em nossa cidade, 

na nossa rua e assim por diante. 

Sabemos que a discussão acerca do jornalismo impresso regional e do jornalismo 

impresso de referência nacional não se esgota nos pontos desenvolvidos nesta dissertação, até 

porque tratamos apenas de uma dimensão do processo de produção noticioso (a seleção do 

acontecimento), quando em sua complexidade ele se efetiva em diversas etapas. Contudo, os 

apontamentos que aqui esboçamos serviram, acima de tudo, para demonstrar a efetiva 

aplicabilidade dos valores-notícia como elementos fortemente compartilhados pelos membros 

do campo jornalístico, e a maneira como eles servem para delimitar esses lugares de fala 

ocupados por um jornal regional (Diário do Nordeste) e por um jornal de referência nacional 

(Folha de S. Paulo) na cobertura da seca no Nordeste nos anos de 2012 e 2013. 

Por último, não nos esqueçamos de que a produção jornalística tem como resultado 

final um conteúdo informativo que reverbera e alimenta a construção da realidade que 

experimentamos diariamente. Desse modo, as notícias e reportagens que apresentamos ao 

longo do capítulo de análise são as provas concretas de como o Diário do Nordeste e de como 

a Folha de S. Paulo constroem e nos oferecem os seus entendimentos acerca dos fatos sociais. 
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