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Resumo 

O presente artigo é uma análise dos conteúdos das capas dos jornais de maior 

circulação no estado de Pernambuco. Considerando o período que vai de 17 a 20 de 

junho de 2010, em que o excesso e chuvas atingiram o Estado deixando cidades 

inundadas e milhares de pessoas desabrigadas e nesse mesmo período o Brasil voltava 

os olhos para o jogo da seleção contra a Costa do Marfim, cuja vitória garantiu a 

classificação as oitavas de final da Copa do Mundo, fatos que levaram uma ampla 

cobertura jornalística. O objetivo da pesquisa é promover uma reflexão sobre a seleção 

dos conteúdos nas capas do Jornal do Commercio e Diario de Pernambuco, 

considerando como base os valores-notícia e os critérios de noticibilidade, não 

esquecendo o ethos jornalístico de passar para o leitor as informações necessárias para o 

exercício pleno da cidadania.  

Palavras- Chave: Capas; chuvas; futebol; critérios de noticibilidade; leitores. 

1.Justificativa 

Considerando que segundo o Instituto Verificador de Circulação – IVC - o 

Jornal de Commercio e o Diario de Pernambuco tem uma circulação diária variando de 

10 a 15 mil exemplares e que esse número triplica nos domingos, e que o leitor, segundo 

Renato Janine Ribeiro, no livro O Afeto autoritário, dedica ao menos 40 minutos do 

tempo para leitura dos jornais impressos, é relevante saber os critérios que estão sendo 

utilizados para instigar o agente receptor a ler a notícia. A cobertura dos fatos e 

acontecimentos que interessam ao público precisa ser ponderada, em especial quando 

ocorrem de maneira concomitante. A Copa do Mundo é um acontecimento marcante, 

todos os amantes do futebol brasileiro esperam pelo jogo, principalmente os momentos 

decisivos. A chuva é um fenômeno natural marcante pela intensidade com que pode 

acontecer e os danos que pode causar e esperada pelas vítimas, principalmente as que 

moram em barrancos e margens ribeirinhas. 

As fortes chuvas que caíram em Pernambuco entre os dias 17 e 20 de junho, 

vitimando muitas cidades, transformando ruas em verdadeiros rios no mesmo período 
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em que a população se preparava para o jogo decisivo da seleção brasileira, fornecem as 

bases necessárias para a pesquisa. A iniciativa para o desenvolvimento parte da 

repercussão  dada ao fato e ao acontecimento, baseando-se nas fotos, fontes e disposição 

das páginas, que  aqui se somam como informação e se separam quanto ao interesse 

público e do público ganhando contorno de importância por estarem contidos em uma 

estrutura física, material e impressa, o jornal.  

 

2. Problema de Pesquisa 

 

Era tarde da quarta-feira, 16 de junho de 2010, quando começava a chover na 

capital pernambucana e também no interior do Estado. Por volta das 18h já se podia 

perceber o início do caos causado, o trânsito foi ficando congestionado devido às águas 

que ficaram represadas nas pistas, as paradas dos ônibus repletas de passageiros 

segurando sombrinhas e guarda-chuvas, outros desprevenidos corriam para se proteger, 

mesmo já estando molhados. E daí por diante não parou mais de chover em 

Pernambuco. Enquanto o transtorno se instaurava no Estado, o Brasil, na África do Sul,  

se preparava para o jogo decisivo contra a Costa do Marfim, a partida estava marcada 

para tarde do domingo, 20 de junho de 2010, vencendo, a seleção brasileira garantiria 

sua vaga nas oitavas de final. Até então esse era o assunto principal da semana, nos 

jornais, rádios, telejornais, internet, nas enquetes e pesquisas. 

Contudo, as manchetes e chamadas dos jornais da manhã do dia 17 de junho de 

2010 começavam a mudar, o esporte dividiu seu espaço, nas capas, com as chuvas. As 

fotos de adrenalina nos campos diminuíram, dando lugar a imagens de caos e tristeza. Já 

era possível levantar dados, ocorrências de desabamentos, alagamentos, mortes, 

destruição e transtornos registrados na madrugada do dia 17. Plantava-se o alerta, não 

parava de chover. Daí por diante os jornais analisados: Diario de Pernambuco e Jornal 

do Commercio até o domingo, 20 de junho, dividiram os espaços de suas capas entre a 

euforia do jogo e a tragédia ocasionada pela chuva intensa. 

Acontece que enquanto a rotina do pernambucano foi alterada, o brasileiro 

estava atento ao preparo da seleção. A chuva continuou nos dias 18, 19 e 20, até a hora 

do jogo. Se em média 15 mil exemplares são distribuídos diariamente pelas duas 

editorias e considerando que mais de uma pessoa lê um exemplar, todos se informam 

basicamente por esse canal. E dessas constatações surgem às perguntas: Como o fato e o 

acontecimento ganharam contorno de importância? Que recursos foram usados para 
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chamar atenção ao leitor com relação à tragédia sem perder o foco da expectativa do 

jogo? E como a realidade foi definida, levando-se em consideração o ethos jornalístico 

de passar informações com veracidade, verossímeis e sem distorções? 

 

3. Objetivos  

 

         A proposta do trabalho é analisar como os jornais impresso (JC e DP) 

veicularam as notícias sobre as tragédias ocasionadas pelas fortes chuvas e a expectativa 

da população para acompanhar o jogo decisivo do Brasil contra a Costa o Marfim na 

Copa do Mundo. Verificar quais os critérios usados na formação das capas dos 

matutinos, considerando a noticiabilidade defendida por alguns autores. Por último, 

constatar por meio do questionário, o interesse dos leitores ao ver as capas dos jornais. 

 

4. Metodologia 

 

O comportamento dos jornais na condução do fato e do acontecimento são 

suficientemente constatado  pelo método indutivo. Um dado particular inferindo-se em 

um dado universal, ou seja, existe uma padronização editorial dos veículos ao tratar de 

casos determinados. Quanto às bases técnicas, foram utilizados os métodos 

comparativo, estatístico e monográfico para realização da pesquisa detida na 

amostragem dos jornais JC e DP, analisando os objetos, classificadas por datas, títulos, 

editorias, temas, constância de fotos, infográficos e chamadas de capas e manchete. Para 

fins monográficos, realizou-se uma pesquisa bibliográfica a fim de localizar autores que 

defendem os critérios de noticiabilidade e teorias sobre a análise aplicada ao tema. 

Também foi realizado um questionário para constatar dos leitores a repercussão e as 

discussões trazidas pelo tema. Por fim, foi feita uma análise comparativa entre as capas 

dos dois jornais para analisar o enfoque, a maneira de tratar o fato e o acontecimento 

levando-se em consideração que cada veículo faz seu recorte da realidade, de acordo 

com as condições técnicas de cada um e também de acordo com a linha editorial e 

ideologia defendida. 

As capas estudadas foram publicadas pelo JC e DP nos dias 17, 18, 19 e 20 de 

junho de 2010, período em que o Instituto de Meteorologia do Recife apontou as causas 

e previram mais chuvas, concomitante a preparação da seleção brasileira para o jogo na 

África do Sul. 
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5. Hipóteses 

     

A partir da segunda publicação referente ao tema, 18 de junho 2010, o JC e o DP 

dedicaram mais espaço a tragédia das chuvas. Tendo em vista, que o dia 17 de junho, 

nas primeiras publicações ainda não havia muitos dados sobre o caos, os jornais deram 

informações de maneira superficial, as manchetes ainda não despertavam o alerta. 

Somente quando as ocorrências foram registradas pela defesa civil e as prefeituras 

decretaram estado de calamidade pública é que o problema propagado. Até então a 

principal preocupação das editorias era apenas cobrir a participação da seleção no 

mundial. No entanto, o alarme de perigo tomava  outras dimensões e  naquele momento 

não havia o porque dá prioridade ao jogo. A partir daí os jornais foram utilizando de 

critérios que pudessem atender as necessidades dos fatos, levando-se em consideração 

que é a sociedade a quem o jornalista deve satisfação. Na terceira, 19 de junho, as capas 

mostravam mais consistência com relação à tragédia, quando as chuvas já havia 

atingido todo o Estado deixando vítimas fatais. O futebol voltou a ganhar espaço maior 

na capa dos matutinos no dia 20 de junho, dia da decisão para os brasileiros. Seria 

inevitável para uma edição de domingo com o Brasil na Copa do Mundo, não ter um 

espaço considerável nos jornais. 

 

6. Referencial Teórico 

 

O quantitativo de matérias impressas nos jornais matutinos não revela a 

intensidade do trabalho de quem está nas redações. Diariamente são estabelecidos 

critérios de análise dos gêneros nas práticas jornalísticas. É uma difícil tarefa de 

desenvolver  aquilo que o leitor deseja receber como informação. Afinal são as notícias 

desses canais de comunicação, que pautam as conversas, discussões e repercussões 

dentro da sociedade, (Agenda Setting). Para Rossi (1980): 

 

A imprensa não vive apenas dos episódios ocorridos num 

determinado dia, mas também da discussão, do debate e da 

análise de acontecimentos  ou situações intemporais – ou seja, 

que estão acontecendo, e não simplesmente que aconteceram.   

(p.16) 
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Segundo Mário Erbolato (1991), “milhares de acontecimentos são revelados ao 

mundo a cada instante – O que sabemos sobre os assuntos depende do que nos 

informam os veículos de comunicação”. Ainda para ratificar a fundamentação na qual 

nos sustentamos, destaca-se o pensamento de Pena (2005): 

 

 Na rotina produtiva diária das redações de todo mundo, 

há um excesso de fatos que chegam ao conhecimento dos 

jornalistas. Mas apenas uma pequena parte deles é publicada ou 

veiculada. Ou seja, apenas uma parte pequena vira notícia. O 

que pode levar qualquer leitor ou telespectador a perguntar: 

afinal, qual é o critério utilizado pelos profissionais da imprensa 

para escolher que fatos devem ou não virar notícias? (p. 71) 

 

Para muitos leitores algo só existe no momento em que saí no jornal, isso é 

relevante, logo os jornais devem passar informações precisas fidedigna a realidade dos 

fatos. Cada veículo possui e defende sua ideologia, portanto, saber como ela é formada 

dentro do perfil editorial determinando critérios e valores para notícia, é sem dúvida, a 

maior curiosidade de todos que estudam os meios de comunicação. Para Pena (2005), 

“está é a pergunta mais importante da teoria do jornalismo”. Em se tratando dos danos 

causados pelas fortes chuvas e da participação do Brasil na Copa do Mundo, muitos são 

os critérios que se enquadram na formação da notícia de interesse geral, relevante, 

tomando sempre como base fatos novos.  

Wolf  no livro Teorias da Comunicação organiza critérios denominados valores-

notícia onde as notícias são classificadas de acordo com grau e importância, atualidades, 

acessibilidade de interesse do público e também da concorrência, o conhecido furo 

jornalístico. Com isso, chegamos à certeza de que as notícias que recebemos por meio 

dos veículos de comunicação não são apenas passadas, existe uma real preocupação 

com o leitor. Erbolato (1991) defende que “a mensagem jornalística deve bombardear o 

receptor, despertar-lhe o interesse e provocar, conforme o tema, comentários e 

discussões entre grupos interessados”. Em seu livro, Técnicas de codificação em 

jornalismo  ele trata a escolha da notícia em 24 critérios que segundo ele, variam e se 

somam. Analisando sua referência em busca de respostas para os critérios utilizados 

pelo JC  e DP nas capas que tratam os dois temas, nove critérios foram encontrados: 

Proximidade, marco geográfico, impacto, proeminência, interesse pessoal, interesse 

humano, importância, rivalidade e repercussão. Segundo Erbolato “esses critérios 
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motivam o público por se relacionarem ou se referirem”. Lage (2005) ratifica Erbolato, 

quanto mais especifico o público, mais se pode particularizar a linguagem. 

 

Há relação entre interesse jornalístico e abrangência de 

público para uma informação. Quanto maior o interesse 

jornalístico, maior a abrangência do público a que a informação 

se possa destinar. Já a comunidade envolvida na especialidade 

será motivada não tanto pelo aspecto jornalístico da informação, 

mas por suas implicações puramente técnicas. (p.13). 

 

Nelson Traquina, ao falar da teoria etnoconstrucionista, defende  que “as notícias 

são o resultado de um processo de produção definido como a percepção, a seleção e a 

transformação de uma matéria-prima (principalmente os acontecimentos) num produto” 

(p.94). Mais adiante Traquina continua sua explicação: 

 

Os acontecimentos constituem um imenso universo de 

matéria-prima; a estratificação deste recurso consiste na seleção 

do que irá ser tratado, ou seja, na escolha do que se julga ser 

matéria-prima digna de adquirir a existência pública da notícia, 

numa palavra  -  ter noticiabilidade (newsworthiness). (p.94). 

 

 

Logo percebemos que a tarefa principal do jornalista é identificar o que é 

notícia, pode-se considerar como o trabalho do garimpeiro nas minas que tem a difícil 

missão de encontrar metais preciosos dentre os pedregulhos, comparando assim a 

notícia ao ouro. A necessidade de pensar os critérios de noticiabilidade, parte justamente 

dessa constatação, nem todas as pedras da mina são preciosas ou tem valor, logo o 

também não há espaços nos veículos para tantas publicações.  

           Outras teorias identificam o que vai ser levado ao leitor, pois o espaço pode ainda 

não abrigar tudo o que seja por seleção, notícia. Esses estudos partem geralmente da 

teoria do Gatekeeper, aplicado ao jornalismo como seletor, aquele que possui a decisão 

diante de um grande número de acontecimentos. Referenciando David Manning White, 

Traquina explica que essa teoria, aplicada por White nos anos 50 trata de passar o fluxo 

de notícias por diversos  gates isto é “portões”, com isso, ele considera “o jornalista 

sempre um Gatekeeper” por ter que tomar a decisão sobre a notícia através de 

determinados fatores, formato do produto, qualidade da imagem, linha editorial, custo, 

público alvo e por fim a capa. A conclusão de White é que o “processo de seleção é 
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subjetivo e arbitrário; as decisões do jornalista eram altamente subjetivas e dependentes 

de juízos de valor baseados no “conjunto de experiências, atitudes e expectativas” do 

Gatekeeper”. 

 

7. Critérios de análise 

 Serão analisados os objetos, títulos, editorias, temas, constância de fotos, 

infográficos e chamadas de capas e manchetes, tamanho das fontes e cores que 

evidenciam o posicionamento dos dois jornais com relação ao fato e ao acontecimento 

transformando-os e selecionando-os como notícia.  

 

8. Análise do corpus 

 

 8.1. Análise da capa do Jornal do Commercio, quinta-feira, 17 de junho de 

2010. 

 

Figura 1 Jornal do Commercio, 17 de junho de 2010. 

Com relação ao objeto da pesquisa observamos valorização ao futebol com a 

foto do craque Fernado Torres, jogador da Espanha, apresentando tristeza por ter 
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perdido o jogo  por 1x0 contra a Suíça. Ainda  no corpo da capa constam informações 

sobre o jogo do Uruguai contra África do Sul e Coréia do Sul contra Argentina. E por 

fim, a informação de o estádio do Morumbí está fora da Copa do Mundo de 2014.  

Esses elementos, segundo os critérios de noticibilidade estudados, se enquadram 

como Marco geográfico, pois mesmo acontecendo em outro país é de interesse dos 

demais por ser um evento mundial. Rivalidade, por se tratar de campeonato esportivo 

em busca de títulos e pelo clima de antagonismo. Repercussão, pois apenas uma país e 

sede do acontecimento e recebe as demais federações, logo existe uma preocupação em 

acompanhar tudo o que acontece no local. Interesse Humano porque trás relatos dos 

jogos de quem está na África do Sul. Agora tratando o caso do Morumbí em particular, 

é usado um critério de proximidade, é uma notícia local de interesse a nós brasileiros, é 

adivulgação do que ocorre perto do leitor. 

Ainda na mesma capa, a segunda foto revela o principio do caos causado pelas 

chuvas, árvore centenária cai no estacionamento do da Restauração, na Avenida 

Agamenon Magalhães, atingindo carros e prejudicando o trânsito do local. Relevante 

quanto aos critérios de proximidade e interesse humano. 

8.2. Análise da capa do Diario de Pernambuco, quinta-feira, 17 de junho de 

2010. 

 

Figura 2 Diario de Pernambuco, 17 de junho de 2010. 
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Ao contrário do JC, o DP na capa do dia 17 de junho, deu mais enfoque ao caos 

e incidentes causados em apenas um dia de chuva na Região Metropolitana.  Foram 

levados em consideração os seguintes critérios: Proximidade, notícia local e que pode 

atingir de alguma forma moradores ou pessoas que trafegam na região; Consequências, 

valendo-se de que em apenas um dia de chuvas já era possível registrar estragos e de 

alguma forma já alertar para  danos maiores caso as chuvas continuem intensas; e de 

importância para que sejam tomandas medidas preventivas estando ciente do caos. 

Nessa edição, os jogos do Mundial tiveram menor espaço, atendendo apenas o 

critério de rivalidade, com duas fotos e texto-legenda que mostra a decepção do time 

espanhol. 

8.3. Análise da capa do Jornal do Commercio, sexta-feira, 18 de junho de 

2010. 

 

Figura 3 Jornal do Commercio, 18 de junho de 2010. 

Na capa da sexta- feira, 18 de junho, o JC trás um capa impactante, “três irmãs 

mortas”, é incotestável que essa manchete não cause impacto. A foto que toma metade 

da página causa expectativa e suspense  para saber  como, com quem e onde ocorreu. A 

legenda com letras em caixa alta e de  cor amarela sinalizam atenção e risco, cabendo 
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assim no critério de proximidade, pois foram incidentes que ocorreram na nossa 

localização geogáfica. 

Na parte infeiror da capa, o Brasil, há dois dias do campeonato decisivo  causar 

ao leitor rivaliade, expectativa e repercussão. A Argentina, sua principal rival já vibra a 

vitória contra a França. Comparado as tragédias ocasionadas pela chuva, o futebol não 

brilhou na capa, levando-se em consideração o critério de importância defendido por 

Erbolato, que diz que dentre muitas notícias importantes no dia, uma é de maior 

relevãncia e vai interessar mais o leitor. 

8.4. Análise da capa do Diario de Pernambuco, sexta-feira, 18 de junho de 

2010. 

 

Figura 4 Diario de Pernambuco, 18 de junho de 2010. 

Considerando que junho é o mês em que oficialmente se dá inicio o inverno e 

coincide com a Copa do Mundo e que os recifenses convivem diariamente com o caos 

no trânsito é possível imaginar como serão nosso dias quando a Copa do Mundo de 

2014 acontecer no Recife. Diariamente os jornais noticiam problemas no trânsito, com 

as chuvas os problemas se desdobram e com a Copa vale até especular como será. 
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A foto junto com a manchete em amarelo chama atenção, causa impacto, essa é 

a verdadeira intenção, alertar para os problemas futuros. Nessa edição, o DP enfocou a 

problemática da chuva, com fotos que ilustram o caos, as dificuldades e as 

consequências. Aqui  encontramos critérios de proximidade, impacto, interesse pessoal, 

importância e repercussão. Dessa vez os jogos ganharam um pequeno espaço na paleta 

do jornal. 

                  8.5. Análise da capa do Jornal do Commercio, sábado, 19 de junho de 

2010. 

 

Figura 5 Jornal do Commercio, 19 de junho de 2010. 

Sábado, 19 de junho a manchete traduz a aflição de quem perdeu uma criança de 

nove meses nos escombros. A foto revela o sentimento do próprio bombeiro que está ali 

em uma missão de resgatar e salvar vidas. Outras seis notas no corpo da capa 

introduzem a dimensão do problema, mais uma vez a chuva foi colocada com relevância 

em relação ao Mundial. Percebe-se então que foram utilizados critérios de proximidade, 

impacto, interesse pessoal e repercussão. A proeminência é econtrada logo a baixo na 

página referindo-se ao craque brasileiro, Josué, pois se refere a uma pessoa importante, 

por fazer parte da seleção e que mesmo como reerva pode assumir a posição de titular. 
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                  8.6. Análise da capa do Diario de Pernambuco, sábado, 19 de junho de 

2010. 

 

Figura 6 Diario de Pernambuco, 19 de junho de 2010. 

O DP trás o mesmo foco que o JC na foto da capa. A dor do bombeiro 

carregando uma criança morta, vítima das chuvas que atingiu o Estado. Nesta capa a 

informação sobre a Copa do Mundo, mesmo sendo véspera do jogo do Brasil, recebeu 

apenas uma paleta no lado esquerdo. O principal objetivo da capa foi mostrar como está 

Pernambuco após as fortes chuvas, a intenção e causar impacto, alerta com fotos que 

ilustram a tragédia. Isso é de interesse público e causa repercussão, pois acima de tudo, 

notícias como essa não vencem no final o dia. O critério principal do matutino foi à 

proximidade, obviamente não caberia nas páginas dos jornais da África do Sul, sede do 

Campeonato Mundial. 
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            8.7. Análise da capa do Jornal do Commercio, domingo, 20 de junho de 

2010. 

 

Figura 7 Jornal do Commercio, 20 de junho de 2010. 

 

Chegou à vez de o Brasil ocupar a capa, seria até inevitável, pois é o dia do jogo 

decisivo que garante  vaga da seleção nas oitavas de final. A foto com Robinho atende o 

critério de proeminência defendido por Erbolato. A manchete causa expectativa e o 

texto legenda, o suspense. É sim notícia de interesse público, pois todos os torcedores 

brasileiros aguardam pelo jogo e por isso é relevante, importante. Atende também os 

critérios de marco geográfico, rivalidade e repercussão.  

Por fim, a capa trás ainda resultados no caos, ruas transformadas em verdadeiros 

rios de água barrenta despertam o interesse público, usando critérios de proximidade e 

repercussão por conta dos danos. 
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                  8.8. Análise da capa do Diario de Pernambuco, domingo, 20 de junho de 

2010. 

 

Figura 8 Diario de Pernambuco, 20 de junho de 2010. 

 

O DP nesta edição chamou atenção para a participação do Brasil no Mundial 

apenas na manche e na paleta lateral, trouxe sobre os participantes do campeonato. Mas 

o enfoque mesmo permaneceu sobre as inundações. A cor usada para se referir ao jogo 

decisivo lembra às águas das enchentes, a foto centralizada completa a ideia 

reafirmando o caos vivido, na estratégia de mostrar que não esqueceu a seleção, mas 

também não pode perder os olhos da realidade vivida por que não foi à África do Sul. 

 

Não é muito raro que fatos importantes e de interesse da sociedade sejam 

omitidos ou menosprezados, dando lugar a assuntos muitas vezes banais, não que a 

Copa do Mundo seja, mas é efêmero, no período em que acontece é sim uma ferramenta 

para o turismo, cultura e principalmente a economia, mas agora acabou. A principal 

preocupação é o que ficou. São as vítimas das chuvas que perderam casas, documentos, 

móveis e, sobretudo a vida de familiares e entes próximos. 
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 Isso mostra o posicionamento do veículo de comunicação para tratar o fato e o 

acontecimento como notícia, na prerrogativa de priorizar o que é de mais importância 

no momento. Se o gol que o Brasil pode fazer e levar ou se a vida das pessoas vítimas 

do estrago das chuvas que perderam familiares, bens, alimentos, roupas, documentos, 

enfim das pessoas que sobreviveram e precisam retomar com dificuldade suas vidas, 

independente de o Brasil fazer ou não o gol esperado e decisivo. O jornalista Jakson 

Ferreira de Alencar diz que “omitir fatos importantes ou noticiá-los de maneira 

relâmpago ou leviana não deixa de ser uma forma de faltar com a verdade, embora não 

seja diretamente mentir”.  

Por fim, chegamos à conclusão de que não devemos ser leitores passivos e sim 

questionadores da verdade. Não podemos apenas receber as informações que são 

passadas pelos veículos sem saber que fatores contribuíram, o que motivou e nas 

necessidades de atrair o público só em ver as capas nas bancas diariamente.  
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