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INTRODUÇÃO
Por que tal fato virou notícia e o outro não? Existem critérios para definir o que será
noticiado? Por que as notícias são como são? Questionamentos como esses levaram
ao surgimento de uma teoria jornalística nomeada Newsmaking, a qual pressupõe que
as notícias são assim porque a rotina industrial as determina, além da lógica de
constituição dos veículos que definem o processo de construção noticiosa. O processo
de noticiabilidade está relacionado a uma série de características e fatores diversos
como: origem, tratamento e visão dos fatos, além de questões políticas, econômicas e
culturais.
Dentro da questão de noticiabilidade existe um componente denominado valoresnotícia, ou seja, característica e/ou qualidade do evento. Tal valor existe no fato e
evidencia-se na construção da notícia. Quanto mais valores encontram-se em uma
notícia, maior será sua abrangência. Eis que tal componente será analisado em dois
veículos de comunicação, Portal de Notícias da Globo e The New York Times.

DESENVOLVIMENTO:
Na seleção das notícias, os jornalistas influenciam-se por sua cultura, pela linha
ideológica do veículo e pelo o que o público almeja consumir. Portanto, a notícia é
uma construção social. O ato de selecionar determinados trechos de uma fala, usar
certas palavras, utilizar índices, fazem parte da “construção”, dessa forma, quebra-se o
paradigma de que os jornalistas são imparciais. É nesse contexto que atuam os valoresnotícia.

A primeira tentativa de identificar os valores-notícia utilizados/analisados até hoje nos
veículos de comunicação pelos jornalistas foi o estudo de Galtung (1965) e Ruge
(1993). Nelson Traquina, em 2013, vai dizer que os jornalistas têm óculos particularesos quais são seus valores- notícia. Esses valores são compreendidos como um
componente da noticiabilidade, existentes no fato e que vão aparecer na notícia
construída sobre determinado fato.
Com o intuito de identificar esses valores-notícia foram analisadas duas matérias sobre
o mesmo assunto em dois veículos de comunicação diferentes com base na tabela
“valores-notícia
para
operacionalizar
análises
de
acontecimentos
noticiáveis/noticiados” elaborada pela professora da Universidade Federal de Santa
Catarina, Gislene Silva. As matérias referem-se à votação no senado para decidir se, de
fato, haveria ou não impeachment da então presidente da república, Dilma Rousself.
Ambos veículos foram escolhidos pela sua importância e reconhecimento em
jornalismo de qualidade, sendo eles: Portal de Notícias da Globo- G1 e Jornal The
New York Times . A diferente nacionalidade permite a análise da abordagem dada pelo
veículo onde tem sua sede na origem do fato e o outro que está distante.
Portal de Notícias da Globo- G1
Esse veículo traz em primeiro plano de sua matéria o resultado da votação, os motivos
que levaram a tal condenação e a posse do novo presidente, até então vicepresidente, Michel Temer. Em seguida, traz o posicionamento de cada senador em
relação ao afastamento, e a votação sobre o julgamento da inabilitação. Mais tarde,
recorda todo o processo de impeachment, a condenação e o outro processo de
afastamento ocorrido no Brasil em 1992, com o presidente Collor. Por fim, retoma
todo o passo a passo, desde 2015 com a abertura do processo até o dia 30 de Agosto
de 2017 com as manifestações e pronunciamento dos deputados.
Essa matéria apresenta valores-notícia, como: impacto, proeminência, polêmica,
raridade, proximidade, surpresa, governo, tragédia/drama, justiça.
Jornal The New York Times
Esse veículo traz em primeiro plano a votação, os motivos que levaram ao
afastamento; questões políticas envolvidas e a fala de algumas pessoas sobre seu
posicionamento diante o fato; recordação da caminhada de Michel Temer, que a partir
de então assumiu a presidência e seu partido. Em segundo plano, traz a fala de alguns
senadores sobre a acusação de impeachment.
Embora esse veículo não seja brasileiro apresenta os mesmos valores notícia que o G1,
exceto o valor proximidade.
CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
Os valores são bem parecidos o que gera questionamentos sobre os motivos que
levaram o veículo estrangeiro a fazer uma abordagem tão parecida e, então, chega-se
à hipótese que é pela repercussão mundial, tendo em vista que atinge a economia e os
laços econômicos entre países. Visível também que há preocupação dos veículos em
situar /relembrar seu leitor sobre os fatos que antecederem tal momento.
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