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Resumo 
 

O presente artigo nasce de uma pesquisa acadêmica, desenvolvida na Associação 
Educacional Luterana Bom Jesus/Ielusc, de Joinville, onde o autor trabalha como professor. 
A intenção é verificar o uso dos Definidores Primários no jornalismo impresso local por 
meio de uma análise de conteúdo no jornal Notícias do Dia. Optou-se por aprofundar a 
questão dos Definidores Primários à luz dos gêneros jornalísticos – principalmente 
Opinativo e Informativo – e contou-se com as hipóteses de que a) o jornal em questão, na 
escolha das fontes para embasar suas matérias e reportagens jornalísticas, utiliza-se de 
Definidores Primários; b) o uso dos Definidores Primários repete o mesmo ângulo de 
observação em diferentes fenômenos sociológicos; c) a presença dos Definidores Primários 
condiciona a abordagem do texto jornalístico em questão, sendo seu ponto de vista 
predominante. 

 
 

Palavras-chave: definidores primários; jornalismo; Joinville; fontes. 
 

Uma das mais complexas etapas do processo de produção de uma notícia é a 

relação entre os meios e as fontes. Dessa relação de aprofundamento ou superficialidade 

originam-se matérias, reportagens e documentários mais ou menos aprofundados, mais ou 

menos relacionados com a verdade, com maior ou menor grau de interesse jornalístico e 

social. A demanda das redações e a busca por novos modelos de comunicação fez, com o 

passar dos tempos, inverter o vetor inicial do processo de apuração de notícias, segundo o 

qual o jornalista buscava informações e selecionava fontes e depoimentos, de acordo com a 

conveniência, o ângulo e a abordagem de sua reportagem. Hoje, as assessorias de imprensa 

e seus assessores, bem como as agências nacionais e internacionais de notícia, despejam nas 
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redações sugestões de pauta e, muitas vezes, o texto jornalístico já escrito, com a finalidade 

de fazer divulgar fatos de acordo com uma ótica particular e parcial sobre os fatos. Como 

essas informações servem, muitas vezes, a interesses econômicos ou políticos de 

determinado grupo, a recorrência sistemática a esse material reduz o horizonte investigativo 

do jornalismo, apontando sempre na mesma direção de pensamento, reduzindo o 

contraditório e cerceando a pluralidade de vozes. 

Tal hábito tem consequências desastrosas nas redações de jornais impressos, bem 

como nos demais veículos de comunicação social. Nos jornais, principalmente, ocasionam 

um estreitamento do ângulo de observação de um fato. Uma vez que se assume, em tempos 

de tecnologia digital e transmissão instantânea por meio da internet, a impossibilidade de se 

trabalhar com o furo jornalístico nas páginas dos diários, resta-lhes o jornalismo de caráter 

mais interpretativo e a relação que os fatos têm entre si, o que fica sempre prejudicado 

quando quem decide a abordagem de determinada reportagem são as fontes e não os 

jornalistas. 

Mar de Fontcuberta (1999, p. 46) define fontes de informação como sendo “pessoas, 

instituições e organismos de todo o tipo e que facilitam a informação de que os meios de 

comunicação necessitam para elaborar notícias”.  Para ela, as informações chegam aos 

jornalistas de duas maneiras: 

a) Quando o jornalista, por meio de sua agenda de contatos, procura ter acesso a 

determinadas informações; 

b) A informação chega por meio da iniciativa de determinados setores da sociedade, 

que têm interesses em ver certos assuntos na agenda pública. 

Embora tendo reconhecido o papel importante que os jornalistas têm no processo 

informativo, Jorge Pedro Sousa (2000) destaca o papel de outros protagonistas – como as 

fontes – que desempenham uma função, não menos importante no processo informativo. 

Quando se trata de testemunhas oculares, são informação básica de como o fato teria 

ocorrido. Quando têm uma visão a respeito de um acontecimento, são o ponto de partida ou 

o contraponto para determinada reconstrução da realidade. E, quando têm autoridade 

suficiente para legitimar a reconstrução jornalística que se dá por meio da reportagem, 

podem acabar determinando o rumo que o jornalista vai tomar no restante da investigação. 
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De acordo com Hohlfeld (2008), partindo do conceito de percepção seletiva e 

retomando o de acumulação provocada pela mídia, conceito então recente que hipótese de 

agenda setting havia colocado em circulação, Noelle-Neumann destacava a onipresença da 

mídia como eficiente modificadora e formadora de opinião a respeito da realidade. Noelle-

Neumann, contudo, não estava interessada em apenas evidenciar os resultados. Ela queria, 

na verdade, saber como se chegava a tais resultados que as pesquisas mostravam. Assim, se 

ela chamava a atenção para uma possível conexão entre a mídia e a mudança de opinião, na 

verdade queria entender como esse processo se dava, e para isso retomou boa parte dos 

estudos que giravam em torno da opinião pública, e passou a desenvolver uma série de 

pesquisas sobre temas os mais variados. 

Em parte, a explicação para o problema de pesquisa de Noelle-Neumann se encontra 

na teoria dos Definidores Primários. Esta teoria está centrada no âmbito das fontes, e 

aproxima-se, segundo Pena (2006), da concepção instrumentalista sobre a atividade 

jornalística, reconhecendo também que ela está sob a decisiva influência das rotinas 

produtivas de notícias das redações. Essa teoria tem sua análise centrada no poder de que as 

fontes privilegiadas têm na construção das notícias. A maioria dos jornalistas não é 

testemunha presencial dos fatos que, diariamente, relata. Dessa forma, a resposta à questão: 

“por que as notícias são como são”, proposta por Traquina (2005) em seu livro sobre teorias 

do jornalismo, poderia ser: “porque as fontes privilegiadas decidem o formato e o conteúdo 

das notícias”, como propõe Coelho (2010). Assim, as possíveis distorções sobre a realidade 

ou sobre a reconstrução simbólica da realidade seriam frutos de uma subordinação às 

opiniões das fontes que têm posições institucionalizadas chamadas Definidores Primários 

(HALL, 1993). 

Os media, desta forma, apresentam a primeira, e muitas vezes a única, 
fonte de informação acerca de muitos acontecimentos e questões 
importantes [...]; definem para a maioria da população os acontecimentos 
significativos que estão a ter lugar, mas também oferecem interpretações 
poderosas acerca da forma como compreender estes acontecimentos. 
(HALL, 1993, p. 228). 

Nesse sentido, a interpretação primária das fontes institucionalizadas define o rumo 

e o contexto das notícias. Para Hall, esta interpretação comanda não somente a ação em 

todo o tratamento posterior, como também impõe referências que irão nortear as coberturas 

e reportagens, inclusive futuros debates. São as autoridades no assunto ou a representação 

maior das factualidades do cotidiano. No caso de enchentes, qual seria a primeira pessoa a 
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ser procurada para ser entrevistada? Claro que os jornalistas buscam o prefeito da cidade, o 

coordenador da Defesa Civil, o comandante do Corpo de Bombeiros. Como conseqüência, 

isso significa que o prefeito, os ministros, os empresários, diretores e especialistas em geral 

definem a situação sob uma ótica particular porque são sempre os primeiros a serem 

procurados. Logo, prefeitos e ministros são Definidores Primários. 

Esses definidores apontam para que direção a imprensa vai seguir, em casos 

específicos, justamente por passarem certa legitimidade ao depoimento, segundo a lógica da 

imprensa, como afirma Pena (2006).  De acordo com os manuais jornalísticos disponíveis 

para se produzir uma boa pauta, fontes oficiais e especialistas sobre o assunto devem ser 

realmente ouvidos e suas ideias precisam circular pela reportagem. Entretanto, ao se tomar 

essas entrevistas como iniciais e basear o conhecimento sobre o fato no que os definidores 

primários têm a falar não só se está limitando a liberdade investigativa do repórter como se 

direciona o que o repórter precisa vasculhar como informação relevante daí por diante. 

Outro fator que conta na hora de se apurar as informações para compor o texto 

jornalístico diz respeito às pressões sofridas na redação, como espaço disponível, 

periodicidade e tempo para o fechamento da edição. De forma direta ou indireta, os 

definidores primários são facilitadores do repórter, pois na hora do fechamento, o jornalista 

dará preferência a uma fonte que considere avalizada e não arriscará perder tempo na 

produção da reportagem ou reproduzir a opinião de quem não tem um aval institucional à 

frente do nome, conclui. Para Hall, como os jornalistas seguem uma lógica específica no 

processo de produção da notícia, podem entrar em conflito com os Definidores Primários, 

além de haver disputa pelo poder entre as instituições, o que facilmente leva a versões 

contraditórias sobre os mesmos fatos. As reportagens investigativas, aquelas que estruturam 

livros-reportagens e grandes reportagens publicadas em periódicos e revistas especializadas, 

são a liberdade do jornalista e a fuga aos definidores primários, pois nestes casos quem 

define as fontes é o jornalista, junto das diretrizes apontadas com o resultado das pesquisas 

prévias. Reportagens investigativas teriam como característica desafiar o centro de 

irradiação do poder, o que não representa uma constante no atual modelo econômico dos 

jornais impressos em nível mundial, o que também não se verifica em Santa Catarina. 

Por outro lado, nem somente a partir da reportagem – expressão máxima do gênero 

informativo – se dá a construção simbólica da realidade que chega à opinião pública. As 
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informações circulam nos jornais, programas de televisão e de rádio sob as mais variadas 

formas, que vêm sendo historicamente categorizadas para uma melhor sistematização e 

análise. No Brasil, o primeiro estudioso a teorizar sobre os gêneros jornalísticos foi Luiz 

Beltrão. Depois dele, já na década de 1980, José Marques de Melo também propôs uma 

classificação, seguida durante muito tempo pela maioria dos veículos jornalísticos. O 

primeiro utilizou as denominações Jornalismo Opinativo, Jornalismo Informativo e 

Jornalismo Interpretativo, enquanto o segundo sintetizou os textos produzidos pelos 

repórteres em Jornalismo Informativo e Jornalismo Opinativo. 

Entretanto, com o passar do tempo, Marques de Melo, conforme relatado por Seixas 

(2010), não apenas passa a reconhecer a existência da categoria interpretativa, ausente de 

suas primeiras considerações, como começa a incluir em suas propostas de categorização 

outras duas: o gênero diversional e o utilitário. O gênero diversional não constava das 

categorizações iniciais de Beltrão porque, ainda apegado a uma perspectiva analítica 

funcionalista, entendia que as funções do jornalismo eram explicar, informar e orientar, mas 

não divertir (SOSTER, PICCININ, 2013). Marques de Melo não o fez à época porque 

considerava esta categoria “não legitimada nos círculos acadêmicos brasileiros e muitas 

vezes confundida com o jornalismo interpretativo nos ambientes profissionais” (1985, 

p.21). 

Soster e Piccinin (2013) lembram que Seixas, em artigo de 2009, argumenta que dos 

cinco gêneros jornalísticos considerados por Marques de Melo – informativo, interpretativo, 

opinativo, diversional e utilitário –, o gênero interpretativo esteve pouco presente nas 

páginas dos jornais brasileiros até a década de 90 e que, com o surgimento de um leitor 

mais exigente, ao final dos anos 2000, volta à imprensa brasileira em textos mais pontuais. 

Nos anos 80, a pesquisa que fiz só me indicou a predominância de 
informativo e opinativo. A maioria do pessoal lia, dizendo que eu acho 
que só existem dois gêneros. Não é isso, eu identifiquei somente dois 
gêneros na imprensa diária. De lá pra cá, eu venho pesquisando a cada 
cinco anos e venho encontrando evidências de que outros gêneros foram 
surgindo. O gênero interpretativo, que teve uma vigência muito forte nos 
anos 60 e 70, desapareceu nos anos 80, voltou nos 90 e agora está se 
desenvolvendo muito (Seixas, 2009, online). 

Partindo dessa inquietação, e considerando-se a premissa de que os textos 

jornalísticos contemporâneos são predominantemente informativos e opinativos, propôs-se 

analisar a presença dos Definidores Primários nos dois gêneros jornalísticos mais comuns 
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da imprensa escrita, escolhendo para tal o jornal Notícias do Dia, da cidade de Joinville. O 

objetivo geral do presente projeto de pesquisa é avaliar, por meio de técnicas de coleta da 

análise de conteúdo, como os definidores primários são preponderantes no conteúdo 

jornalístico produzido pelo referido jornal. Tem-se a impressão, a partir da observação 

empírica, de que a utilização sistemática dos definidores primários no jornalismo impresso 

joinvilense acaba por limitar a pluralidade de ideologias e a diversidade de opiniões e 

posicionamentos. 

Como objetivos específicos, temos  a)  quantificar a incidência de fontes oficiais nos 

dois maiores jornais impressos da cidade de Joinville; b) verificar quais as fontes 

pertencentes ao grupo de definidores primários aparecem em maior número no jornalismo 

impresso local; c) verificar em quais editorias (geral, economia, política, segurança, lazer...) 

é maior a utilização dos definidores primários; d) analisar a utilização das demais fontes 

ditas contraditórias presentes nos mesmos textos jornalísticos. 

Pretende-se, com esses objetivos, realizar um mapeamento da incidência das fontes 

recorrentes e, ao verificar quais as fontes com maior incidência e em que editorias 

aparecem, analisar como a escolha das fontes pode moldar a forma como o conteúdo é 

apresentado aos leitores. Uma vez que jornalismo trabalha com produção de sentidos no 

momento da reconstrução simbólica da realidade representada na reportagem, ou mesmo no 

texto diário da imprensa, a escolha das fontes pode direcionar a compreensão dessa 

realidade o que, se não chega a ser um problema claramente ético, passa a ser uma 

discussão pertinente entre profissionais e estudantes de comunicação. Como a grande 

maioria das fontes referenciais e, por extensão, os Definidores Primários, mantém relações 

econômicas, políticas e de poder com os veículos, tal utilização sistemática e recorrente 

pode interferir diretamente em uma realidade unilateral, marcada pelos interesses de um 

grupo específico ou por um sistema estabelecido na sociedade. Atentar para o problema e 

discutir amplamente o assunto é obrigação da academia, enquanto formadora de 

profissionais e centro de pesquisas sobre a área. 

A presente pesquisa sobre a utilização dos definidores primários no jornalismo 

impresso joinvilense parte do princípio da observação empírica para a formulação da 

problemática central da pesquisa. Popper (2006),  ao definir a experiência como método, 

alerta que formular uma definição aceitável de “ciência empírica” é tarefa que gera 
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dificuldades, e muitas delas decorrem do fato de que devem existir muitos sistemas teóricos 

“cuja estrutura lógica é similar à estrutura lógica do sistema aceito, em um particular 

instante da História, como sistema de ciência empírica”(POPPER, 2006, pág. 40). Esse fato 

é descrito, algumas vezes, afirmando-se que há grande número – presumivelmente infinito 

– de “mundos logicamente possíveis”.  

Assim, é o indutivismo que formula a presente problemática: uma vez considerado 

que o jornalismo impresso praticado pelo jornal diário Notícias do Dia vale-se da escolha 

de determinadas fontes em detrimento de outras, pode-se induzir que muitas fontes 

utilizadas são aquelas que trazem uma informação e uma opinião mais consoante com a 

abordagem que se propõe na pauta. Via de regra, essas fontes podem ser entendidas como 

Definidores Primários, uma vez que são a primeira referência a ser procurada em 

determinado assunto. Por conseguinte, o uso recorrente pode privilegiar o uso de 

determinadas fontes – que têm interesse econômico, político, ideológico – na abordagem de 

assuntos específicos. Mesmo sem ser o objetivo deste trabalho basear o estudo em uma 

teoria empírica, a experiência pode ser considerada o passo inicial para a formulação das 

hipóteses a serem utilizadas no presente trabalho. Prossegue Popper: 

A “experiência”, neste caso, apresenta-se como um método peculiar por 
via do qual é possível distinguir um sistema teórico de outros; assim, a 
ciência empírica parece caracterizar-se não apenas por sua forma lógica, 
mas, além disso, por seu método peculiar. Esse, naturalmente, também é o 
método de ver dos indutivistas, que tentam caracterizar a ciência empírica 
pelo fato de ela usar o método indutivo. (POPPER, 2006, p.41) 

Moura e Ferreira (2005) afirmam que alguns estudos envolvem a formulação de 

hipóteses. E citam pensadores como Beveridge, para quem as hipóteses são fundamentais 

na investigação e constituem estratégias cuja função é sugerir novos experimentos e 

observações. Ao longo da história das ciências, as hipóteses têm levado a descobertas 

importantes e, além disso, não precisam estar corretas para nos conduzir a resultados 

relevantes. Assim, a escolha da Análise de Conteúdo como principal metodologia de coleta 

para dar conta do recorte previsto levou à formulação das seguintes hipóteses: 

Hipótese A) – O jornal em questão, na escolha das fontes para embasar suas 

matérias e reportagens jornalísticas, utiliza-se de fontes referenciais, conhecidas como 

Definidores Primários. 
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Hipótese B)  - O uso dos Definidores Primários repete o mesmo ângulo de 

observação em diferentes fenômenos sociológicos. 

Hipótese C)  - A presença dos Definidores Primários condiciona a abordagem do 

texto jornalístico em questão, sendo seu ponto de vista predominante. 

Beveridge (1957, PP.66-70), citado por Moura e Ferreira (2005) O autor sugere 

como estratégia a formulação de hipóteses múltiplas ou de uma sucessão de hipóteses. A 

terceira dica é não acolher automaticamente qualquer conjectura que venha à mente. Deve-

se submetê-la, mesmo sendo uma hipótese provisória, a uma análise cuidadosa antes de 

aceitá-la. Ainda conforme Beveridge, concepções que se mostram errôneas devem ser 

abandonadas. 

Uma vez formuladas as hipóteses, a metodologia que se julga mais adequada para 

verificá-las e, assim, cumprir os objetivos propostos no presente projeto de pesquisa, é a 

análise de conteúdo. Trata-se de análise interpretativa, e representa uma das técnicas mais 

antiga de tratamento de dados. Os primeiros registros de sua utilização no campo das 

Ciências Sociais remonta o ano de 1787, nos Estados Unidos, sendo que sua grande 

visibilidade como método de estudo ocorreu nas décadas de 20 e 30 do século XX, com a 

crise das ciências clássicas. A atitude interpretativa está presente no ser humano desde que 

ele começou a desejar o conhecimento, o que proporcionou uma adaptação às normas 

científicas. A análise de conteúdo foi usada por Lasswell (1915) para fazer um estudo da 

imprensa e da propaganda nos Estados Unidos. 

De acordo com Bardin (2005), a Análise de Conteúdo tem por finalidade, a partir de 

um conjunto de técnicas parciais, mas complementares entre si, explicar e sistematizar o 

conteúdo da mensagem e o significado desse conteúdo, por meio de deduções lógicas e 

justificadas, tendo como referência sua origem (quem emitiu) e os contextos da mensagem 

ou, ainda, os efeitos dessa mensagem. Como efeito, os conhecimentos deduzidos podem ser 

de ordem psicológica, histórica, econômica, e justamente por isso a intenção da análise de 

conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção ou de 

recepção. O pesquisador estabelece categorias e, a partir delas, realiza inferências a partir 

de deduções lógicas, que resultam no conhecimento sobre o emissor da mensagem ou sobre 

o contexto em que ela foi emitida. 
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Henry e Moscovici (1968 apud BARDIN, 2005, p. 40,) afirmam que 

Qualquer  análise de conteúdo não visa o estudo da língua ou da 
linguagem, mas a determinação mais ou menos parcial do que 
chamaremos de condições de produção dos textos, que são seu objeto. O 
que tentamos caracterizar são essas condições de produção e não seus 
próprios textos. O conjunto das condições de produção constitui o campo 
das determinações dos textos. 

Assim, foram analisadas as edições impressas e subsequentes, num período de 30 

dias do jornal Notícias do Dia, em julho de 2013. Todos os textos jornalísticos foram alvo 

da análise de conteúdo, para a qual, anteriormente, foram determinadas as categorias de 

análise antes do processo de coleta de dados. Feita a coleta e categorização dos dados, o 

próximo passo foi a tabulação, que quantificou as ocorrências e qualificou as incidências de 

acordo com as categorias, base para as inferências que serão formuladas durante a análise. 

Os Definidores Primários 

 Durante os 30 dias propostos para a análise, foram publicadas 22 edições impressas 

– a edição de sábado e domingo é uma só. Neste período, foram analisadas 541 textos 

jornalísticos de natureza informativa (matérias, notícias e reportagens) e 1019 textos 

opinativos, entre colunas, artigos, editoriais e crônicas. Não foram consideradas as charges 

ou cartuns e cartas dos leitores na categoria jornalismo opinativo, assim como se excluíram 

as notas do jornalismo informativo, por se considerar que não havia presença mínima 

suficiente da fala de Definidores Primários nestas categorias. 

No que diz respeito aos Definidores Primários, de um total de 541 textos lidos, 199 

(36,7%) valeram-se de definidores como única fonte ouvida ou considerada pelo repórter. 

Outros 108 textos (20,2%) apresentaram a fala – direta ou indireta – de definidores 

primários, além de outras fontes – entrevistados, documentos, pesquisas. Apenas 94 textos 

jornalísticos (17,3%) utilizaram outros tipos de entrevistas que não fontes oficiais. Chama 

atenção o alto número de textos que não usaram qualquer tipo de referência para ser escrito, 

com 140 ocorrências (25,8%). 

 Entre as fontes mais utilizadas, o prefeito de Joinville, Udo Döhler, foi o Definidor 

Primário mais presente no período analisado. Conforme o quadro abaixo, foram dez as 

matérias/reportagens/notícias em que o prefeito foi a principal fonte ouvida, dentre os 

assuntos mais variados, distribuídos nas editorias de Política, Geral e Cidade, 
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principalmente. Logo a seguir, tem-se que Arturzinho, na época treinador do Joinville 

Esporte Clube, foi a fonte mais utilizada, presente em seis oportunidades. Tem-se na 

sequência o presidente da Fundação 25 de Julho, Valério Schiochet, e o vereador Manuel 

Francisco Bento, vereador, ambos com 5 ocorrências cada. 

Quadro 1 – JORNALISMO INFORMATIVO 
OS MAIS OUVIDOS - Definidores Primários 
Udo Dohler Prefeito 10 
Arturzinho Técnico do JEC 6 
Valério Schiochet Pres. Fundação 25 de Julho 5 
Manuel Francisco Bento Vereador 5 
Mauricio Peixer Vereador 4 
Armando Dias Pereira Jr Sec. Mun. Saúde 4 
Tânia Eberhardt Secretaria estadual de Saúde 4 
Ronaldo Coutinho Engenheiro agrônomo do Climaterra 4 
João Carlos Gonçalves Pres. Câmara Vereadores Joinville 3 
Sidney Sabel Líder da comissão dos dirigentes da União Mildau (1) 3 
Sidney Sabel Sub-prefeito de Pirabeiraba (2)  
Fábio Dalonso Secretário de Habitação de Joinville 3 
Espiridião Amin Deputado Federal 3 
João Pedro Woitexem Prefeito de Araquari 3 
James Schroeder (PDT) Vereador, relator da CPI do Esgoto 3 
João Marcos Buch Juiz de execução penal 3 
Sidnei Dallarosa Presidente do Croj, Clube de Radioperadores de Joinville 3 
Richard Harrison Chagas Diretor da Penitenciária Industrial de Joinville 3 
Maria Raquel Migliorini de Mattos Diretora executiva da Fundema 3 
Papa Francisco Papa 3 
Ricardo Drubsky Técnico do Joinville Esporte Clube 3 
Eduardo Pinho Moreira Vice-governador SC 2 
Carlos Grendene Presidente da CDL 2 
Mauricio Mulinari Economista Fecomércio 2 
Aldo Borges Presidente da Fundema 2 
Janice Rita Werka Vieira Gerente regional Caixa Federal 2 
Osmari Fritz Secretário sub-prefeitura Região Sul 2 
Alexandre Padilha Ministro da Saúde 2 
Ronaldinho Gaúcho Estrela do Atlético/MG 2 
Nelson Corona Secretário Municipal da Fazenda 2 
Adilson Mariano Integrante da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores 2 
Ulrich Beathalter Presidente do Sinsej, Sindicado dos Servidores Públicos de 

Joinville 
2 

Joares Ponticelli (PP) Presidente da ALESC 2 
Raimundo Colombo Governador de SC 2 
Bernardo Kuerten Presidente do Sihrbes 2 
Nereu Martinelli Presidente do JEC 2 
Roque Mattei Secretário de educação em Joinville 2 
Marcos Krelling Diretor do Hospital São José 2 
Romualdo França Presidente do Ittran 2 
Eduardo Paes Prefeito do Rio de Janeiro 2 
Sylvana Albuquerque Coordenadora de eventos da Escola Bolshoi 2 
Benjamin Netanyahu Primeiro ministro de Israel 2 
Príncipe William Príncipe do Reino Unido 2 
Júlio Cesar Pires da Luz Chefe da divisão técnica da Celesc 2 
Anacleto Pintarelli Presidente da Coopercargo 2 
Fonte: elaborado pelo autor 
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 Ao considerarmos as instituições mais citadas, observamos que os órgãos públicos, 

instituições pertencentes aos governos, autarquias, sindicatos e demais associações foram os 

mais procurados pelos jornalistas do Jornal Notícias do Dia no período pesquisado. A 

Prefeitura de Joinville foi a instituição mais utilizada como fonte, com 56 ocorrências. A 

seguir, temos que todas as ONGs, Oscips, sindicatos, federações, associações e demais 

sociedades juntas somam 42 ocorrências, o que comprova o alto número de citações da 

Prefeitura. A seguir, aparecem clubes e times de futebol, com 27 citações e a Câmara de 

Joinville, com 22 menções. 

Quadro 2 – JORNALISMO INFORMATIVO 
Instituições mais citadas 

Prefeitura de Joinville 56 
ONGS, Oscips, Sindicatos, Federações, Associações e demais Sociedades 42 
Clubes/Times de Futebol 27 
Câmara Vereadores Jlle 22 
Empresários/Empresas privadas/concessões 18 
Governo de SC 16 
Governo Federal 12 
Epagri 10 
Faculdades/Universidades/Cursos Superiores 10 
Policia Militar 10 
Fundação 25 de Julho 10 
Igrejas 10 
Ittran 9 
Fundema 9 
Justiça 9 
SDR 6 
Prefeitura de Araquari 6 
Escolas Públicas 5 
Câmara dos deputados 5 
Institutos de Meteorologia 5 
Fundação cultural de Joinville 4 
Corpo de Bombeiros 4 
Assembleia Legislativa 4 
Senado 4 
Polícia Civil 3 
Autarquias estaduais 3 
Sebrae/SC 3 
Sistema Prisional – Deap 2 
INSS 2 
CDL 2 
Fecomércio 2 
Escola Bolshoi 2 

Fonte: elaborado pelo autor 

  Quando levarmos em consideração as seções do periódico que mais fizeram uso dos 

Definidores Primários, temos a editoria de Cidade com 80 ocorrências. Depois, vem a 

editoria de Política, com 52 menções; Especial, com 30 textos; Economia, com 29; e 

Esporte, com 26. O quadro abaixo sistematiza o uso das fontes oficiais, divididas nas 
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editorias, nos 30 dias pesquisados. Pode-se dizer que, a partir da alta ocorrência nas 

editorias de Cidade e Política, há uma concentração do uso de definidores primários em 

assuntos importantes para os leitores, já que as discussões sobre a cidade e sobre política 

local interferem diretamente no cotidiano da sociedade.  

Quadro 3 – Incidência por editoria 
Cidade 80 
Política 52 
Especial 30 
Economia 29 
Esporte 26 
Geral 25 
Segurança 21 
Plural 17 
Estado 10 
Região 11 
Perfil Empresarial 8 
Brasil 6 
Mundo 5 
Memória 2 
Contracapa 2 
Turismo 1 

Fonte: elaborado pelo autor 

 No que diz respeito aos textos opinativos, cabe considerar, em um primeiro 

momento, que algumas colunas fixas são dividas em pequenas notas e que, para uma 

sistematização mais adequada, cada nota precisou ser analisada independentemente. Assim, 

temos um total de 1.019 notas/textos analisadas no período de 30 dias e 22 edições 

subsequentes. Deste total, 19% ou 193 notas apresentavam o uso de definidores primários. 

Por outro lado, 27 textos, ou apenas 2,6% do total valeram-se de outros tipos de fontes para 

embasar suas opiniões. A imensa maioria, como era de se supor, ou 78,4% ou 799 textos 

não apresentavam qualquer tipo de fonte de consulta, apenas registrando opiniões, 

comentários ou juízos de valor sobre determinado assunto. 

De acordo com o quadro a seguir, pode-se observar que o prefeito Udo Döhler, a 

exemplo do que já havia sido registrado nos textos informativos, foi o definidor primário 

mais citado pelos autores dos textos opinativos, com 9 ocorrências. O mesmo número foi 

obtido pelo presidente do Joinville Esporte Clube, Nereu Martinelli. O treinador do 

Joinville, Arturzinho, a exemplo do que já havia acontecido no gênero opinativo, também 

foi uma das fontes com maior ocorrência. Isso mostra que mesmo nos espaços que são 

escritos por formadores de opinião, existe a tendência de se utilizarem figuras de referência 
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em campos-chave do cotidiano, como política, esporte e assuntos relacionados ao cotidiano 

da cidade. 

Quadro 4 – JORNALISMO OPINATIVO 
Os mais citados – Definidores Primários 

 
Udo Dohler Prefeito de Joinville 9 
Nereu Martinelli Presidente do JEC 9 
Arturzinho Treinador do JEC 7 
Glauco José Corte Presidente da Fiesc 6 
Mauro Mariani, (PMDB) Deputado federal 5 
Luiz Henrique da Silveira Senador SC 5 
Darci de Matos, PSD Deputado estadual PSD 4 
Raimundo Colombo Governador de SC 4 
Tânia Eberhardt Secretária de Saúde de SC 4 
Fernando Krelling Presidente da Felej 3 
Joares Ponticelli Presidente do PP e presidente da Alesc 3 
Ricardo Drubscky Técnico do Joinville 3 
Paulo Bauer, PSDB Senador SC 3 
Eduardo Pinho Moreira Presidente PMDB, vice-governador 3 
Carlito Weber Chefe de gabinete de Garuva 3 
Dilma Rousseff Presidente da República 2 
Paulo Bornhausen Secretário de Desenvolvimento Sustentável 2 
Leonel Pavan, PSDB Ex-senador e ex-governador 2 
Laura Cini de Freitas Ex-gerente de marketing  do JEC 2 
Mario Mariani Deputado federal 2 
Ademar Borges Prefeito de Balneário Barra do Sul 2 
Fonte: elaborado pelo autor 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final da exaustiva e minuciosa pesquisa de levantamento e análise dos textos de 

gênero informativo e opinativo no período de 30 dias do mês de julho de 2014, pode-se 

dizer que o jornal Notícias do Dia segue o mesmo parâmetro da grande imprensa brasileira, 

valendo-se de figuras reconhecidamente influentes na sociedade, conhecidas como 

Definidores Primários, para legitimar seu discurso com o público-alvo. Os objetivos 

propostos inicialmente foram atingidos, na medida em que se quantificou sistematicamente 

as principais ocorrências dos Definidores Primários no jornalismo impresso do Jornal 

Notícias do Dia. Também pode-se afirmar que o uso de fontes como contraponto, 

contraditórias ou pessoas comuns são cada vez menos presentes na imprensa e que é 

predominante a presença deste tipo de fonte no gênero informativo em relação ao gênero 

opiniativo. 

Assim, comprovam-se as hipóteses que a) o jornal em questão, na escolha das fontes 

para embasar suas matérias e reportagens jornalísticas, utiliza-se de fontes referenciais, 
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conhecidas como Definidores Primários; b) o uso dos Definidores Primários repete o 

mesmo ângulo de observação em diferentes fenômenos sociológicos, uma vez que a 

incidência dos Definidores Primários se repete tanto nas diversas editorias quanto nos dois 

gêneros pesquisados;  c) a presença dos Definidores Primários condiciona a abordagem do 

texto jornalístico em questão, sendo seu ponto de vista predominante. Mesmo nos textos 

que apresentavam o contraponto com outras fontes, outros entrevistados, a ênfase do 

conteúdo ou o foco da reportagem era determinado pelas entrevistas com personalidades ou 

profissionais de destaque na sociedade, como políticos gênero conhecidos, médicos 

renomados ou ocupantes de cargos públicos e com sua credibilidade devidamente 

referenciada. 

Pode-se inferir que, a exemplo do que observam Hall, Coelho e Sousa, a mídia 

reproduz a ideologia dominante e perpetua o status quo e não necessariamente o jornalista, 

muito embora este seja peça midiática, é o único responsável. A teoria dos definidores 

primários que reproduz, como já citado, a ideologia do poder hegemônico, pode ser 

explicada na relação da mídia com a opinião pública. Por tudo o que foi anteriormente 

elencado, o presente estudo aponta dados que permitirão problematizar como o jornalismo 

joinvilense, a partir dos textos diários presentes no jornal Notícias do Dia, vem se valendo 

dos definidores primários em suas matérias e reportagens e que as consequências desse 

procedimento para a formação da opinião pública não contribuem para o fortalecimento da 

democracia e de um ponto de vista mais plural a respeito dos fenômenos sociais que se 

apresentam por meio dos discursos jornalísticos. 

Como futuras pesquisas, sugere-se levantamento semelhante no Jornal A Notícia, 

jornal joinvilense do Grupo RBS, para que se possa fazer uma comparação sobre a 

incidência dos Definidores Primários. Tal comparação pode ser interessante, num primeiro 

momento de forma quantitativa e, num segundo instante, de forma qualitativa. Uma outra 

pesquisa que se sugere é a ampliação da investigação para os demais gêneros jornalísticos, 

principalmente sobre o interpretativo, um espaço para a prática da reportagem 

contextualizada, ampla, cuja possibilidade de reflexão é uma das características mais 

marcante. Além disso, os dados brutos coletados na presente pesquisa podem ser cruzados 

de maneira mais abrangente e assim ressignificados, provocado novas considerações e 

novos questionamentos. Talvez, desta maneira, se possa traçar um perfil mais apropriado de 
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como o jornalismo local de Joinville promove a pluralidade e a democracia em suas 

páginas.  
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