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Resumo 

Este artigo estuda como o arquivo de um jornal centenário – o Acervo Estadão, ligado 

ao O Estado de São Paulo - se transforma em uma editoria jornalística, produzindo 

pautas e reportagens cotidianas. Para isso, se vale de observação participante e 

entrevistas em profundidade com a equipe do Acervo, para estudar em que medida as 

rotinas de produção se assemelham ou se distanciam das atividades jornalísticas. O 

quadro teórico que embasa as análises é o newsmaking, o framing e o agenda setting.  
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Critérios de noticiabilidade; História do Jornalismo. 

 

 

De arquivo a editoria 

 Quem visita a sede do jornal O Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro 

Caetano Álvares, bairro do Limão, na zona norte da capital paulista, esbarra com 

vestígios da história em cada canto do edifício. Logo na entrada principal chama a 

atenção uma enorme impressora do século XIX, em excelente estado de conservação. A 

presença do maquinário ressalta uma das características deste periódico, também 

conhecido como Estadão, um dos mais antigos do país, fundado em 1875 por um grupo 

de fazendeiros, empresários, comerciantes e jornalistas ligados ao Partido Republicano. 

Desde o seu surgimento, o veículo conserva objetos ligados à produção do jornalismo, 

além de outros itens referentes a momentos históricos dos quais participou ativamente.  

Um desses elementos é a bandeira da revolução constitucionalista de 1932
3
, enquadrada 

no hall do andar da redação do jornal
4
 (Figura 1), uma recepção que evidencia a atuação 

política e ideológica do meio de comunicação.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Professora Adjunta da Graduação em Jornalismo e do Mestrado Profissional em Gestão da Economia Profissional 

(MPGEC) da ESPM RIO. Email: lucia.santacruz@espm.br. 

 
3
 O movimento ocorreu entre os meses de julho e outubro de 1932, com o objetivo de derrubar o Governo 

Provisório de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova constituição para o Brasil. Foi uma resposta paulista à 
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Figura 1 – Bandeira constitucionalista de 1932 na recepção da redação do Estadão 

 

Fonte: foto da autora, 2016 

O jornal também se preocupou com a guarda de sua produção jornalística. Assim, a 

partir da sua primeira edição, passou a manter duas cópias de cada exemplar – uma para 

a redação e outra para a diretoria -, com o objetivo de reter um registro do que foi 

efetivamente publicado. Esta coleção foi o embrião do arquivo do Estadão, que se 

expandiu para receber outros veículos do próprio grupo, como o Jornal da Tarde, extinto 

em 2013, mas também publicações diversas entre coletâneas de leis nacionais desde 

1808, revistas especializadas internacionais e material jornalístico nacional. São mais de 

cinco mil obras de referência. 

Este material arquivado está catalogado, graças à uma visão existente já na criação do 

jornal, que previa a criação de registros por assuntos e palavras. Atualmente, são 57 mil 

assuntos e personalidades distribuídos em pastas de conteúdos e clippings de matérias. 

Grande parte do material foi organizada pelo ilustrador do jornal Armando Augusto 

Bordallo, que foi chefe do arquivo do final dos anos 1950 até 1992, e ressaltava a 

importância de ter uma coleção desta proporção. “O arquivo é a memória do jornal, a 

guardiã do passado, fornecendo elementos para o futuro. Sempre que for escrever sobre 

o amanhã, o jornalista tem que se reportar ao ontem e ao hoje”. (ESTADO DE SÃO 

PAULO, 1998 p. C7). 

                                                                                                                                               
Revolução de 1930, a qual acabou com a autonomia de que os estados gozavam durante a vigência da Constituição de 

1891. 
4
 O Estado de São Paulo apoiou o movimento (chegou a imprimir bônus de guerra para os órfãos do conflito) e 

manteve uma franca oposição a Getúlio Vargas, que terminou por encampar o jornal em 1940. Só voltará aos 

proprietários em 1945, no Governo Gaspar Dutra. 
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Este inventário do passado desde 2012 tornou-se uma editoria do jornal, quando mudou 

de nome para Acervo Estadão e também ganhou uma página na Internet. A mudança 

ocorreu no rastro da digitalização do material, cujo objetivo era estruturar um sistema de 

busca de conteúdo para a redação. O jornalista Edmundo Leite, que ingressara na 

empresa em 1996 para trabalhar no Portal do Estadão on-line, desde 2010 mantinha um 

blog em que utilizava material de arquivo para produzir posts atuais. Ele aceitou a 

incumbência de ser o editor do Acervo e transformou o blog em um site dinâmico, com 

uma equipe multidisciplinar de nove profissionais
5
.  

Eu quero é mostrar que o Acervo é atividade fim do jornal, não é um 

centro cultural, mas que sua atividade impacta diretamente a redação. 

Acervo não é saudosismo, é atividade-fim e sempre foi. Mesmo quando 

tinha o nome de arquivo, era para prover a redação de conteúdo. Na 

verdade, quando a notícia vira acervo aí é que ela tem valor. (LEITE, 

informação verbal)
6
 

O Acervo Estadão nasceu, portanto, com a proposta de produzir conteúdo novo, 

especialmente digital, de caráter jornalístico, partindo da premissa de que não se faz 

jornal sem arquivo.  

Este artigo busca analisar como se dá esta produção de conteúdo jornalístico por parte 

do Acervo Estadão, procurando identificar as rotinas de produção, bem como os 

critérios de seleção e edição do passado memorável. Também tem por objetivo 

problematizar a relação entre a memória recuperada e a produção jornalística cotidiana 

do veículo. 

O presente trabalho é parte da pesquisa Quando a memória define a pauta, desenvolvida 

pela autora durante 2015 e 2016, e que estudou projetos digitais de memória 

desenvolvidos por meios de comunicação brasileiros e que também produzem conteúdo 

novo, através da rearticulação de sentidos e da reconstrução do passado. Entre estas 

experiências, estão o Memória Globo (Rede Globo de Televisão), Memória O Globo 

(Jornal O Globo) e o Acervo Estadão. Estes resultados vêm sendo apresentados em 

diferentes fóruns. 

 

Metodologia 

Este artigo e a pesquisa da qual ele se origina se inserem no âmbito do campo do 

Jornalismo, e para tanto se apoiam nas Teorias do Jornalismo para analisar seu corpus, 

                                                 
5
 O Acervo chegou a ter uma equipe de 30 pessoas, quando ainda funcionava como arquivo.  

6
 Entrevista concedida por LEITE, Edmundo. Entrevista I (out2015). Entrevistador: Lucia Santa Cruz. São Paulo, 

2015. 1 arquivo mp3 (90min). 
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notadamente naquelas que se fundamentam no paradigma teórico do construcionismo 

social, como é o caso do newsmaking, do enquadramento e do agenda setting. 

Inserida neste paradigma teórico, a pesquisa buscou compreender as condições de 

produção deste conteúdo.  

Como método se empregaram observação participante e entrevistas em profundidade 

(DUARTE, 2010; FLICK, 2009), no rastro de outras pesquisas desenvolvidas no âmbito 

do newsmaking (TUCHMAN, 1978, VIZEU, 2003, 2007), além da análise documental 

do site do Acervo Estadão. Isto implicou um trabalho de campo, compreendendo 

visitação à redação, observação direta e entrevistas com a equipe responsável. Vizeu 

defende que a abordagem etnográfica “permite uma observação coerente e consistente 

sobre as práticas sociais que resultam em produções culturais” (2007, p.234). Este 

pesquisador chama seu método para a observação participante no dia a dia das redações 

de “etnojornalismo, observação sobre as práticas jornalísticas que resultam num produto 

chamado notícia” (VIZEU, 2007). Talvez não seja exato chamar o trabalho de campo 

desenvolvido nesta pesquisa e apresentado neste artigo de etnojornalismo, mas com 

certeza ele buscou, através da observação e das entrevistas, verificar se existem práticas 

jornalísticas na geração de conteúdo por parte do Acervo Estadão. 

A observação participante é a abordagem de campo a partir de uma perspectiva externa 

(FLICK, 2009), com o objetivo de testar conceitos teóricos. Reconhecemos que o ato da 

observação influencia o observado, como apontam Flick (2009), Gil (2006), Peruzzo 

(2010), Travancas (2010), o que sem dúvida se encaixa entre os limites do método, 

porém defendemos que a observação, especialmente a participante, pressupõe um 

período mais longo no campo e em contato com pessoas e com contextos a serem 

estudados. Por este aspecto, o método ganhou relevância e se somou às entrevistas, as 

quais sozinhas seguiriam sendo encontros exclusivos. 

Embora reconheça o risco potencial de entrevistas meramente protocolares com os 

responsáveis pelos projetos, com tendência ao autoelogio, foi possível minimizar os 

efeitos destas atitudes com a observação participante. Desta forma, se procurou 

acompanhar a produção cotidiana do Acervo Estadão e a dinâmica interna das equipes, 

para além da entrevista única. 

Embora a maior parte da pesquisa tenha sido realizada por meio de trabalho de campo, 

este método não dispensou, de forma alguma, a análise documental.  
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Neste sentido, o primeiro momento foi justamente o acesso e a leitura do site do Acervo 

Estadão. O objetivo desta leitura foi ter uma visão mais geral da produção – frequência 

de postagem, volume de postagem, tamanho das postagens – bem como se o próprio 

projeto já categorizaria o trabalho, assumindo, por exemplo, temas ou peças especiais. 

Tratou-se de uma abordagem prévia e inicial, de reconhecimento da produção. Ela 

guiou a elaboração de um roteiro para as entrevistas, que seguiram o modelo 

semiestruturado.  

As entrevistas aconteceram simultaneamente à observação participante, ou seja, não se 

tratou de uma etapa posterior mas sim de um momento concomitante. A entrevista 

pressupunha a interação direta com o entrevistado, e, sempre que possível, se intentou 

realizar entrevistas durante a execução das rotinas de produção.  

 

Entrada no campo 

Uma vez que a pesquisa utiliza o etnojornalismo e entrevistas em profundidade para 

coletar os dados a serem analisados com o apoio das teorias jornalísticas do 

construcionismo social como newsmaking, enquadramento e agenda setting, um dos 

seus aspectos nucleares foram as visitas ao Acervo Estadão e o acompanhamento de 

suas rotinas de produção.  

O primeiro contato com o Acervo Estadão ocorreu por email, com o editor Edmundo 

Leite. Depois de apresentada a pesquisa, seus objetivos e metodologia, e considerando o 

fato de a pesquisadora residir no Rio de Janeiro e o Acervo estar localizado em São 

Paulo, ficou agendada uma primeira visita à redação nos dias 26 e 27/10 de 2015. 

Montou-se um roteiro de entrevista semiestruturado, que foi utilizado para colher as 

informações básicas sobre a operação da atividade. Nesta visita, além de entrevistar o 

editor durante duas horas, a autora percorreu as instalações do Acervo, conheceu toda a 

equipe envolvida com a atividade e acompanhou a produção de conteúdo durante dois 

dias. Ao total, esta visita contabilizou 18 horas e permitiu uma observação bem 

fundamentada das rotinas de produção do Acervo Estadão. Ainda assim, foi acertada 

uma nova ida a campo para observação participante, nos dias 3 e 4 de março de 2016. 

No total, foram 36 horas de campo. 

As entrevistas em profundidade resultaram em 19 horas de gravação, e foram realizadas 

no Acervo Estadão com os seguintes profissionais: o editor Edmundo Leite, o 
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supervisor de produção de conteúdo Carlos Eduardo Entini (uma espécie de subeditor), 

a redatora Rose Saconi e a historiadora Lizbeth Batista.   

Como narra Tuchman (1978) a respeito do campo que realizou para a pesquisa que 

resultou em seu livro Making news, também esta pesquisadora sentiu certo desconforto 

na observação participante no primeiro campo. Várias vezes, ao se aproximar de um dos 

profissionais que digitava um texto ou escolhia uma foto, o trabalho era interrompido. 

Ficava claro que aquela não era uma situação natural ou frequente para os profissionais, 

explicada em parte pelo fato de jornalistas não estarem acostumados a serem observados 

ou entrevistados. Já no segundo campo, a equipe demonstrou ter absorvido melhor a 

presença da autora, e continuava trabalhando normalmente. 

A redação do Acervo Estadão ocupa uma área no mesmo corredor da redação do diário. 

Logo que se entra na sala, estão as baias da equipe, num único ambiente. Entre um 

campo e outro, o ambiente da redação sofreu alterações. Em outubro, eram oito baias, 

em março passaram a ser dez baias. Isso porque os dois integrantes da equipe que 

cuidavam da digitalização e catalogação das fotos, que antes ocupavam uma sala lateral, 

foram incorporados ao salão comum. Ao fundo da sala, estão objetos e uma 

memorabilia do jornal – telefones, fax, telex, máquinas de escrever. “Uma memória do 

fazer jornalístico”, segundo Leite (informação verbal)
7
.  

À direita de quem adentra a redação, estão as estantes com as coleções de jornais, 

revistas, os negativos e as fotografias
8
 do Estadão. É um caso raro em que a equipe está 

ao lado do material guardado, o que sem dúvida facilita muito a pesquisa, já que muitas 

vezes folheiam as coleções para encontrar inspiração para pautas. “Todo dia eu leio um 

jornal de 100 anos”, comenta Rose Saconi (informação verbal)
9
, jornalista que há 23 

anos está no Acervo Estadão, depois de trabalhar dois anos na editoria de cidade do 

jornal impresso, ao explicar que diariamente percorre as páginas já publicadas do 

Estadão em busca de novidades. “Mesmo que não seja notícia hoje, já foi notícia em 

algum momento”, complementa Entini (informação verbal)
10

 

 

Em algum lugar do passado 

                                                 
7
 Entrevista concedida por LEITE, Edmundo. Entrevista I (out2015). Entrevistador: Lucia Santa Cruz. São Paulo, 

2015. 1 arquivo mp3 (90min). 
8
 Edmundo Leite estima que sejam 55 milhões de fotogramas conservados no Acervo. 

9
 Entrevista concedida por SANTINI, Rose. Entrevista II (mar2016). Entrevistados: Lucia Santa Cruz. São Paulo, 

2016. 1 arquivo mp3 (20 min) 
10

 Entrevista concedida por ENTINI, Carlos Eduardo. Entrevista I (out2015). Entrevistador: Lucia Santa Cruz. São 

Paulo, 2015. 1 arquivo mp3 (120 min). 
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Quando a notícia, que é marcada pela atualidade, pelo caráter temporal e portanto 

efêmero, ganha status de guarda é que ela adquire valor? Esta concepção, como aponta 

SANTA CRUZ (2015, 2016, 2017), encontra ressonância no conceito de lugares de 

memória de Nora (1993) – na valorização do que precisamos guardar para não esquecer, 

lutamos contra a ideia do efêmero, do transitório. Se a notícia foi tão importante, se a 

notícia merece ser conservada – aí ela ganha uma relevância que a faz emergir e se 

destacar entre tantas outras produções jornalísticas.  

Os lugares de memória se alimentam da percepção que não há memória espontânea. Por 

isso, é necessário não apenas coletar dados e informações sobre um grupo social, mas 

também organizar momentos de celebração e exposição desta memória encapsulada. Na 

perspectiva do Acervo Estadão, isso se faz por meio de uma ação eminentemente 

jornalística.  

Mexendo em algumas fotos dispostas sobre uma mesa de reunião na editoria do Acervo, 

o editor pega uma do cantor brasileiro Wilson Simonal com o cantor norte-americano 

James Brown, em visita a São Paulo em 1988, e comenta que ninguém tem aquela foto.  

Isso é notícia, é conteúdo. Ninguém tem. Fotos históricas. Quando 

cheguei, transformei o Acervo em editoria. É uma equipe 

multidisciplinar, mas tem que ter cabeça de jornalista (LEITE, 

informação verbal)
11

.  

A definição de “cabeça de jornalista” não é explicitada claramente nem pelo editor nem 

pelo supervisor de produção de conteúdo, Carlos Eduardo Entini, embora ela seja 

necessária para identificar o que é relevante. “Pelo feeling” (informação verbal)
12

 Um 

desses critérios parece ser o de personalidades, bastante utilizado no jornalismo 

contemporâneo como um valor-notícia. Também jornalista, Entini migrou para o 

Estadão depois de uma experiência no Acervo Abril. Ele arrisca dizer que  

jornalismo é contar história, nem que seja contar de novo. Cada vez que 

conta, acrescenta alguma coisa. O contexto é a visão jornalística. Tudo 

[aponta para a coleção de jornais dos 140 anos do Estadão] está 

esperando por um contexto, já está pronta [sic] para tomar um novo 

contexto (ENTINE, informação verbal)
13

. 

O Acervo Estadão tem um site próprio. Diariamente, a equipe produz conteúdo para 

esta página. Além disso, também são alimentados o Instagram e uma página no 

Facebook. Esta produção é toda calcada em material do acervo, já produzido 

                                                 
11

 Entrevista concedida por LEITE, Edmundo. Entrevista I (out2015). Entrevistador: Lucia Santa Cruz. São Paulo, 

2015. 1 arquivo mp3 (90min). 
12

 Entrevista concedida por ENTINI, Carlos Eduardo Entrevista II (mar2016). Entrevistador: Lucia Santa Cruz. São 

Paulo, 2016. 1 arquivo mp3 (30 min). 
13

 Entrevista concedida por ENTINE, Carlos Eduardo Entrevista III (mar2016). Entrevistador: Lucia Santa Cruz. São 

Paulo, 2016. 1 arquivo mp3 (45 min). 
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anteriormente pelo próprio veículo, e ressignificado por novas associações, recortes, 

edições e links. 

A redação produz séries como a dos prédios de São Paulo, composta de anúncios 

imobiliários de mais de 100 edifícios da cidade; ou ainda “Como era São Paulo sem”, 

que retrata regiões paulistanas sem algumas obras emblemáticas, como o Viaduto do 

Chá ou o Ibirapuera.  Nestas escolhas, ecoa a visão de Candau, para quem a memória 

nutre a identidade. Várias séries produzidas pelo Acervo trabalham com a identidade do 

paulistano, do morador da cidade, da urbanidade. Há, portanto, um reforço identitário 

ou mesmo tempo em que há uma nostalgia do passado envolvida. “O charme da pátina 

do tempo”, diz Entine (informação verbal)
14

.  

 

Critérios jornalísticos 

Há, claramente, um processo de seleção da informação. Assim como se escolhem os 

fatos numa redação de hardnews, seguindo critérios noticiosos, isso também ocorre no 

Acervo Estadão, na triagem das memórias, reforçando o que diz Pollak (1989, 1992), 

quando aponta que a recordação é resultado de uma organização, baseada em 

lembranças mas principalmente de esquecimentos. 

Até 2016, o Acervo tinha um espaço garantido na home do Estadão: uma “caixa” 

(seções permanentes de diversas editorias, dispostas na lateral esquerda da página inicial 

do site do Estadão). Edmundo Leite confirma que fazem um acompanhamento dos 

“assuntos que estão rolando, para ver se emplacam alguma coisa no portal do Estadão.” 

(informação verbal)
15

.  

Com a reformulação do jornal a partir da entrada do novo diretor de Jornalismo l, João 

Caminoto, no início daquele ano, o Acervo Estadão perdeu este destaque e ocupa agora 

um link na barra horizontal superior do site, ao lado de opções como Assine o Estadão, 

Agência Estado, Classificados, E+, Jornal do Carro, Link, Paladar, PME, Rádio 

Eldorado.  

Eventualmente, em determinadas matérias, o conteúdo do Acervo entra como um 

adicional – um box, no jargão jornalístico. É o caso, por exemplo, da matéria sobre a 

ocupação de Brasília pelas Forças Armadas em maio de 2017, para reprimir as 

manifestações políticas, que foi capa da home e tinha uma retranca do Acervo. 

                                                 
14

 Entrevista concedida por ENTINE, Carlos Eduardo Entrevista II (out2015). Entrevistador: Lucia Santa Cruz. São 

Paulo, 2015. 1 arquivo mp3 (60 min). 
15

 Entrevista concedida por LEITE, Edmundo. Entrevista I (out2015). Entrevistador: Lucia Santa Cruz. 

São Paulo, 2015. 1 arquivo mp3 (90min). 
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A partir de uma declaração do líder do PT, Carlos Zarattini, que não se recordava de 

“ter visto isso nem na ditadura militar. Não é um ato normal. Já tínhamos visto o 

acionamento da Garantia da Lei e da Ordem em presídios nas favelas do Rio de Janeiro, 

mas não tínhamos visto para reprimir os movimentos sociais" (GADELHA, 

FERNANDES, TOMAZELLI, 2017), o Acervo produziu conteúdo mostrando que ainda 

na Ditadura algo semelhante acontecera, quando o Exército ocupou a capital federal 

após a rejeição da Emenda das Diretas Já, em 1984. (ACERVO ESTADÃO, 2017).
16

 

Em março de 2016, a equipe começou a fazer galerias de fotos – “com fotos que 

ninguém tem, então são um furo”, comemora Entini (informação verbal)
17

 para quem 

cotidianamente existe o desafio jornalístico de achar sempre o novo. Além da 

preocupação com o furo, percebe-se também uma estratégia de visibilidade para o 

Acervo. De olho na audiência, imagens geram mais audiência que todo o restante do 

conteúdo do site. Também de olho nas mídias sociais, que geram mais tráfego. “Quero 

que o leitor tenha a mesma surpresa que eu ao folhear o jornal de 100 anos”, destaca 

Leite (informação verbal)
18

 

Ao atualizar o fato, a mídia reconstrói o presente, inscrevendo o que deve ser recordado 

no futuro – e o que não merece constar do repertório histórico. Essa operação, que sem 

dúvida importa também em mecanismos ideológicos de ocultação/revelamento de fatos 

e posições políticas, se dá, curiosamente, por um processo de desorganização da 

realidade, sob a alegação inversa, de classificar os acontecimentos para melhor 

apresentá-los ao público. (SANTA CRUZ, 2014). Esta operação também produz uma 

forma específica de conhecimento da realidade, mediada pelo jornalismo, como aponta 

Ronaldo Henn: 

As pessoas elaboram seus conhecimentos sobre o mundo a partir 

daquilo que a mídia inclui ou exclui de seu próprio conteúdo. Ao 

mesmo tempo, a capacidade de influência da mídia sobre o 

conhecimento daquilo que é importante e relevante varia de acordo com 

os temas tratados, (HENN, 2006 p.179). 

Além de promover o agendamento destes assuntos, ao atualizar os fatos através de 

projetos de memória, a mídia também estaria desempenhando um enquadramento – 

                                                 
16

 Até a entrada de Caminoto como diretor do Estadão, os conteúdos produzidos pelo Acervo eram assinados pelos 

profissionais. A partir de abril, a assinatura passou a ser institucional. 
17

 Entrevista concedida por ENTINI, Carlos Eduardo Entrevista II (mar2016). Entrevistador: Lucia Santa Cruz. São 

Paulo, 2016. 1 arquivo mp3 (60 min). 
18

 Entrevista concedida por LEITE, Edmundo. Entrevista III (mar2016). Entrevistador: Lucia Santa Cruz. São Paulo, 

2016. 1 arquivo mp3 (45 min). 
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framing, - isto é, organizando a realidade dentro de determinados eixos, de modo a 

permitir o entendimento dos temas.  

Os acontecimentos, enquanto notícias, são regularmente interpretados dentro de 

enquadramentos que derivam, em parte, desta noção de consenso enquanto 

característica básica da vida quotidiana. São elaborados através de uma variedade de 

“explicações”, imagens e discursos que articulam o que o público supõe pensar e saber 

da sociedade (HALL et. al, 1993 p. 227).   

O enquadramento é, na percepção dos jornalistas, uma ferramenta necessária para 

reduzir a complexidade de um tema, o que se alinha com as condições de produção das 

notícias e seu tempo de veiculação. Através de procedimentos como seleção, exclusão 

ou ênfase de determinados aspectos e informações, os jornalistas operam no processo de 

significação das notícias e organizam o discurso em circulação na sociedade. 

Soares (2012) aponta que o conceito tem origem na obra Frame analysis, do sociólogo 

norte-americano Erving Goffman (1974), na qual os enquadramentos são definidos 

como marcos interpretativos construídos socialmente, que permitem às pessoas 

atribuírem sentido aos acontecimentos e às situações sociais, basicamente, respondendo 

à pergunta: “O que está acontecendo aqui”?  

Se o jornalismo fomenta “mapas culturais de significado” (HALL et al., 1993 p. 225), 

ele é determinado por uma articulação entre as condições de produção das notícias, a 

cultura profissional dos jornalistas, a organização do trabalho e as condições de 

produção. Esta é a perspectiva do Newsmaking, teoria que surge na década de 70 

entendendo as notícias como construção, na esteira de estudos como “A construção 

social da realidade”, dos sociólogos Peter Berger e Thomas Luckmann (1966, 2001). Na 

obra, Berger e Luckman discutem como a ação subjetiva humana é capaz de criar fatos 

objetivos os quais, por sua vez, interferirão na subjetividade dos indivíduos. Assim, a 

realidade social não é dada, não é natural, mas criada e transformada pela ação humana. 

O que se designa como realidade social é algo instituído pelos processos de 

significação, num procedimento ancorado na linguagem. (BERGER e LUCKMAN, 

2001). Como a comunicação midiática ocupa lugar de destaque para a organização 

social, pela veiculação de formas simbólicas representativas culturalmente para os 

indivíduos, o jornalismo é considerado como uma das principais referências na 

construção social da realidade contemporânea.  
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A abordagem do newsmaking evidencia como as atividades dos jornalistas e das 

organizações noticiosas podem influenciar na produção do conteúdo jornalístico. 

A abordagem interpretativa das notícias [...] enfatiza as atividades dos 

jornalistas e organizações de notícias, em vez de normas sociais, pois não 

pressupõe que a estrutura social produz normas claramente delineadas que 

definem o que é notável. Em vez disso, argumenta, à medida que os 

trabalhadores da notícia invocam e aplicam normas ao mesmo tempo, definem-

nas. Ou seja, as noções de notícia recebem suas definições de um momento para 

outro, como, por exemplo, os editores de jornais negociam quais os itens a 

serem carregados na primeira página. Da mesma forma, argumenta essa 

abordagem, as notícias não refletem a sociedade. Isso ajuda a constituí-lo como 

um fenômeno social compartilhado, pois, no processo de descrever um evento, 

as notícias definem e moldam esse evento, assim como as notícias construíram e 

construíram o período inicial do movimento feminino moderno como atividades 

de brincadeiras ridículas (TUCHMAN, 1978 p. 183-184, tradução da autora)
19

 

Isso explica em parte por que encontramos uma variação entre os profissionais da 

equipe do Acervo Estadão no momento de selecionar e hierarquizar os critérios 

acionados para definir que assuntos do passado são resgatados para serem notícias. 

Como se pode ver no quadro 1, há poucas coincidências entre eles no momento da 

hierarquização.  

A partir dos dados coletados pela observação participante e pelas entrevistas, e com 

base em Silva (2005), Vizeu (2003; 2007), Jorge (2006) e Moreira (2006), que por sua 

vez compilaram autores como Schudson (1998) e Wolf (1999), chegou-se a uma lista 

com 17 valores-notícia, que foram mostrados aos quatro principais produtores de 

conteúdo da equipe, para que verificassem que critérios de noticiabilidade utilizam no 

Acervo e atribuíssem a eles ordem de importância. 

 

Quadro 1 – Hierarquia dos valores-notícia no Acervo Estadão segundo equipe 

                                                 
19

 “The interpretative approach to news [...] emphasizes the activities of newsworkers and news organizations, 

rather than social norms, as it does not presuppose that the social structure produces clearly delineated norms 

defining what is newsworthy. Instead, it argues, as newsworkers simultaneously invoke and apply norms, they define 

them. That is, notions of newsworthiness receive their definitions from moment to moment, as, for instance, 

newspaper editors negotiate which items are to be carried on page one. Similarly, this approach argues, news does 

not mirror society. It helps to constitute it as a shared social phenomenon, for in the process of describing an event, 

news defines and shapes that event, much as news stories construed and constructed the early period of the modern 

women’s movement as the activities of ridiculous bra burners.” (TUCHMAN, 1978 p. 183-184) 
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Fonte: elaboração da autora 

Durante o processo de exibição dos critérios à equipe, não houve nenhum 

estranhamento com os valores-notícia. Pelo contrário, a observação identificou quão 

natural para os profissionais é se valer destes critérios para selecionar fotos, 

acontecimentos, publicações.  

 

Notas finais 

Na sua articulação com a produção de conteúdo noticioso pelos veículos jornalísticos 

dos quais fazem parte, a iniciativa do Acervo Estadão está inserida na lógica de 

produção do jornalismo, obedecendo, portanto, às rotinas organizativas do trabalho de 

elaboração da notícia. Esta conclusão foi possível após a identificação das rotinas de 

produção e da confirmação que não apenas se aproximam das rotinas de produção 

jornalística, como o próprio Acervo se apresenta como editoria, sujeito, portanto, às 

regras do jornalismo.  

O ambiente de redação de um veículo jornalístico tem características próprias, como a 

informalidade, os espaços abertos, o ruído constante, telefones que tocam, grande 

movimentação de pessoas. Estas características estão parcialmente presentes no Acervo 

Estadão.  

Critérios de noticiabilidade Edmundo Leite Carlos Eduardo Entini Rose Saconi** Lizbeth Batista (Liz)

a Política editorial 1 3

b Atualidade 1 2 2

c Ineditismo 3 3 + 1

d Amplitude/Impacto 1 4 1

e Consequências 9 3 + 2

f Intensidade/Gravidade 13 2 2

g Utilidade/Serviço 11 8 3

h Personagem 4 3 + 3

i Notoriedade dos agentes 4 7 2

j Interesse humano 12 8 + 1

k Entretenimento 5 6 1

l Extraordinário/Sensacional 14 5 + 3

m Incomum/Inusitado 2 2 + 1

n Inesperado/Surpresa 8 2 + 1

o Conflito/Controvérsia 10 3 2

p Infração/Ilegalidade 15* * 2

q Violência 16* * 2

r Proximidade 7 2 2

s Interesse público/social 6 1 1

* Afi rma que estes  cri térios  não são usados

** Não quis  hierarquizar; incluiu o cri tério  Importância histórica



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 13 

Por outro lado, encontramos todas as rotinas de um veículo: reunião de pauta, 

planejamento em função do fechamento da produção, divisão de tarefas, edição do 

conteúdo, seleção de fontes, seleção de fotos, tratamento digital. A vinculação dos 

temas do dia do jornal é uma preocupação, evidenciando que, mesmo se tratando de 

conteúdo produzido há mais de 100 anos, a produção é pensada como hardnews, ou 

seja, como fatos quentes, diários, e não como matérias de gaveta ou atemporais. O 

editor Edmundo Leite ressalva que a área funciona como uma redação, até com plantões 

nos finais de semana. “Não tem a pressão do online nem a pressão do dia-a-dia, mas 

estamos atentos ao timing da manchete ou do assunto. Aqui é igual ao jornal diário, todo 

dia tem coisa”. (LEITE, 2015, informação verbal)
20

 “A gente não é hardnews mas a 

cultura do hardnews ainda é forte na gente”, concorda Entini (informação verbal)
21

 

Rose Saconi, também compartilha da percepção que os critérios usados na seleção do 

material que merece retornar como notícia são jornalísticos, até porque “estamos no 

jornal, produzimos diariamente material para a home do jornal, sempre pensamos no 

gancho jornalístico. E mesmo que não seja notícia hoje, já foi em algum momento” 

(SACONI, informação verbal, 2015)
22

.  

Mesmo que tenha sido há 100 anos, continua sendo notícia, subvertendo o estatuto 

jornalístico que aponta para o atual, o novo, o inédito. Uma fala que indica que o pensar 

e o fazer jornalístico é que configuram o fato, transformando-o em notícia – ou em fato 

noticiável. Na perspectiva do newsmaking, a notícia é uma construção social, 

alinhavada por diferentes atores, que compartilham repertórios comuns e critérios de 

identificação destes valores que tornam um fato noticiável. 

Por meio desta construção ativa e cotidiana, é possível ler todos os dias um jornal de 

100 anos – e ele continuar jornalístico. 
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