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Resumo  
 

Definir o que é notícia e quais são os critérios utilizados pelos produtores – jornalistas, 

editores, donos de veículos de comunicação – para selecionar o que deve ser noticiado é parte 

deste artigo que analisa quais são os valores-notícia presentes nas notícias que recebem 

destaque e nas notícias mais lidas pelo público no site Campo Grande News. Durante a análise 

dos dados coletados entre 15 e 27 de janeiro de 2015 foi possível constatar que nas Notícias 

Destaque, selecionadas pelos editores, apesar das notícias que envolviam 

Negativismo/Desgraça - tragédias, assaltos, crimes, violência, etc. - serem maioria, existe um 

equilíbrio um pouco maior em relação aos valores-notícia presentes, mas que nas notícias 

Mais Lidas, ou seja, as que a classificação depende exclusivamente do leitor, mais da metade 

das notícias elencadas continham estes valores-notícia. 
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notícia. 

 

Introdução 

A notícia é parte central do modelo de comunicação de massas liberal (ALSINA, 2009), 

uma construção, que por meio de uma “guerra de linguagens” (BARTHES, 1988, p. 103) 

ordena e dá regularidade ao cotidiano das massas.  

As notícias, servem, de acordo com Kovack e Rosenstiel (2004, p. 31), para “fornecer  aos 

cidadãos informações de que necessitam para serem livres e se autogovernar”. Pena (2006, 

p. 23) tem visão próxima quando afirma que “a natureza do jornalismo está no medo do 
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desconhecido, que leva o homem a querer exatamente o contrário, ou seja, conhecer, e 

assim, acreditar que pode administrar a vida de forma mais estável e coerente”.  

Portanto, entender o que é notícia e como é feita a seleção das notícias se faz importante. 

Martinez Albertos (1997)5 define notícia como um “fato inédito ou atual, de interesse geral, 

e que é comunicado a um público que pode ser considerado massivo, uma vez que foi 

analisado, interpretado e valorizado, pelos sujeitos promotores” e Herraiz (1996, p. 19)6 

define notícia como sendo “o que os jornalistas acham que interessa aos leitores, portanto, 

a notícia é o que interessa aos jornalistas”. 

A coincidência nas definições está em que o fato a ser noticiado está na dependência do 

que os jornalistas, editores e proprietários dos veículos de comunicação – todos que 

participam do processo – entendam, ou tenham interesse, que seja noticiado. A partir desse 

pressuposto o questionamento natural é saber qual o processo que ocorre entre um fato 

acontecer e ele vir a se tornar notícia, ou seja, quais são os critérios de seleção noticiosos 

utilizados.  

Critérios de Noticiabilidade 

Para Traquina (2003) mesmo os profissionais do jornalismo têm dificuldade em explicar o 

que é notícia e como é feito o processo para a seleção do que deve, ou não, ser noticiado.  

Moretti (2003) acredita que é merecedor de ser contado um fato que viola uma norma – 

moral, probabilística ou as duas juntas – e é incomum.  

Para buscar respostas, os pesquisadores têm estudado e identificado quais são os atributos 

presentes em fatos cotidianos que fazem com que eles se tornem notícias. Os atributos, 

também chamados de valores-notícia, são como “linhas–guia para a apresentação do 

material, sugerindo o que deve ser enfatizado, o que deve ser omitido, onde dar prioridade 

na preparação das notícias a serem apresentadas ao público” (WOLF, 1995, p. 203) . Porém, 

esse conjunto de elementos, como afirma Sousa (2002), é temporal e está relacionado ao 

público consumidor de notícias.  

[…] os critérios são, essencialmente, de índole social, ideológica e cultural, 

embora não exclua a ação pessoa. Talvez devido a essa multiplicidade de 

forças conformativas, os critérios de noticiabilidade não são rígidos nem 

universais. Entretanto, são, frequentemente, de natureza esquiva, opaca e, 

                                                 

5 apud ALSINA, 2009, p. 35 
6 apud ALSINA, 2009, p. 255 
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por vezes, contraditória, e funcionam conjunta e inter–relacionadamente em 

todo o processo de fabricação/construção das notícias, dependendo da 

forma de operar da organização noticiosa, da sua hierarquia interna e da 

maneira como ela confere ordem ao caos. (SOUSA, 2002, p. 95) 

Ratificando a afirmação feita por Sousa (2002), a tabela elaborada por Gislene Silva (2005, 

p. 11) elenca uma série de valores-notícia indicados por diversos autores, e explicita a 

diversidade e a multiplicidade de variáveis que vem ser consideradas.  

Tabela 1 - Elenco de valores–notícia 

STIELER: novidade, proximidade geográfica, proeminência e negativismo.  

LIPPMAN: clareza, surpresa, proximidade geográfica, impacto e conflito pessoal.  

BOND: proeminência, raridade, interesse nacional, interesse pessoal/econômico, injustiça, 

catástrofe, interesse universal, drama, número de pessoas afetadas, grande quantia de dinheiro, 

descobertas/invenções e crime/violência.  

GALTUNG & RUGE: frequência, amplitude, clareza ou falta de ambiguidade, relevância, 

conformidade, imprevisão, continuidade, referência a pessoas e nações de elite, composição, 

personificação e negativismo.  

GOLDING & ELLIOT: drama, visual atrativo, entretenimento, importância, proximidade, 

brevidade, negativismo, atualidade, elites e famosos.  

GANS: importância, interesse, novidade, qualidade e equilíbrio.  

WARREN: atualidade, proximidade, proeminência, curiosidade, conflito, suspense, emoção e 

consequências.  

HETHERINGTON: importância, drama, surpresa, famosos, escândalo sexual/crime, número de 

pessoas envolvidas, proximidade e visual bonito/atrativo.  

SHOEMAKER ET AL: oportunidade, proximidade, importância/impacto, consequência, 

interesse, conflito/polêmica, controvérsia, sensacionalismo, proeminência e 

novidade/curiosidade/raro.  

WOLF: importância do indivíduo (nível hierárquico), influência sobre o interesse nacional, 

número de pessoas envolvidas e relevância quanto à evolução futura.  

ERBOLATO: proximidade, marco geográfico, impacto, proeminência, aventura/conflito, 

consequências, humor, raridade, progresso, sexo/idade, interesse pessoal, interesse humano, 

importância, rivalidade, utilidade, política editorial, oportunidade, dinheiro, expectativa/suspense, 

originalidade, culto de heróis, descobertas/invenções, repercussão e confidências.  

CHAPARRO: atualidade, proximidade, notoriedade, conflito, conhecimento, consequências, 

curiosidade, dramaticidade e surpresa.  

LAGE: proximidade, atualidade, identificação social, intensidade, ineditismo e identificação 

humana.  
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Apesar da diversidade, é possível perceber a recorrência de alguns valores-notícia, como 

Proximidade, Atualidade/Novidade, Negativismo, Surpresa/raridade, e o envolvimento de 

pessoas famosas/de elite. Proximidade não é somente a proximidade geográfica, e deve-se 

considerar também “efeitos psicológicos de identificação e envolvimento afetivo” 

(ALSINA, 2009, p. 150) 

Notícias na Internet 

Jornalismo e tecnologia sempre estiveram ligados. Baldessar (2005, p. 2) reafirma esse 

posicionamento quando diz que “os aparelhos de rádio, televisão, fotografia e os 

equipamentos para produzir materiais para estes suportes estão ligados a tecnologia”. 

Postman vai além e credita a existência das “notícias do dia” ao telégrafo.  

Não quero dizer que coisas como incêndios, guerras, assassinatos e amor 

não existiam antes [...] O que digo é que, sem a tecnologia para as anunciar, 

as pessoas não saberiam e, portanto, não as incluiriam em seu fazer 

cotidiano. A informação simplesmente não existia como parte do conteúdo 

da cultura. Essa ideia – que existe um conteúdo denominado “as notícias do 

dia” foi criada totalmente pelo telégrafo (e desde então ampliada por novos 

meios), que possibilitava a transmissão descontextualizada a grandes 

distâncias e a uma velocidade incrível7 (POSTMAN, 2001, p. 11-12). 

A mais recente tecnologia a impactar o fazer jornalístico foi a internet. Historicamente 

nova, cerca de 20 anos considerando o primeiro ambiente gráfico, o Mosaic8, já alterou o 

cotidiano de grande parte da população e tem grande representatividade na mídia 

consumida – a internet tem penetração9 em 57% da população, frente a 97% da Televisão, 

71% do Rádio, 51% do Jornal impresso 51% e 46% da Revista10. Também é grande o tempo 

dedicado na relação com a internet, cerca de 34 horas por mês, de acordo com o Centro de 

Estudo sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação (CETIC)11.  

                                                 

7 No quiero decir que cosas como incêndios, guerras, asesinatos y amor no existiesen antes [...] Lo que digo 

es que, sin la tecnologia para anunciarlas, la gente no se enteraba y por lo tanto no las incluía en sua 

quehacer cotidiano. Tal información simplesmente no podia existir como parte del contenido de la cultura. 

Esta idea – que hay un contenido denominado “las noticias del dia” fue criada totalmente por el telégrafo (y 

desde entonces ampliada por nuevos médios), que possibilitaba la transmission descontextualizada a vastos 

espacios y a una velocidade increible. (POSTMAN, 2001, p. 11–12). Tradução dos autores. 
8 Primeiro navegador gráfico, criado em 1993 (FERRARI, 2004) 
9 Quantidade de pessoas ou lares atingidos por um meio. Disponível em 

<http://comercial2.redeglobo.com.br/midiakit/Pages/dicionarioMidia.aspx>. Acesso em jun. 2014 
10 Mídia Dados Brasil 2014. Disponível em <http://gm.org.br/midia-dados> Acesso em jan. 2015 
11 Departamento que faz parte do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI–BR). Disponível em 

<http://www.cetic.br/usuarios/ibope/tab02–01–2012.htm>. Acesso em jun. 2014 
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As informações jornalísticas atualmente estão distribuídas entre os meios de comunicação 

citados acima, e a população busca essas informações quando acha necessário. O jornalismo 

que se faz para a internet ainda apresenta variações porque “ainda existe confusão 

conceitual e discussão acadêmica em relação aos termos” (PALACIOS, 2003, p. 2), mas é 

mais comumente chamado de ciberjornalismo. 

Grandes possibilidades desse jornalismo são a interatividade com o leitor e a mensuração. 

A interatividade pode acontecer quando o usuário escolhe como lerá a notícia – imagem, 

vídeo, áudio, texto, na ordem que quiser -, quando ele participa do processo de produção - 

enviando fotos ou vídeos-, ou quando participa do processo de distribuição, compartilhando 

conteúdos com sua rede de contados.  

Em relação a mensuração, atualmente pela internet é possível saber quantas vezes a notícias 

foi lida, quantas pessoas diferentes leram a notícia, quantas vezes a notícia foi 

compartilhada – distribuída – pelos leitores, entre outras informações.  

Essa mensuração torna possível fazer um comparativo entre as notícias que recebem 

destaque pelos jornalistas ou editores de determinado veículo e quais são as mais lidas pelo 

público consumidor de notícias, traçando um paralelo entre o que os jornalistas acreditam 

ser importante e o que o público considera importante. 

A Publicação das Notícias na Página do Campo Grande News 

Na capital sul–mato–grossense destacam–se dois portais de notícias que concentram grande 

parte da audiência e da atenção do público, o Midiamax News12 e o Campo Grande News13.  

O Mídiamax News afirma que recebe aproximadamente dois milhões de visitantes únicos 

por mês14, mas não apresentou dados que comprovassem esse acesso. O Campo Grande 

News ofereceu acesso a tela inicial do Google Analytics15, e foi possível constatar que o 

site recebe cerca de um milhão e trezentos mil visitantes únicos por mês que visualizam 

cerca de 18 milhões de páginas16. Por conta da possibilidade de constatar a veracidade dos 

números de acesso, o site Campo Grande News foi escolhido para análise no artigo.  

                                                 

12 Disponível em <http://www.midiamax.com.br/>  
13 Disponível em <http://www.campograndenews.com.br/>  
14 Visitantes únicos ou Visitas únicas é a quantidade de pessoas que visitaram o site durante o período, 

independente da quantidade de vezes que o fez. As informações são fornecidas pelo veículo 
15 Software da Google que mensura acessos em websites 
16 Dados de dezembro de 2014.  
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Visualmente – não considerando as editorias - o site campograndenews.com é dividido em 

três grandes partes, ou em linguagem mais utilizada pelos programadores visuais do site, 

em três grandes “dobras”. As dobras são as partes que aparecem inteira na tela do navegador 

de internet sem a rolagem de tela.  

As matérias que são destaque na primeira dobra são escolhidas pelo chefe de redação, 

Edivaldo Bitencourt, as da segunda dobra pela jornalista Ângela Kempfer, responsável pelo 

Labo B e as da terceira dobra pela jornalista Priscilla Peres, responsável por economia e 

cidades17. 

 

Figura 1 - Primeira dobra do site campograndenews.com18 

 

 

 

 

Figura 2 - Segunda dobra do site campograndenews.com19 

                                                 

17 Entrevista concedida por ECHEVERRIA, Samuel. Entrevistador: Elton Tamiozzo de Oliveira. Campo 

Grande, Jan. 2015. 
18 Fonte: www.campograndenews.com.br 
19 Fonte: www.campograndenews.com.br  

 

http://www.campograndenews.com.br/
http://www.campograndenews.com.br/
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Figura 3 - Terceira dobra do site campograndenews.com 

 

A dobra mais importante é a primeira, pois é a que aparece no navegador de internet sem a 

necessidade da rolagem de página. No Campo Grande News, as notícias que merecem 

destaque ficam posicionadas no alto e a esquerda e recebem uma fotografia. São geralmente 
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cinco notícias, que são trocadas diariamente, ou conforme explicou em entrevista Samuel 

Echeverria20, Gerente Administrativo do site, “se houver algum acontecimento que mereça, 

a troca é feita independente do horário”. 

O site também dá importância para a opinião e interação do leitor, colocando no topo do 

site um link para as notícias mais lidas, conforme notado na figura abaixo.  

Figura 4 - Link para notícias mais lidas21 

 

 

A classificação das notícias mais lidas é feita automaticamente pelo sistema de publicação 

do Campo Grande News, que exibe as 20 mais lidas na semana.  

 

 

 

Figura 4 - Notícias Mais Lidas22 

                                                 

20 Entrevista concedida por ECHEVERRIA, Samuel. Entrevistador: Elton Tamiozzo de Oliveira. Campo 

Grande, jan. 2015.  
21 Fonte: www.campograndenews.com.br  

 
22 Fonte: www.campograndenews.com.br  

 

http://www.campograndenews.com.br/
http://www.campograndenews.com.br/
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Todas as notícias publicadas têm a opção de compartilhamento em redes sociais, 

possibilitando ao leitor executar também o papel de distribuidor de conteúdo. 

Análise das Notícias Publicadas 

Para realizar uma comparação entre as escolhas dos editores e jornalistas responsáveis e as 

matérias mais lidas pelo público do veículo, foi feita uma análise entre essas duas áreas do 

site. O período da análise foi de 15 a 27 de janeiro de 2015. Foram capturadas as telas das 

notícias que eram destaque e a tela das notícias mais lidas, em horários diferentes dos dias 

que compreenderam a análise.  

Foram, no período, publicadas 57 notícias destaque na primeira dobra do site, e 237 

apareceram nas Mais Lidas. As notícias que foram destaque e que também apareceram entre 

as mais lidas foram 26, o que corresponde a 10,97% das notícias publicadas.  Não existe 

relação necessária entre as notícias destaque e as mais lidas. Em resposta a este 
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questionamento, o gerente administrativo disse que as mais lidas normalmente são Lado B 

e notícias policiais, “a desgraça dos outros as pessoas gostam”, diz Samuel Echeverria. 

Em relação aos critérios de noticiabilidade, buscou-se utilizar os valores-notícia  que mais 

se repetiam nos autores citados na Tabela 1. Foram escolhidos os critérios: Atualidade/ 

Novidade, Proximidade, Negativismo / Desgraça, Surpresa/ Raridade, Impacto / 

Importância, Famosos/ Elite e as notícias foram analisadas individualmente.  

A tabela a seguir mostra a quantidade de notícias que foram classificadas em cada valor-

notícia.  

 

Tabela 2 - Valores-notícia presentes nas notícias publicadas  

 Atualidade/ 

Novidade 
Proximidade 

Negativismo 

/ Desgraça 

Surpresa/ 

Raridade 

Impacto / 

Importância 

Famosos/ 

Elite 

Destaque 1 6 21 8 15 6 

1,75% 10,53% 36,84% 14,04% 26,32% 10,53% 

Mais 

Lidas 

25 16 119 19 34 28 

10,55% 6,75% 50,21% 8,02% 14,35% 11,81% 

 

É possível perceber que, conforme mostrado anteriormente, mesmo que as notícias 

destaque não estejam entre as mais lidas (10,97%), os valores-notícia presentes apresentam 

semelhança principalmente nas notícias que envolvem Negativismo e Desgraça - como 

assaltos, mortes, entre outros – correspondendo a aproximadamente 37% das notícias 

destaque. Existe, nas notícias destaque, uma distribuição mais equilibrada, conforme 

salientou Samuel Echeverria23, “para valorizar todas as editorias e para publicarmos o que 

achamos importante para nossos leitores”. 

Nas mais lidas, as notícias que envolvem Negativismo e Desgraça correspondem 50% do 

que é lido. Notícias que envolvem Atualidade/Novidade, Famosos/Elite e 

                                                 

23 Entrevista concedida por ECHEVERRIA, Samuel. Entrevistador: Elton Tamiozzo de Oliveira. Campo 

Grande, jan. 2015. 
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Surpresa/Raridade, que normalmente são publicadas pelo Lado B, chegam a quase 30%, 

confirmando a afirmação feita por Samuel.  

Em relação a esses dois grandes agrupadores é importante fazer uma relação com uma das 

características importantes do ciberjornalismo, o papel do leitor enquanto compartilhador / 

distribuidor de conteúdo. Na entrevista realizada com o Gerente Administrativo do Campo 

Grande News ele destacou a importância das mídias sociais na quantidade de leitores, e 

como esse compartilhamento para as redes de contato do leitor faz diferença no volume 

final de acessos e de leitura das matérias no site.  

Considerações Finais 

A notícia, que ordena e dá regularidade ao cotidiano das massas, é um dos elementos 

centrais da comunicação de massas liberal. Servem para fornecer informações aos cidadãos, 

com o propósito de que eles possam se sentir livres e, eliminando o medo do desconhecido 

e podendo se autogovernar.  

Os autores consultados concordam que só serão notícia os fatos que jornalistas, editores e 

proprietários dos meios de comunicação acreditarem que mereçam ser noticiados e, 

portanto, saber quais são os critérios para a seleção desses fatos é fundamental.  

Independente dos critérios de noticiabilidade, a tecnologia sempre esteve ligada ao 

jornalismo, e a internet modificou o fazer jornalístico, permitindo, principalmente, uma 

interatividade maior com o leitor e possibilitando que este também atue como distribuidor 

da notícia.  

Durante a análise dos dados coletados foi possível perceber que nas notícias que são 

destaque, ou seja, as que são selecionadas pelos editores, existe um equilíbrio um pouco 

maior em relação aos valores-notícia presentes, mas que nas notícias mais lidas, ou seja, as 

que a classificação depende exclusivamente do leitor, as notícias que envolviam fatores 

negativos, tragédias, assaltos, crimes, violência, eram as preferidas. A entrevista com o 

gerente administrativo também constatou que, quando o usuário assume o papel de 

distribuidor de conteúdo, estas são as notícias mais compartilhadas.  

O questionamento que fica, talvez para um estudo posterior, é que se o objetivo do 

jornalismo, conforme afirmam os autores consultados, é oferecer informação para eliminar 
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o medo do desconhecido, fazer com se se sintam livres e se autogovernem, qual a 

contribuição deste tipo de notícia para esse objetivo? 
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