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Resumo 

Em tempos de Lava Jato, compara-se a cobertura política dos jornais Zero Hora (RS) e A 

Crítica (AM), sob o viés analítico dos acontecimentos noticiáveis. Analisa-se 166 notícias 

publicadas nos cadernos de política, durante os primeiros quatro meses desse ano, com o 

objetivo de levantar percepções sobre os valores-notícia intrínsecos ao que é noticiado 

nos dois veículos que, embora em extremos regionais opostos, se aproximam quanto a 

expectativa de informar o que acontece em seus estados. 
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“Com tanto lidar com o que é extraordinário, um dia o jornalista passa a achar que 

o que é extraordinário é ordinário3” (MORAES NETO, 2014). Uma rotina marcada pelo 

imprevisto, pelo excêntrico, pelo oculto. No jornalismo político, não é diferente. 

“Investigar os atos ocultos do governo tem sido o alicerce no qual se construiu a profissão 

jornalísticas nos últimos anos” (GUAZINA, 2014, p. 06). Um padrão estampado nas 

capas de revistas semanais, telejornais, radiojornalismo, impressos que cotidianamente 

apresentam denúncias de escândalos, atos de corrupção que, supostamente, envolveria 

líderes políticos de todas as esferas. Com nomes personalizados: Anões do Orçamento, 

Pasta Rosa, Mensalão, Lava Jato, a cobertura jornalística se confunde com as 

investigações e julgamentos, assumindo um papel de responsabilidade pela transparência 

(ALDÉ e VASCONCELLOS, 2008) e responsividade das instituições públicas. Um 

noticiário baseado nas desconfianças do sistema e na categoria política que se mistura às 

outras pautas que compõem o campo de atuação do jornalismo político -- organismos 

oficiais, eleitorais, partidários e administrativos (MELO, 2008).  

Agendas governamentais, pronunciamentos, inaugurações, sessões legislativas, 

eleições, entre outras atividades que nem sempre representam a cobertura de desvios 

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

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

 
2 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade de Brasília (UNB), email: 

chicoverri@gmail.com 

 
3 O Mercado de Notícias: um documentário sobre jornalismo (2014) 
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morais ou de funções estabelecidas por leis. Na pauta, uma série de acontecimentos 

diários que exigem escolhas do que é mais importante aos olhos de seus leitores e do 

interesse público, em meio a um cenário complexo que envolve o relacionamento entre 

fontes e jornalistas, constrangimentos da redação e de instituições governamentais, dos 

limites legais que se baseiam, conforme Guazina e Mota (2010), na própria essência 

jornalística, fundada no contraditório, nos tensionamentos que percorrem a atividade 

profissional e que se expressam nas disputas e conflitos presentes nas narrativas. 

Complexidade que percorre todo o processo de seleção e apuração noticiosa e que tem 

nos valores-notícia, um instrumento de orientação.  

 

 Valores-Notícia 

 

Partindo do entendimento do jornalismo, também, como uma instituição política 

(COOK, 2011) e sob as contradições que envolvem a busca pelo o que é de interesse 

público e o que atende as necessidades econômicas das empresas de comunicação 

(TRAQUINA, 2004), compreende-se a notícia como  “um produto industrial resultante 

de um processo empresarial organizado, que implica em uma perspectiva prática dos 

acontecimentos” (AGUIAR, 2008, p. 16), sendo a produção e escolha do que será 

noticiado fruto de um processo complexo que envolve diferentes profissionais, ambientes, 

relações e que tem no jornalista um ator político com capacidade de influenciar 

politicamente por intermédio do princípio de objetividade, apuração dos fatos e sua 

distância dos fatos. Viés que concebe o produto noticioso como resultado de uma 

complexa relação que envolve desde perspectivas individuais do profissional até os 

constrangimentos da redação, contudo, que não nega a importância dos valores-notícia 

como determinantes ao que será pautado, funcionando como critérios institucionais 

escolhidos previamente para definir aquilo que deve ser noticiado ou não. Os valores-

notícia são consequências desse processo complexo, convencionados e compartilhados 

pelos jornalistas.  

Silva (2005, p. 96) caracteriza os valores- notícia como um atributo inserido no 

conceito de critério de noticiabililidade, definido como todo e qualquer fator com 

condições de agir no processo da produção da notícia, “desde características do fato, 

julgamentos pessoais do jornalista, cultura profissional da categoria, condições 

favorecedoras ou limitantes da empresa de mídia, qualidade do material, relação com as 
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fontes e com o público, fatores éticos e ainda circunstâncias históricas, políticas, 

econômicas e sociais”. Trata-se, conforme autora, de um conjunto de elementos utilizados 

pelas empresas jornalísticas para administrar a quantidade de acontecimentos, assim 

como, de individualidades de um evento que o transforma em uma potencial notícia. 

Fatores, ainda de acordo com Silva (2014), que favorecem a hierarquização do 

acontecimento – do que irá as páginas dos jornais e aquele que será engavetado ou 

agendado para outra edição. Bem como, àqueles que ganharão destaque na capa, nos 

cadernos e nas páginas ímpares, potencializando determinadas reportagens em 

comparação a outras. Atributos que fazem com que informações e eventos rompam as 

barreiras e sejam selecionadas como notícias, contemplando aos requisitos e valores 

compartilhados que, Traquina (2002) aponta como padrão à seleção presente nos veículos 

de imprensa tradicionais. 

Para Wolf (2003), os valores-notícia são resultados de requisitos que competem 

ao processo de produção da notícia. A existência da notícia, na definição do autor, 

depende de complexos fatores que irão influenciar a escolha, apuração, elaboração e 

publicação. Segundo Pereira Júnior (2005 p. 89), são critérios de “relevância espalhados 

ao longo de todo o processo de produção isto é, não estão presentes só na seleção das 

notícias, mas, praticamente de todas as operações, embora com um relevo diferente em 

cada situação”. Vizuet e Marcet (2003) classificam como os atributos aplicados ao que 

será publicado, servindo como guia que sugere o que deve ser enfatizado, o que não é 

interessante a matéria noticiosa e quais elementos que congregam a informação. Harcup 

e O’neill (2016) compreendem os valores como critérios que conduzem o processo de 

seleção de notícias e de extrema relevância ao determinar o que é noticiado, apresentando-

se em diferentes situações como mais importante do que realmente o que aconteceu.  

Silva (2014) entende esses atributos como necessários, visto os limites físicos e 

temporais, que concedem margem de atuação dentro das técnicas jornalísticas que devem 

ser operadas, definindo o raio de ação a partir do vínculo entre o produto e a expectativa 

da audiência (GUERRA, 2014), sistematizada por uma organização jornalística. 

Fernandez (2014), sob o viés mercadológico, os compreendem como essencial ao sucesso 

das empresas jornalísticas, sendo responsável pela agilização do modus operandi, 

consagrado no cotidiano da organização e de sua redação. A infinidade de acontecimentos 

e, consequentemente, as limitações decorrentes acabam por obrigar a escolha de 

determinado evento em relação a outro, estratificando as informações com maior 
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relevância pública. Atributos, convencionados, que são reconhecidos por profissionais de 

diversos veículos da imprensa como determinantes para a escolha de qual informação é 

relevante e prioritária. Valores que vão balizar a atuação profissional. 

Utiliza-se aqui os valores-notícia como “critérios de relevância difundidos ao 

longo de todo o processo de produção e que estão presentes tanto na seleção das notícias 

como também permeiam os procedimentos posteriores, porém com importância 

diferente” (WOLF, 2003, p. 202). Parte-se do princípio de que os atributos que qualificam 

a seleção da informação são os mesmos que permeiam a apuração, preparação e 

publicação do que será noticiado. Segundo Silva (2005), os valores-notícia são qualidades 

dos eventos, cuja presença ou ausência, indicam a inclusão ou exclusão do produto 

informativo.  Como em uma conta matemática, quanto mais atributos, maior a chance 

desse evento ser selecionado e transformado em notícia. Embora estabelecido a partir de 

convenções profissionais (WOLF, 2003), os valores-notícia se constituem como 

referências claras e disponíveis aos jornalistas, porém não estão além de sua 

compreensão. Surgem para facilitar a elaboração complexa e rápida dos noticiários, em 

um momento, cuja a notícia, também é vista, como um produto lucrativo que atende a 

interesses das empresas de comunicação.  

Traquina (2004) descreve os valores-notícia como um fator que demarca território 

em si, mas que, não ignora a presença do sujeito-jornalista perante a matéria-prima. Na 

prática, os atributos se portam como um critério essencial a produção jornalística, 

funcionando como um guia que favorece os jornalistas a optarem por determinada 

informação e quais as características importantes a serem destacadas. Cook (2011) 

compreende os valores como um componente de noticiabilidade, responsável por 

identificar o que é mais importante em um fluxo constante de eventos que ocorrem 

durante o dia-a-dia, refletindo na cobertura jornalística de política e de escândalos. 

Configuram-se como um filtro para determinar o que é relevante social, de reconhecer “a 

importância pública de determinadas denúncias e competência para saber (e estar 

socialmente autorizado) a localizar as fontes políticas que poderão desdobrar o evento em 

análises, explicações, conjecturas e consequências” (ALDÉ e VASCONCELLOS, 2008, 

p. 63).  
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Metodologia 

 

Utilizando-se da análise comparativa (SARTORI, 1994) e de acontecimentos 

noticiados (Silva, 2014), selecionou-se como recorte os cadernos de política dos jornais 

Zero Hora (RS) e da A Crítica (AM), publicados nas edições de final de semana e de 

sábado, respectivamente, durante os quatro primeiros meses de 2017.  Ao todo, foram 

selecionadas 166 matérias em 18 números analisados de cada veículo. Ressalta-se que em 

duas deles, não houve a presença da editoria de política no Zero Hora. Trabalha-se a 

análise comparativa como um procedimento técnico que permite olhar sobre as 

semelhanças e diferenças entre os objetos de estudos, possibilitando a identificação dos 

valores-notícia que percorrem o processo de escolha do que é noticiado, assim como, para 

os apontamentos convergidos da ausência ou maior presença nas duas publicações. Um 

instrumento para compreender não só os atributos que os jornalistas carregam na 

produção noticiosa, mas também, para indícios intrínsecos ao escopo de circulação e 

atuação do veículo. Já para a análise de acontecimentos noticiáveis, opta-se pelos 12 

valores concebidos por Érica Franzon e reproduzidos por Silva (2014, P. 65):    

 

IMPACTO 

Número de pessoas envolvidas (no fato) / Número de pessoas envolvidas (pelo fato) / 

Grandes quantias de dinheiro 

PROEMINÊNCIA 

Notoriedade, Celebridade, Posição Hierárquica, Elite, Sucesso/Herói 

CONFLITO 

Guerra, Rivalidade, Disputa, Briga, Greve, Reivindicação 

TRAGÉDIA/DRAMA 

Catástrofe, Acidente, Risco de Morte e Morte, Violência / Crime, Suspense, Emoção, 

Interesse Humano 

PROXIMIDADE 

Geográfica 

Cultural 

RARIDADE 

Incomum, Original, Inusitado 

SURPRESA 
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Inesperado 

GOVERNO 

Interesse Nacional, Decisões e Medidas, Inaugurações, Eleições, Viagens, 

Pronunciamentos 

POLÊMICA 

Controvérsia, Escândalo 

JUSTIÇA 

Julgamentos, Denúncias, Investigações, Apreensões, Decisões Judiciais, Crimes 

ENTRETENIMENTO / CURIOSIDADE 

Aventura, Divertimento, Esporte, Comemoração 

CONHECIMENTO/CULTURA 

Descobertas, Invenções, Pesquisas, Progresso, Atividades e Valores Culturais, Religião 

 

Resultados  

Em análise, dois jornais pertencentes a conglomerados de mídia. De um lado, o 

Zero Hora, de maior circulação no Rio Grande de Sul, com 200 jornalistas em seu quadro, 

de acordo com informações em seu site4. Um produto integrado ao RBS - grupo 

proprietário de jornais, concessões de televisão e rádio, além de investimentos em outros 

ramos. Do outro, criado em 1949 e pertencente a Rede Calderaro de Comunicação – que 

contém mais de 40 empresas, entre estas, a concessão de rádios e televisão, o A Crítica, 

que segundo o próprio portal5, possui a responsabilidade com as notícias verdadeiras do 

Amazonas. Comparativo entre dois jornais de grande circulação estadual que se colocam 

como um espaço de informação sobre o que acontece no âmbito estadual. Ao todo foram 

analisadas 166 notícias, sendo 70 da primeira e 96 da segunda publicação. Uma diferença 

não só no número de matérias publicadas, quanto também, ao padrão estabelecido no 

editorial. Diferente do Zero Hora, A Crítica trouxe o caderno em todas as edições, com 

pelo menos três fatos noticiados em cada uma delas.  

Embora semelhantes quanto a subordinação a operação Lava Jato, os dois se 

diferem quanto aos destaques dados as notícias que fogem do foco de crise e escândalos 

de corrupção. De 70 publicações no jornal Zero Hora, 29 foram relacionadas aos 

desdobramentos da operação da Lava Jato, o que representa 41,4%. Valor próximo dos 

                                                 
4 http://zh.clicrbs.com.br/rs/: Acessado em 25 de maio de 2017 
5 http://www.acritica.com/; Acessado em 25 de maio de 2017 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/
http://www.acritica.com/
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41,7% do A Crítica. No jornal amazonense do total de 96 publicações, 40 foram 

direcionadas aos acontecimentos do escândalo político. Outras denúncias de corrupção e 

as crises políticas e econômicas foram pautas em 28,6% e 17,8% do primeiro e do 

segundo, respectivamente. Fora desse escopo, o Zero Hora trouxe 21 notícias 

direcionadas a disputa entre políticos, indicação política, morte de Teori Zavascki, 

privatizações, previdência, reformas políticas, greve e indústria naval. No mesmo 

período, A Crítica produziu 39 matérias relacionadas a posse de políticos e juízes, 

desmatamento, eleição, tramitação de leis feitas por cidadãos, redução do número de 

deputados, demarcação indígena, decisões judiciais, mudança no secretariado, penas a 

menores de idade, escolha de ministro do Supremo Tribunal Federal, desarmamento, 

auxílio moradia, entre outros.  

Natural a uma cobertura jornalística que tomou as capas de jornais, a 

predominância da Lava Jato vai em direção a própria essência do jornalismo (GUAZINA, 

2014) de buscar o contraditório e o investigativo que permeiam as coberturas de 

escândalos políticos, refletindo no movimento de manipulação que políticos tentam 

exercer sobre a mídia. Uma iniciativa do “jornalismo e seu imperativo investigativo. É 

ocasião para a auto justificação dos jornalistas, que situam-se a eles próprios, e assim são 

vistos pelos cidadãos como um elemento de controle na dinâmica política, responsáveis 

pela transparência e pela denúncia das instituições públicas” (ALDÉ e 

VASCONCELLOS, 2008, p. 61). Eventos que atendem aos requisitos de noticiabilidade 

e as expectativas do público, porém, que ao monopolizar os cadernos de políticas, 

distancia-os do objetivo de noticiar o que ocorre em seus estados, conforme descrito em 

seus sites. Em oposição ao A Crítica, que em nenhuma edição noticiou apenas os 

desdobramentos da operação, o jornal do Rio Grande do Sul dedicou três edições apenas 

às investigações -  todas com foco nacional – o que representa 18,75% das edições que 

apresentaram a editoria de política. 

  Impulsionada pela operação Lava Jato, o noticiário com foco nacional foi 

dominante. Equivalente a 77,1% e 72,9%, sobressaíram-se sobre as pautas estaduais, 

regionais e municipais que representaram 21,4% e 27,1% do total publicado no Zero Hora 

e A Crítica, respectivamente. Número que amplia ainda mais a nacionalização dos 

periódicos, quando excluída a primeira edição do ano. Sem o material do dia um, marcado 

pela posse de prefeitos e vereadores eleitos, a frequência de publicações dentro do escopo 

estadual de circulação do Zero Hora reduz para 11 publicações, representando apenas 
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17%. Se transferido esse mesmo olhar para A Crítica, haverá uma pequena redução do 

número de notícias que ocorreram dentro do Amazonas, alterando a porcentagem para 

26,88%. Uma contradição que desagua diretamente na proximidade. Ao passo que os 

gaúchos focam em eventos nacionais, principalmente, relacionados as investigações de 

escândalos políticos, os amazonenses tratam as suas páginas à acontecimentos mais 

próximos do Amazonas – ainda que pequena a diferença – 26 notícias contra 15. Sem o 

primeiro dia do ano, 24 a 11.  

 

VALORES-NOTÍCIA 

 

 

ZERO 

HORA 

Frequência 

ZERO 

HORA 

% 

A Crítica 

Frequência 

A Crítica 

% 

Proximidade 15 21,4 26 27,1 

Impacto 44 62,9 52 54,5 

Prominência 67 95,7 94 97,9 

Polêmica 61 87,1 76 79,2 

Tragédia 3 4,3 5 5,2 

Raridade 0 0 0 0 

Surpresa 0 0 1 1 

Governo 33 47,1 47 49 

Justiça 36 51,4 64 66,7 

Entretenimento 1 1,4 0 0 

Conhecimento 0 0 0 0 

Conflito 32 48,6 48 50 

Total 70 100 96 100 

 

 A proximidade, segundo Jorge (2006, p. 10), está entre os principais atrativos da 

notícia “é o que está mais próximo do coração, da mente, dos olhos”. Perspectiva que 
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compreende a proximidade regional como um fator de aproximação da notícia ao leitor, 

ancorado pela presença de fontes e personagens conhecidos naquelas localidades, 

proporcionando uma identificação com o que é noticiado e com o veículo. Longe de 

excluir os desdobramentos da Lava Jato como fatos de interesse. Contudo, chama-se a 

atenção para a pequena presença do atributo proximidade em dois jornais de circulação 

estadual e reconhecidos pelas suas identificações com o Rio Grande do Sul e Amazonas.  

“O que se constata é que, seja em seus aspectos sociológico, psicológico, político e 

cultural quanto mercadológico, a notícia local tem forte densidade junto ao leitor” 

(FERNANDES, 2014, p. 154). Densidade configurada pela sua aproximação com o 

cotidiano de seu público, da vivência em suas cidades – onde trabalham, moram, 

consolidam laços -, sendo um processo que não se dá somente nos cadernos que tratam 

de segurança, saúde, educação, cotidiano, mas também, na editoria de política, refletida 

no que acontece ou as consequências de pautas nacionais àquelas localidades. 

 Caracterizado pelas consequências do evento as pessoas envolvidas no fato, pelo 

fato ou que envolvam uma grande quantia de dinheiro, o valor-notícia Impacto esteve em 

62,9% e 54,5% das notícias do informativo Zero Hora e A Crítica, respectivamente. Dos 

44 eventos que se enquadram no atributo no primeiro jornal, 39 apresentaram uma grande 

quantia de dinheiro envolvida no fato, enquanto outros cinco trouxeram informações 

relativas ao impacto às pessoas. O segundo cobriu 51 fatos relacionados a grandes 

quantias de dinheiro e um que envolvia um grande número de pessoas afetadas pelo 

ocorrido. Valores congruentes as notícias que referem-se, principalmente, a operação 

Lava Jato – delações, acusações de supostas participações em casos de corrupção, entre 

outros.  Fora do leque, encontram-se matérias sobre outros casos de corrupção nos órgãos 

públicos e casos de crise econômica que atingem o Poder Público.  Exceção para a matéria 

“Indenização de R$ 10 milhões”, veiculada pelo A Crítica no dia oito de abril, que 

informa sobre uma ação indenizatória para indígenas.  

Em 87,1% e 79,2% dos casos analisados no Zero Hora e A Crítica, 

respectivamente, as controvérsias ou escândalos tiveram presença central no que foi 

noticiado. A polêmica, como valor-notícia, está intrínseca a cobertura de grandes 

investigações políticas que tomam o noticiário brasileiro, assim como, às decisões e 

relacionamentos que envolvem as lideranças políticas, seja essa governamental ou 

partidária. O papel de fiscalizador público, estabelecido pela imprensa (GUAZINA, 

2014), assim como, os interesses de visibilidade que rondam a convivência entre políticos 
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e jornalistas acabam por potencializar o conflito (ALDÉ e VASCONCELLOS, 2008). 

Exceto por notícias que envolvem a destinação de recursos financeiros, posse e indicação 

de políticos ou servidores do judiciário, os dois jornais priorizaram pautas marcadas pelas 

divergências. Além dos casos de corrupção, os fatos publicitados envolvem em sua 

maioria temas relacionados a crises econômicas e políticas, quando não de decisões 

governamentais polêmicas e impopulares. 

Ao noticiar a Reforma da Previdência, o processo de escolha do novo ministro do 

Supremo Tribunal Federal, após a morte de Teori Zavascki, da crise política do Governo 

Temer, em decorrências a investigações de corrupção, ambos os jornais percorrem o 

caminho da polêmica, traduzida na disputa de versões, de acusações e defesas, de fontes 

contrárias e da posição, dos diferentes pontos de vistas. Um reflexo de um período 

configurado por acusações contra governantes, impeachment, denúncias de corrupção, 

impopularidade e descrença política. Em complemento ao período analisado, ainda 

identificou-se a presença em 48,6% dos fatos noticiados no Zero Hora e, 50% do A 

Crítica, do valor-notícia conflito. Fundado, principalmente, na disputa entre versões de 

investigados e a Força Tarefa, delatados e delatores, base e oposição de governo, o 

conflito está presente ainda em duas notícias sobre greves e três de reivindicações.  Uma 

notícia sobre a Greve Geral no dia 31 de maio contra as reformas Trabalhista e da 

Previdência e, outra, sobre o fim da greve dos professores no Rio Grande do Sul. Ainda 

foi noticiado protestos contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, contra mudanças 

no sistema previdenciário e trabalhista por centrais sindicais em Porto Alegre e o ato a 

favor da Indústria Naval em Rio Grande (RS). 

Concebida na década de 70, em meio ao predomínio de notícias relativas a 

proeminência do agente principal (presidente, ministros, elites) em jornais televisivos nos 

EUA (MOREIRA, 2014), a proeminência foi identificada em 67 e 94 das matérias 

analisadas em ambos os jornais – o que representa 95.7% e 97.9% do total veiculado no 

Zero Hora e no A Crítica, respectivamente. Marcadas pela cobertura de pautas relativas a 

governos, instituições jurídicas, eleições, partidos políticos, as editorias de política 

analisadas trouxeram 81,3% das informações centradas em indivíduos em posição 

hierárquica ou elite. Trata-se aqui de noticiais relativas a elite financeira e seu 

envolvimento com lideranças políticas – deputados, ministros, presidente de partidos, ex-

presidentes da República -, de uma elite judiciária, quando focado no Supremo Tribunal 

Federal ou mesmo em tribunais regionais. Informações sobre posses de prefeitos e a 
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situação financeira de seus municípios, do pleito para presidente de Câmara de 

Vereadores. Publicações referentes a trocas ministeriais e de secretários, assim como, de 

bastidores da crise política e tramitação de pautas polêmicas, como foro privilegiado e 

reformas.  Já, em 16 casos, referindo-se a 16,7%, presenciou-se a notoriedade, relativas a 

entidades representativas como centrais sindicais, sindicatos de professores, entre outros. 

Bem como o valor-notícia proeminência, o atributo Governo surge como natural. 

Em 47,1% dos eventos noticiados no Zero Hora e em 49% do que foi veiculado pelo A 

Crítica, constou-se esse valor-notícia. No jornal da Região Sul, 16 deles foram baseadas 

em fatos de interesse nacional. Em outros 14, o centro esteve entrelaçado com medidas e 

decisões, enquanto dois foram relativos a viagens e, um, referente a pronunciamento. A 

publicação do Estado do Norte, de 47 notícias, 24 atenderam ao requisito de interesse 

nacional, 18 sobre decisões e medidas, duas inaugurações e três eleições.  Embora, a 

segunda publicação apresente um número maior de fatos noticiados, as duas publicações 

se assemelham quanto a predominância de eventos de interesse nacional e medidas e 

decisões governamentais.  De um lado, informações sobre escândalos governamentais, 

corrupção, desarmamento e crises penitenciária, política e econômica, corrupção. Do 

outro, medidas que envolvem a tramitação e adequação de leis, indicações e trocas em 

cargos políticos, demarcação indígena, empréstimos. Ressalta- se aqui, que as medidas 

noticiadas pelo Zero Hora referem-se em sua maioria a soluções para as crises financeiras. 

Já no A Crítica, nota-se uma pulverização.  

Por fim, aponta-se para o valor-notícia Justiça. Presente em 51,4% e 66,7% dos 

materiais noticiosos do Zero Hora e A Crítica, respectivamente, o atributo entrelaça-se 

com a cobertura dos desdobramentos da Lava Jato. A investigação refere-se a 73,3% e 

75%.  No restante, a grande maioria se refere a casos de corrupção, apreensões e 

denúncias contra mandatários ou ex-mandatários – exceção aqui para as notícias que se 

referem a posse de servidores em órgãos do judiciário, como tribunais. Ao seguir as 

categorias e subcategorias apresentadas por Silva (2014), esses casos não entrariam como 

valor-notícia, contudo, entende-se esses casos como reflexo da cobertura jornalística em 

tribunais, assemelhando-se a posse de ministros do Supremo Tribunal Eleitoral e de 

eleitos no Executivo e Legislativo. Ainda, chama-se a atenção para a judicialização dos 

cadernos de política, visto uma maior presença de pautas relativas a fatos jurídicos do que 

governamentais, colocando em segundo plano não só os eventos mais regionalizados, 

como ainda, os acontecimentos que não estão atrelados a denúncias e investigações.  
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Conclusão 

 

Orientado por uma análise comparada e dos acontecimentos noticiáveis, analisou-

se 166 notícias dos cadernos de política dos jornais Zero Hora (RS) e A Crítica (AM) nas 

edições de fim de semana e de sábado, respectivamente, durante os quatro primeiros 

meses de 2017. O objetivo foi traçar uma comparação dos valores-notícia inseridos na 

escolha do que foi noticiado em duas publicações de circulação estadual de duas regiões 

diferentes do País. Em um primeiro momento, identificou-se uma maior padronização do 

informativo amazonense. Além de publicar um número maior de matérias – 96 a 70 -, o 

periódico do Amazonas trouxe em todas as edições a editoria de política e, em nenhuma 

delas, noticiou apenas fatos da operação Lava Jato, diferente do gaúcho que pulou em 

duas edições e, em outras três, apresentou apenas notícias relacionadas a investigação. 

Verificou-se ainda uma predominância dos desdobramentos da Lava Jato. O escândalo 

político esteve em 41,4% e 41,7% do que foi publicado no Zero Hora e A Crítica, 

respectivamente.  

Reflexo, também, da presença efetiva da operação, identificou-se a nacionalização 

do caderno de política nas duas publicações. Com mais de 70% de pautas com foco 

nacional, a presença de pautas estaduais, regionais e municipais ficaram em segundo 

plano, principalmente, quando excluída a primeira edição do ano, marcada pelas posses 

de prefeitos e vereadores. Um apontamento que revela uma disparidade daqueles que 

prometem em seu site uma cobertura do que acontece em seus estados, refletindo no 

valor-notícia proximidade, que se faz presente em aproximadamente 25% do total 

publicado. Ainda, encontrou-se o valor-notícia impacto em 62,9% do Zero Hora e 54,5% 

do A Crítica, sendo a maioria baseada em pautas que envolvem uma grande quantia de 

dinheiro, reflexo das notícias sobre investigações de corrupção. Quanto ao atributo 

polêmica, verificou-se a presença em 87,1% do primeiro jornal e 79,2% do segundo, 

seguindo a lógica da cobertura de grandes escândalos, assim como, das contradições e 

disputas que envolvem governos, eleições, partidos. Já o conflito, caracterizado pela 

disputa de versões, de defesa e acusação, da qualidade de projetos políticos, configura-se 

em aproximadamente 50% em ambos os jornais.  

 Intrínseca as coberturas jornalísticas sobre a política, a proeminência refere-se a 

95,7% e 97,9% dos eventos publicados nos Zero Hora e A Crítica, respectivamente. 
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Consequência de pautas relativas a governos, instituições jurídicas, eleições, partidos 

políticos, a subcategoria elite/posição hierárquica, representada por presidente, 

deputados, senadores, ministros do STF, permeia mais de 80% do total. Em outros 16%, 

identifica-se a notoriedade, relacionado a presidentes de centrais sindicais, ex-

parlamentares, funcionários de grandes empresas, entre outros. Em cerca de metade dos 

fatos noticiados, encontra-se o valor-notícia governo, natural quando se pensa em caderno 

de política. Nelas, um predomínio de matérias baseadas no interesse nacional e em 

medidas e decisões governamentais, representando mais de 80% do número do que foi 

noticiado sobre governos. A diferença, entre os dois, foi a concentração de informações 

sobre medidas e decisões relativas a crise financeira. O A Crítica apresenta uma 

pulverização nessa subcategoria. Em última análise, verificou-se uma judicalização da 

editoria de política, visto a maior presença do valor-notícia justiça do que governo – 

presente em 51,4% do periódico gaúcho e 66,7% do amazonense. Uma extensão dos 

desdobramentos da Lava Jato que não só aumenta a presença de pautas relativas a justiça, 

como ainda, potencializa uma nacionalização do que é noticiado nas duas publicações de 

cunho estadual.  
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