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RESUMO 

 
A proposta deste artigo é perceber o nível de utilização do critério proximidade nos três maiores 
jornais catarinenses, a saber: Diário Catarinense, A Notícia e Jornal de Santa Catarina. Para tanto, 
analisou-se quantitativa e qualitativamente dez dias de publicação dos periódicos em questão. A 
pesquisa parte da hipótese de que a pauta local, em virtude da crescente utilização dos serviços das 
agências nacionais e internacionais de notícia, está sendo relegada a um segundo plano na cobertura 
jornalística catarinense. Tal verificação torna -se relevante, na medida em que os jornalistas podem 
valer-se dessas informações para melhorar o relacionamento dos jornais com seus leitores. Espera-
se que o resultado possa apontar caminhos úteis para o aprendizado do jornalismo impresso, 
mapeando limitações e reforçando a necessidade da pauta local enquanto reflexo de uma demanda 
social relevante. 
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1 GLOBALIZAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 

Os fatores socioeconômicos e políticos, determinantes para a existência da realidade 

entendida como Sociedade da Informação, estão intimamente ligados ao fenômeno da globalização. 

A nova era de informação, conforme Kumar (1997:23), opera em um contexto global. O homem 

moderno não tem mais a necessidade de buscá- la, já que ela pode ser trazida ao lar e ao escritório. 

O industrialismo da chamada Primeira Revolução Industrial legitimou o espaço no Estado-nação, ao 

mesmo tempo em que substituía os ritmos e movimentos da natureza pelo ritmo da máquina. O 

computador, símbolo da era da informação, realiza milhares de operações em microssegundos e, 

junto da nova tecnologia das comunicações, introduz um marco espaço-tempo radicalmente novo na 
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sociedade moderna, a exemplo do que fez o relógio e os horários das estradas de ferro na era 

industrial. 

Historicamente, podem ser verificadas situações claras e delimitadas em que uma era 

econômica suplantou sua antecedente. Quando a ocupação das classes trabalhadoras passou de 

agrária para industrial, ainda no século XVIII, o mundo entrou na Sociedade Industrial. Isso sugere 

que, na medida em que a ocupação principal das pessoas nos grandes centros populacionais do 

mundo vai sendo centralizada na economia da informação, como se vislumbra hoje, o mundo 

mergulha cada vez mais fundo na Sociedade da Informação. 

Negroponte (1995) em A Vida Digital aponta para uma nova era social baseada no chip de 

computador como regulador das mais diversas atividades humanas. Na ponta do processo, a 

humanidade, conectada pelas redes de informação, através da Internet, poderá expandir suas 

próprias capacidades de comunicação e convívio social, colaborando para o surgimento da 

Sociedade da Informação, fundamentada nos grupos de trabalho, ou networks. 

Há um fator fundamental que colabora com o sucesso da network society, e que precisa ser 

pontuado neste momento: a linguagem da computação, base da comunicação a distância, configura-

se como um idioma mais comum e mais lógico que o inglês ou qualquer outra língua considerada 

universal. A lembrança é feita por Dizard (1989:14), quando acredita ser possível se desenvolver 

um novo poliglota a partir do inglês e de ideogramas de orientação computacional. “Pode surgir 

uma espécie de língua franca universal, similar ao linguajar empregado pelos pilotos de linhas 

aéreas ao decolar e aterrissar, em uma fusão multilíngüe de culturas”. 

O que parece diferenciar esse momento de todas as fases informacionais que iniciam com os 

correios, no século XVIII, é que o sujeito passa de mero receptor e observador a protagonista da 

Sociedade da Informação em constituição. Fotografia e televisão digital, redes de trabalho, 

comunicação em tempo real, grupos de discussão, ciberespaço, world wide web, telefonia móvel, 

automação residencial, todos esses itens apontam para o indivíduo no centro do processo, 

interagindo com seu semelhante através de uma estrutura informacional. 

Por outro lado, há muita quantidade informacional, sem que isso ocasione, necessariamente, 

alguma qualidade. Se o fator cultural é um dos pontos determinantes para a configuração da 

Sociedade da Informação, seria necessário que duas coisas acontecessem. A primeira delas é que a 

informação que circula pelo ciberespaço pudesse verdadeiramente ser quantificada e, depois de 

medida, pudesse ser abstraído valor sociológico efetivo, fator de agregação e nova 



 

representatividade social que se sobreponha aos padrões até então em vigor, o que não se verifica 

em padrões mundiais. Assim, estaríamos entrando na perspectiva de Giddens (1985), segundo a 

qual “uma sociedade da informação seria aquela formada dentro de estados nacionais, em que as 

rotinas de obtenção, armazenamento e controle de informação acerca da população e seus recursos 

são essenciais para sua operação”. (p.178). 

Culturalmente, se o acesso à informação e sua usabilidade estão penetrando nos meandros da 

comunidade e modificando realmente a construção do futuro em sociedade, então se poderá 

examinar com olhos bem mais atentos os movimentos dos indivíduos e sua representação nesse 

novo universo que se forma, principalmente com o advento da Internet e de todas as tecnologias da 

informação. Martin (1995) tem um conceito de Sociedade da Informação (Information Society) que 

contempla essa perspectiva. Diz o autor: 

“Sociedade da Informação é uma sociedade na qual a qualidade de vida, bem 
como as perspectivas de transformação social e de desenvolvimento 
econômico, dependem crescentemente da informação e da sua exploração. 
Em tal sociedade, os padrões de vida, trabalho e lazer, o sistema educacional 
e o posicionamento no mercado são todos influenciados marcadamente por 
avanços na informação e no conhecimento. Isso se evidencia em um 
crescente acúmulo de produtos e serviços de elevado grau de intensidade de 
informação, difundidos por um extenso leque de meios de comunicação, 
muitos dos quais de natureza eletrônica” (p.4) 

 

Grosso modo, algumas frases como “vivemos numa Sociedade da Informação”, “o mundo 

caminha para a Sociedade da Informação” ou ainda “todos fazemos parte da mesma Sociedade da 

Informação vêm sendo utilizadas para definir este início de milênio. Mas, o que há de científico em 

relação ao tema é que  os critérios ou parâmetros tornam possível estabelecer características comuns 

e legítimas em sociedades mundiais que despontam à frente desse processo informativo e 

tecnológico. Tais características acabam apontando para o conceito de que a Sociedade de 

Informação é representada por uma comunidade na qual a informação é utilizada intensivamente 

como elemento da vida econômica, social, cultural e política, baseada sobretudo no suporte 

tecnológico. 

 

 

 



 

1.1 INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA 

“A primeira das funções sociais experimentadas pelo jornal moderno é a da 
informação, ou seja, o relato puro do que ocorre de significativo em todos os 

domínios do pensamento e da sociedade humana”. 
Beltrão, Luiz. A imprensa informativa  

 

Durante muitos anos, o grande guia utilizado pelas escolas de comunicação em todo o país foi 

A imprensa informativa, de Luiz Beltrão (1969). Jornalistas nacionalmente consagrados beberam 

desta fonte importante que, para os recém-chegados na profissão, era consulta obrigatória. O tempo 

passou, novas obras chegaram aos planos de ensino das faculdades e às prateleiras das bibliotecas, 

mas A imprensa informativa continua sendo referência a futuros profissionais. E lá, na página 81, 

podemos ler duas distinções acerca do termo informação. 

A primeira tem o que o autor chamou de “sentido lato”, e conceitua informação como função 

biológica, “que consiste em perceber o real para satisfazer as condições da vida e do progresso da 

espécie”. A outra definição está relacionada ao sentido humano, e pode ser entendida como “o ato 

de levar um fato ao conhecimento de outrem”, o que remete à definição simplória de que a 

informação é o relato de um fato, idéia ou situação. 

Jornalisticamente falando, a informação tem o caráter público, uma vez que interessa a grupos 

numerosos de pessoas. A definição de Luiz Beltrão que satisfaz a necessidade desse contexto é a 

que diz que “as informações públicas são as de que se ocupa o jornalismo e, quando se referem a 

situações atuais e são divulgadas pelos veículos de comunicação coletiva denominam-se notícias”. 

Notícia é, então, a denominação da informação jornalística. 

Para Bahia (1990:37), há um forte sentido de responsabilidade na transmissão e produção da 

informação jornalística. Ele acredita que ao reunir as notícias, os veículos cumprem sua tarefa de 

captação, mas é ao escrever e distribuir que exercem a função de seleção, interpretação e difusão, 

atingindo a uma ampla camada da sociedade. Sua definição sobre informação deixa evidente esse 

senso de praticidade do jornalismo como atividade essencial das sociedades modernas. Escreve 

Bahia: 

“A informação é a principal finalidade do jornalismo. Ela deve ser 
verdadeira e íntegra, descobrindo e comunicando, pela imprensa, pelo 
cinema, pelo rádio, pela televisão ou outros meios, os fatos que pela sua 
própria natureza convém sejam públicos e não meramente particulares. Sua 
autoridade emana, principalmente, do conjunto das instituições políticas e 
econômicas” (p.37) 



 

O autor ainda vai acrescentar que o jornalismo é um dos principais – senão o principal – 

instrumentos básicos da comunicação coletiva. Representa a forma pela qual o público participa da 

vida social, direta ou indiretamente. Aponta para o jornalismo como um processo social e histórico, 

uma necessidade humana e uma forma de expressão cultural típica da sociedade moderna. Beltrão 

(1992:65) afirma que “jornalismo é a informação de fatos correntes, devidamente interpretados e 

transmitidos periodicamente à sociedade, com o objetivo de difundir conhecimentos e orientar a 

opinião pública, no sentido de promover o bem comum.” 

Bond (1962:15) utiliza a definição de Eric Hodgins, da revista Time para formar o seu 

entendimento sobre jornalismo: “jornalismo é a transmissão de informação, de um ponto a outro, 

com exatidão, penetração e rapidez, numa forma que sirva à verdade e torne aquilo que é certo 

evidente aos poucos, quando não imediatamente”. Também nessa definição vemos o olhar social, a 

referência ao bem da comunidade, a visão romântica e idealista da maioria dos profissionais que 

sedimentaram a literatura sobre o tema desde a fundação das primeiras escolas de comunicação no 

Brasil, ainda nas décadas de 50 e 60. De fato, o jornalismo tem muitas funções – das quais 

destacam-se aquelas que concentram a busca, interpretação e difusão de notícias.  Na visão de Bond 

(p.19-20), o jornalismo tem quatro razões fundamentais de ser: informar, interpretar, orientar, 

entreter. Sem esquecer das demais, o certo é que todas as considerações apontam para a função, 

primeira, a da natureza da informação. 

Como genuína informação jornalística, a notícia deve reunir interesse, importância, 

atualidade, proximidade geográfica entre o fato e o público a que o jornal se destina e, 

evidentemente, veracidade. São esses os critérios mínimos para que uma simples informação 

cotidiana ganhe as páginas dos jornais ou as telas dos canais de televisão. Há, também, todo um 

apelo estético e valorativo para que um fato isolado se torne notícia. Na visão de Mouillaud 

(1997:37), a informação jornalística é o que é possível e o que é legítimo mostrar, mas também o 

que devemos saber, o que está marcado para ser percebido. Continua Mouillaud: 

“Toda informação, como um asterisco em um guia, supõe a flecha de uma 
dêixis pela qual se autodesigna. Faz um anel consigo própria. De maneira 
que, segundo os lingüistas, qualquer asserção é destacada por um ‘e isto é 
verdade’, qualquer informação se legenda com um ‘e isto deve ser visto ou 
sabido’”. (1997:38) 

 

A informação jornalística recebe o nome de notícia, que pode ser definida como uma 

informação relevante, de interesse público e que passou por um processo de avaliação, interpretação 



 

e publicação, pois sem socialização não há a conclusão do processo de informação coletiva, objeto 

de estudo do jornalismo. Analisando sob esse aspecto, cabe salientar que a seleção de notícias, 

como vai questionar Mouillaud, obedece não somente a critérios técnicos, mas também subjetivos. 

Marcondes (1989:13) aponta para outra direção, ao afirmar que notícia é a informação 

transformada em mercadoria com todos os seus apelos estéticos, emocionais e sensacionais; para 

isso, a informação sofre um tratamento que adapta às normas mercadológicas de generalização, 

padronização, simplificação e negação do subjetivismo. Para ele, a informação pode ser um meio de 

manipulação ideológica dos grupos que estão no poder, o que faria com que estivesse situada dentro 

do jogo de forças da sociedade. 

O importante, neste momento, é separar informação simplesmente de informação jornalística. 

O caráter público da segunda é o que a diferencia da informação comum. Assim, o processo de 

informação jornalística funciona de maneira contrária ao de informação industrial, por exemplo, 

onde o sigilo e a fidelidade do transporte de informações são essenciais para a sobrevivência das 

empresas. A informação privada e confidencial é poder, tem valor estrito. Tornada pública, passa a 

ser jornalismo, pois é a publicidade dos fatos que constrói seu caráter de notícia. 

Por isso, Marcondes sustenta sua distinção sobre o valor de troca de uma notícia. Uma 

informação pura e simples não é mercadoria. Para tanto é preciso que ela seja transformada em 

notícia. É no jornal impresso ou nos outros meios de divulgação jornalística (rádio, televisão, 

revistas, Internet) que se cria, a partir da matéria -prima informação, a mercadoria notícia, sempre 

chegando ao público de maneira atraente. Manchetes, cores, chamadas, figuras de linguagem, 

fotografias e imagens compõem a parte vendável da informação, agora transformada em notícia. 

Entretanto, no entender de Erbolato (2004) 

“Por informação coletiva ou informação de massa entende-se a transmissão 
ou representação da palavra, de pensamentos, de idéias, por qualquer meio 
ou veículo de difusão e dirigida a um público indiretamente. Ao contrário da 
informação pessoal e direta, a cole tiva ou de massa pressupõe uma 
organização e uma especialidade. De modo geral, a audiência desse tipo de 
informação é grande, diversificada e anônima.” 

 

2 PROXIMIDADE COMO CRITÉRIO JORNALÍSTICO NOS JORNAIS DE SC 

A informação coletiva representa, como se viu, o objeto principal do que se convencionou 

chamar de teoria da informação, que estuda os princípios e normas fundamentais das ciências da 



 

informação e da informática, suas correlações com os demais campos, sua filosofia e sua praxis. Por 

sua vez, o jorna lismo reúne os meios ou veículos especializados de difusão de notícias – síntese da 

informação coletiva –, concentrando os instrumentos mais ativos da comunicação de consumo. Para 

isso, cria expedientes próprios com a finalidade de priorizar a divulgação de determinadas notícias, 

através da hierarquia da informação. 

É o jornalismo que busca, através dessa hierarquia, romper com o formalismo de antigas 

categorias. “Na sua metodologia, as distinções nem sempre são ostensivas, mas na sua morfologia 

elas integram  – nos veículos impressos e nos meios audiovisuais – a própria personalidade da 

notícia” (Bahia, 1990:13). Esta análise indica para o fato evidente de que a informação geralmente 

apresentada nos meios de comunicação de massa prevê classificações segundo uma hierarquia 

existente a priori e que acabam se somando aos hábitos da comunicação, servindo para prevenir ao 

público quanto aos objetivos da mensagem. Entre essas classificações que facilitam o interesse que 

o público tem por determinadas notícias está o critério da proximidade geográfica, julgamento 

inconsciente que o leitor faz a cada vez que se depara com uma manchete na banca de jornais: 

quanto mais próximo o fato chegar do leitor, mais condições terá de ser lido.  

No entanto, não é o que presenciamos na grande maioria das vezes, seja nas manchetes ou nas 

matérias de aberturas dos principais jornais catarinenses. Isso porque há algum tempo o fenômeno 

da globalização impõe uma verdadeira ditadura sobre as redações brasileiras. Colaboram para isso o 

crescimento das agências nacionais e internacionais de notícias, produtoras em larga escala de um 

noticiarismo, caracterizado, principalmente, pela imediatez do fato e pela padronização das notícias 

veiculadas pelos principais veículos de informação do país. 

O noticiarismo, ou a política de simplificar cada vez mais o trabalho da redação e do repórter, 

acaba sufocando algumas práticas salutares no cotidiano do jornalista, como o hábito da reportagem 

e a valorização do fator proximidade como critério de seleção de notícias. Dentre os 24 critérios, 

Mário Erbolato (2004) apresenta o da proximidade como sendo o primeiro deles – mesmo sem 

adotar uma escala de importância – em Técnicas de Codificação em Jornalismo. E é justamente este 

valor-notícia que anda ausente das páginas dos jornais catarinenses, uma vez que o interesse pelo 

local vem sendo deixado de lado, pela preferência por notícias de abrangência nacional e até mesmo 

internacional. 

Editorias como Geral e Esporte, numa abordagem localizada, disputam cada centímetro de 

espaço com o material produzido pelas agências internacionais, sem o devido aprofundamento e 



 

sem a presença do repórter do próprio veículo na cobertura jornalística. O fator praticidade, na 

maioria dos casos, é a principal resposta para essa escolha. 

Para checar a hipótese inicial desta pesquisa (a pauta local, em virtude da crescente utilização 

dos serviços das agências nacionais e internacionais de notícia, está sendo relegada a um segundo 

plano na cobertura jornalística catarinense) acompanho u-se minuciosamente dez dias de publicação 

– 20 a 29 de setembro de 2005 – dos três maiores jornais catarinenses (A Notícia, Diário 

Catarinense e Jornal de Santa Catarina). Como resultado, comprovou-se na prática essa tendência 

de globalização da informação. 

No jornal A Notícia, foram publicadas nove matérias locais na seção Geral, no referido 

período, o que corresponde a insignificantes 3,2% de todos os textos publicados. Em contrapartida, 

a mesma editoria veiculou 80 matérias sob o prisma internacional, produzidas em sua maioria por 

agências internacionais de notícias. Isso corresponde a consideráveis 28,8%, ou seja, nove vezes o 

número de material local. 

 

Gráfico 1 – Jornal A Notícia  
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No Diário Catarinense, os números são semelhantes, apesar de a diferença ser bem menor. 

Nos dez dias de observação, foram divulgadas 45 matérias no espaço Geral sob o ponto de vista 

local, o que representa 16,1%. Na mesma editoria, as notícias internacionais receberam 63 

ocorrências, o que dá 22,5%. Se, por um lado, o DC equilibrou um pouco essa balança, por outro 

lado cabe ressaltar que o veículo possui uma maior região de abrangência geográfica. 



 

Gráfico 2 – Jornal Diário Catarinense 
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Já o Jornal de Santa Catarina, geograficamente o de menor cobertura, apresenta números 

pouco diferentes. Foram 51 matérias divulgadas neste período sob o critério local, ainda na editoria 

Geral, ou seja, 26,3% dos textos jornalísticos publicados. O índice é maior do que o espaço 

utilizado para as matérias de caráter internacional, que tiveram neste veículo menor repercussão. 

Foram 22 matérias em dez dias, o que corresponde a apenas 11,3%, o menor de todos os índices. 

 

Gráfico 3 – Jornal de Santa Catarina  
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 



 

2.1 ESPORTE NÃO FOGE À REGRA 

Quando o assunto é esporte, a situação se inverte um pouco. As diferenças entre local e global 

permanecem evidentes, mas sob este aspecto é o Jornal A Notícia o que apresenta um maior 

equilíbrio. Foram 19 textos com características locais (8,2%), contra 23 matérias com motivação 

internacional (9,9%). 

 

Gráfico 4 – Jornal A Notícia  
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Por outro lado, a distância é notória nos outros veículos pesquisados: o Diário Catarinense 

publicou 13 matérias locais no período, que somam 7,4% do total de textos sobre esporte, contra 36 

notícias internacionais, totalizando 20,6% – quase três vezes o número de material produzido. 

Gráfico 5 – Jornal Diário Catarinense 
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Fonte: elaborado pelo autor 



 

No mesmo período, as páginas de esporte do Jornal de Santa Catarina veicularam apenas 18 

matérias locais (7,9%) em contraste com as 57 internacionais, ou seja, 24,9%. 

 

Gráfico 6 – Jornal de Santa Catarina 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Se considerarmos o destaque que pode ser dado nas principais notícias desses jornais a partir 

da manchete de capa, temos uma outra comparação: em dez manchetes, A Notícia privilegiou 

matérias nacionais em sete oportunidades (70%) e não registrou uma manchete local sequer. O 

Diário Catarinense, por sua vez, destacou cinco manchetes nacionais (50%) e apenas uma local 

(10%). Mais uma vez, o fator cobertura geográfica foi determinante para que o Jornal de Santa 

Catarina apresentasse o maior equilíbrio entre os pesquisados: foram nove manchetes no período, 

sendo apenas uma nacional e uma local (as outras dividiram-se entre estadual e regional). 

Gráfico 7 - Manchetes 
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Fonte: Elaborado pelo autor 



 

Em Técnicas de Codificação em Jornalismo, Mário Erbolato (2004) explica que o critério 

proximidade está presente em todas as notícias locais, exemplificando que “a pessoa que tem um 

problema a perturbá-la, como um terreno baldio ao lado de sua residência ou a precariedade da 

iluminação pública, procura com mais interesse a nota do jornal que aborde esses assuntos do que o 

telegrama procedente de Washington que fale sobre as atividades do presidente norte-americano”. 

Stuart Hall (1999), ao falar sobre a mudança de foco da identidade do sujeito pós-moderno em A 

Identidade Cultural na Pós-modernidade, diz que global e local estão se entrelaçando, ao ponto de 

estabelecer uma nova ordem na procura pelos fatos jornalísticos, que deixam de explorar o 

cotidiano e passam a se preocupar com outros fatores, como os objetos das notas internacionais. 

Fica, portanto, a dúvida: ou o que acontece fora das fronteiras nacionais, em países que sequer 

soubemos localizar no mapa mundi (Azerbaijão, por exemplo) está realmente motivando o interesse 

popular, ou não há, na pauta de discussões, importância para problemas latentes na comunidade, 

como o aumento na tarifa do ônibus ou a falta de vagas nas creches municipais. A figura do 

pauteiro, cada vez menos presente nas redações, e a influência das agências internacionais e dos 

releases enviados pelas assessorias de imprensa são boas explicações para a compreensão deste 

fenômeno nas redações catarinenses. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Pensar o local e o global dentro do campo informativo de um jornal impresso é pensar uma 

proposta de equilíbrio. Na história recente do jornalismo, a busca por informações internacionais, 

sempre esteve ligada ao desenvolvimento dos jornais, uma vez que informar sobre o que acontecia 

em outros países era, além de criar um diferencial em relação à concorrência, um modo de ampliar 

o raio de influência interno do jornal dentro do contexto nacional. 

Por outro lado esse acesso à informação internacional convivia com as pautas cotidianas das 

próprias cidades, principalmente, pelo campo de interesses locais. Mas, para compreender o cenário 

que configura o recorte das notícias entre o local e o transnacional é necessário observar alguns 

limites. Primeiro, os conteúdos jornalísticos partem das agencias internacionais, delimitando os 

assuntos a serem abordados. Segundo, os grandes jornais assimilam em segunda mão o repasse do 

material internacional para os jornais locais. Isso justifica, em parte, a utilização pelos pequenos 

jornais de materiais enviados pelas agências de notícias, mas configura-se um desequilíbrio quando 

grandes jornais diários, como os aqui pesquisados, usam do mesmo expediente. 



 

Por outro lado, cabe ressaltar que a mídia local tem um importante papel de construir a 

identidade cultural de uma determinada região, além de promover a discussão de interesses em 

comum. A identidade de regiões comporta a necessidade de mecanismos de produção simbólica 

que contemplem o reforço do sentimento de pertencimento, o que acaba se reduzindo quando 

jornais do porte de A Notícia, Diário Catarinense e Jornal de Santa Catarina abrem mão das 

pautas locais e das reportagens com o foco na proximidade geográfica. 

Valorizar a produção regional não é somente uma forma de preservação da cultura 

nacional nem o fortalecimento da democracia: é a própria cultura nacional, dentro de uma 

democracia viva e participativa. Muitos municípios ou regiões maiores criaram seus meios de 

comunicação como forma de construção e preservação da cultura local, o que acaba sendo 

ofuscado pelo fenômeno da globalização da informação e pelo desequilíbrio da utilização das 

notícias internacionais. 
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