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Resumo 

Este artigo tem como objetivo discutir afastamentos e interseções das teorias do agenda-
setting de atributo e do enquadramento com a de critérios de noticiabilidade (C.N.). 
Acredita-se que a cultura surge como um aspecto que atravessa as três propostas. Sugere-se 
um exercício teórico com proposições: 1) os C.N. fazem parte do saber social (ISER, 1996), 
compartilhado numa dada sociedade; 2) os jornalistas lidam com parâmetros do saber social 
como todos, mas deve-se levar em conta que o conhecimento captado pelo jornalista tem 
limites; e 3) os C.N. podem ser analisados pela relação do evento principal com outros 
eventos da atualidade. Defende-se que é pouco provável se atingir um nível de análise mais 
aprofundado enquanto ficarmos presos às classificações de C.N., ao mesmo tempo em que é 
preciso observar os elementos em mais de um nível, seja macro ou micro, e sua mobilidade.  
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Noticiabilidade no Brasil 

No Brasil, os estudos sobre noticiabilidade ainda carecem de análise. Concordamos 

substancialmente com Franciscato: grande parte dos estudos sistematizou critérios e propôs 

classificação, requerendo, assim, a “reconstrução de um corpo de princípios integrados e 

articulados que dariam aos estudos a possibilidade de se tornarem teorias” 

(FRANCISCATO, 2014, p. 87). O artigo “Para pensar critérios de noticiabilidade” (SILVA, 

2005) da professora Gislene Silva, que se configurou como uma referência atual, é de 2005. 

Revisitado em livro organizado neste ano (SILVA; SILVA; FERNANDES, 2014), a 

sistematização dos critérios em três instâncias se manteve: na origem do fato, tratamento 

dos fatos, visão dos fatos. Na nossa concepção, esta divisão reforça a concepção de que os 

critérios de noticiabilidade estão em todo processo produtivo, concepção hoje consensual, 
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inclusive, reafirmada por Mauro Wolf4. Entretanto, o destaque dado por Gislene Silva 

mostrou a importância de se analisar, separadamente, e talvez com diferentes metodologias: 

os critérios intrínsecos aos eventos, geralmente denominados de valor-notícia ou critério 

substantivo; e os critérios extrínsecos aos eventos, ou seja, aqueles da ordem das condições 

de produção, público e concorrência. 

  Embora o reconhecimento da influência em todo o processo produtivo seja 

consensual, a noticiabilidade tem sido discutida apenas na fase da seleção. Certamente a 

pergunta quanto aos motivos para um evento, fatos ou temas serem considerados notícia é 

demanda real, inquietante e permanente. Não é à toa que a teoria do agenda-setting, 

originada no contexto dos media effects na década de 70, se fortaleceu nos estudos de 

jornalismo. A análise dos assuntos que agendam as audiências, no entanto, tem focalizado 

na transferência dos tópicos e temas tratados pela mídia ou apenas na saliência desses 

objetos no conteúdo midiático com foco na análise de conteúdo como metodologia. A 

lógica do texto jornalístico, sua convivência entre hierarquização e aprofundamento, tem 

sido desprezada nas investigações, ainda que apareça como nível de influência 

(SHOEMAKER & REESE, 1996, p.60) ou tratamento dos fatos (SILVA, 2014, p.51).  

Aqui está um dos objetivos deste artigo: sugerir uma discussão sobre a força dos 

critérios intrínsecos e extrínsecos na lógica do texto jornalístico, tendo em conta 

proposições e conceitos das teorias de agenda-setting de atributo e enquadramento. A 

partida argumentativa é simples: se seleção, nomeação e ordenação (LAGE, 2005) 

compõem fundamentais competências jornalísticas, ao mesmo tempo em que seleção, 

saliência (ENTMAN, 1993), relevância, elaboração, ênfase e exclusão (MCCOMBS, 2005, 

2008) determinam enquadramento, então é possível investigar as intersecções na 

configuração de frames. Sabe-se que muitos autores da teoria de enquadramento já trataram 

de nomenclaturas, das condições de produção na construção da notícia (SCHEUFELE, 

1999), de saliências (ENTMAN, 1993) com conceitos como “frames primários” 

(GOFFMAN, 1986), “pacotes interpretativos” (GAMSON & MODIGLIANI, 1989) dentre 

outros, no entanto, a relação de critérios de noticiabilidade (C.N.) com estes conceitos ou 

com a noção de atributos não nos parece ter sido feita, inclusive no Brasil, ainda que no 

artigo citado de Gislene Silva haja referência a atributo como semelhante a características 

                                                 
4 “Um segundo aspecto geral é que os valores/notícia são critérios de relevância espalhados ao longo de todo o processo de 
produção; isto é, não estão presentes apenas na seleção de notícias, participam também nas operações posteriores, embora 
com um relevo diferente” (WOLF, 2001, p. 196). 
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intrínsecas do fato coberto5, o que se aproxima de características de uma temática (issue), 

indivíduo, objeto. Os C.N. também podem ser condutores da seleção e consequente 

saliência de um atributo como o mais importante ou único daquele objeto. 

A metodologia mais frequente nos estudos de critérios de noticiabilidade tem sido a 

análise de conteúdo (A.C.), marcante também no campo político, fortemente grifado pelas 

teorias de agenda-setting e framing.  No campo político se faz também pesquisa de opinião 

de uma audiência específica, já que é necessário e convincente o aspecto dos efeitos nas 

audiências. No campo jornalístico, se observa com a A.C. palavras-chave em títulos e 

subtítulos ou no lide. Trabalha-se também com estudo de caso, já que este permite a 

frequência temática e/ou observação participante. Com esta última se procura compreender 

a influência de condições de produção no que é noticiado. 

Pretendemos expor como, nos estudos da noticiabilidade, estas metodologias se 

complementam, pois as palavras-chave podem auxiliar na nomenclatura e seleção, mas a 

ordenação precisa somar outras unidades de significação (BARDIN, 1990) no lide, sublide 

como trechos salientes e no texto, para se compreender a lógica jornalística. Certamente o 

processo produtivo é importante, mas a pesquisa participante explica condições de 

produção captáveis como disponibilidade de cobrir, juntamente com as opiniões subjetivas 

dos jornalistas. A pesquisa participante não deveria vir depois? Para auxiliar na análise da 

influência da subjetividade. A análise do produto não é dispensável. Como veremos, além 

da linha editorial poder ser definitiva, a decisão do evento noticiável ocorre de acordo com 

os “mapas de significados” (HALL et al, 1999, p. 226), portanto, existem valores, interesses 

e preocupações compartilhados socialmente.  

Assim, este artigo apresenta diferenças e complementariedades das teorias do 

agenda-settng de atributos e enquadramento, expõe as principais proposições sobre os C.N. 

dentro da teoria do newsmaking, depois pensa como essas propostas podem de auxiliar na 

compreensão de critérios operantes na capacidade de eventos se tornarem discursos 

noticiosos. Pretende-se, assim, fomentar um debate sobre o nível de eficácia de escolhas 

metodológicas para o estudo de critérios intrínsecos e extrínsecos, com a intenção expressa 

de também fortalecer nossa pesquisa em realização no NJor, PósCOM-Ufba6. 

 

 

                                                 
5 O item “Valores-notícia: atributo dos acontecimentos” indica isso (SILVA, 2014, p. 59). 
6 O Núcleo de Estudos de Jornalismo (Njor) é um grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação da Ufba. A pesquisa 
intitulada “Critérios de Noticiabilidade no jornalismo atual” começou com a comparação entre regionais e quality papers 
nacionais. Disponível em: www.njor.org. 
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A força do enquadramento sobre a agenda-setting de atributo  

A proposta do agenda-setting, cujo ponto de partida foi a pesquisa de McCombs e 

Shaw (1972), é de que os meios de comunicação são capazes de transferir tópicos pautados 

em sua agenda midiática de maneira salientada para a agenda da audiência. McCombs 

(2005) ressalta a existência de cinco estágios nos estudos de agenda-setting no mundo, que 

não necessariamente são excludentes entre si, mas pelo contrário, funcionam como 

perspectivas de se abordar a questão: efeitos básicos de agenda-setting; agenda-setting de 

atributo; psicologia dos efeitos de agenda-setting; fontes da agenda midiática; 

consequências dos efeitos de agenda-setting. 

A pesquisa em enquadramento na comunicação se inspirou em estudos sociológicos, 

psicológicos e fenomenológicos acerca de como o ser humano apreende a realidade ao 

redor. Goffman (1986) diz que as pessoas, quando diante de uma situação, em geral, 

perguntam “o que está acontecendo aqui?”. O autor resgata seus quadros cognitivos 

(chamados no enquadramento de schemata) que a permitem interpretar essa realidade. Ele 

chama esses quadros de frames primários, que ajudam o indivíduo a construir o sentido dos 

variados cenários apresentados diante dele. 

Os estudos de enquadramento na comunicação, principalmente no jornalismo, são 

trazidos por autores chave como Tuchman (1978), Entman (1993), Gamson & Modigliani 

(1989), Scheufele (1999) e Reese (2001; 2007). Eles trabalham a maneira com que os 

quadros são construídos na mídia, pela audiência e socialmente, suas consequências 

enquanto efeitos nos processos comunicativos, dentre outras abordagens. Quando se fala em 

objeto e atributo na agenda-setting ou em frame no enquadramento não estamos falando do 

evento em si, mas, no primeiro caso, do issue contemplado por aquele evento noticiado e a 

maneira como a mídia o salienta e o transfere para a audiência (agenda-setting). No 

segundo caso, como ele é encaixado num dado padrão narrativo envolvendo certa temática 

de maneira a sugerir um racionale sobre ela (framing). 

A discussão entre as semelhanças, diferenças e complementariedades entre as duas 

perspectivas não é nova (McCombs, 2005; Reese, 2007; Scheufele, 2000; Scheufele & 

Tewksbury, 2007; Van Gorp 2007). As comparações se iniciaram na década de 90 e 

seguiram ao longo da década passada, quando houve uma tendência cada vez maior de 

pesquisas exploratórias sobre o agenda-setting de atributo. O próprio McCombs (2005), em 

sua explanação sobre o agendamento de segundo nível, já faz uma ponte teórica com o 

framing e defende o ponto de vista de que os enquadramentos são atributos, mas nem todo 
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atributo é enquadramento. O autor acredita que, primeiramente tanto frame quanto atributo 

descreva e caracterize um objeto. No entanto, ele afirma que o primeiro consiste em um 

caso especial de atributo em que há uma dominância, uma caracterização mais penetrante 

do objeto. McCombs (2005, p. 546) propõe dois tipos de atributos: aspectos e tema central 

– enquanto os primeiros consistem de uma categoria geral, os temas centrais são atributos 

que definem uma perspectiva dominante sobre o objeto. Por isso podem ser considerados 

frames. 

Porém, é justamente nessa noção de frame enquanto tema central que os outros 

teóricos discordam. Para Reese (2007), por exemplo, McCombs dispensa o fato de que os 

frames não consistem em temas ou sub-tópicos ou ainda características de um objeto, mas 

algo mais abrangente. O autor acredita que o frame surge como uma reação às limitações do 

agenda-setting. Reese considera que mesmo Scheufele, em sua revisão mais psicológica, 

chama a atenção da problemática do agenda-setting em tratar os atributos de maneira 

individual, não levado em conta os frames como configurações dos atributos. 

Já Weaver (2007) se refere às elaborações de Gamson para dizer que os atributos 

podem até ter mais uma ligação com a primeira matriz desenvolvida pelo autor (a signature 

matrix), mas os estudos de agenda-setting de segundo nível carecem em explicar a segunda 

matriz, de dispositivos de raciocínio (causas e consequências, apelos a princípios ou 

reivindicações morais). O autor concorda que há semelhanças entre as duas propostas, mas 

que elas envolvem processos diferentes. Ambas focam nos aspectos mais salientes e 

proeminentes dos temas ou nas descrições dos objetos de interesse. Ambas estão 

preocupadas com as maneiras de pensar, mais do que sobre quais objetos pensamos.  

É quanto aos processos cognitivos ligados a esses modelos teóricos que autores 

como Van Gorp (2007) e Scheufele & Tewksbury (2007) argumentam que se encontram 

diferenças e possíveis complementações entre as duas teorias. Scheufele & Tewksbury 

apontam que a discussão precisa ligar níveis de análise e responder: como as mensagens 

noticiosas são produzidas; como são processadas e como os efeitos são produzidos. O 

primeiro aspecto diz respeito às atividades dos grupos de interesse, políticos, jornalistas e 

outros grupos sociais interessados em moldar a agenda (Scheufele & Tewksbury, 2007, p. 

12). Os autores defendem que o interesse em como essas forças e grupos sociais tentam 

moldar o discurso público sobre um dado issue para estabelecer padrões dominantes é mais 

uma preocupação do framing que da agenda-setting. O segundo e terceiro aspectos dizem 

respeito à maneira negociada com os processos da audiência e o locus de efeitos cognitivos. 
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Em ambos os casos, as audiências processam as informações fornecidas pela mídia e as 

guardam na memória.  

Na agenda-setting, esse modelo de processo de informação tem base na 

acessibilidade: maneira como as pessoas tendem a recuperar conhecimentos mais recentes e 

salientes na mente para interpretar uma situação presente (McCombs, 2005; Scheufele, 

2000; Takeshita, 2005; Van Gorp, 2007). Já o framing é baseado no processo de 

aplicabilidade: capacidade de uma mensagem sugerir conexão entre dois conceitos de 

maneira que, após a exposição à mensagem, as audiências aceitem que eles estão 

conectados. 

(...) quando membros da audiência não possuem um constructo disponível 
na memória, e esse constructo não é fornecido pela notícia, um frame que 
aplica o construto em uma mensagem não será efetivo. Podemos imaginar, 
então, que os efeitos de enquadramento irão variar em intensidade como 
uma função parcial do ajuste entre as construções que um quadro sugere 
que deveriam ser aplicadas a um issue e a presença desses quadros em 
conhecimentos dos membros da audiência ou no conteúdo da mensagem 
(SCHEUFELE & TEWKSBURY , 2007, p. 15-16, tradução livre). 

 
Os autores chamam atenção para a maneira como os dois conceitos interagem entre 

si. É mais provável que uma mensagem tenha um efeito de aplicabilidade quanto mais 

acessível for; porém, há de se lembrar que quanto maior o período de tempo que se passa 

entre a exposição da mensagem e o resgate àquela memória, menor o efeito de 

acessibilidade. A aplicabilidade é influenciada pelo conhecimento que o indivíduo detém 

sobre aquele determinado assunto e as conexões que são sugeridas pelo efeito de 

aplicabilidade. 

Van Gorp (2007, p. 70) acredita que dizer ser o framing uma mera extensão do 

agenda-setting é uma contradição com as origens sociológicas desta teoria. Para ele, a partir 

de uma abordagem cultural e construcionista, o framing se difere do agenda-setting em ao 

menos dois aspectos. Primeiro, o construcionismo enfatiza o processo interativo com que a 

realidade social é construída – ao contrário das premissas teóricas da agenda-setting e do 

priming que são causais. Depois existe o fato de a mídia constituir tanto uma variável 

dependente quanto independente, já que o conteúdo midiático é resultado das rotinas 

jornalísticas e pressões externas à mídia, além de ser processado ativamente pela audiência. 

Van Gorp acredita que o agenda-setting se preocupa apenas com a superfície do 

issue. Para ele, o conceito de framing difere de forma bem consistente os tópicos pautados 

dos frames: um issue pode ser coberto a partir de vários frames e um mesmo frame pode ser 

aplicável à cobertura de diversos issues. O autor considera a possibilidade de se tomar os 
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atributos como dispositivos de enquadramento, porém o autor ressalta as limitações da 

proposta do agenda-setting de segundo nível, como a ausência das influências advindas do 

campo jornalístico na produção do conteúdo noticioso. Além disso, destaca que a questão 

de como os atributos compõem um pacote interpretativo não fica clara.  

É possível perceber que o framing apresenta uma abordagem muito mais completa 

de se compreender o fenômeno midiático. Enquanto o agenda-setting se preocupa mais em 

identificar a transferência de saliência do objeto (e em seu segundo nível, dos atributos) 

para a audiência, o framing se propõe a compreender como esses ditos atributos são 

construídos pela mídia e, não apenas isso, mas também entender que estruturas 

interpretativas estão por trás dessa construção e favorecem sua aplicabilidade junto à 

audiência. 

 

Como agenda-setting de atributo e enquadramento podem auxiliar no estudo da 

noticiabilidade 

Antes de pensar como conceitos das teorias podem interferir na seleção e construção 

da notícia (newsmaking, com ordenação e nomeação – LAGE, 2005), um dos pressupostos, 

tanto para a hipótese de agenda-setting, enquadramento, quanto dos estudos da 

noticiabilidade, iremos comparar as sistematizações para compreensão dos critérios de 

noticiabilidade de quatro autores, ou por serem considerados em todos os trabalhos 

brasileiros ou por trazerem sugestões significativas: Mauro Wolf (2001, orginalmente 

1987), Shoemaker & Reese (1996), Gislene Silva (2014, 2005) e Nelson Traquina (2005). 

 

Quadro 1 – Comparação de sistematizações para critérios de noticiabilidade 

WOLF 
(2001/1987) 

SHOEMAKER & REESE 
(1996) 

SILVA (2005) TRAQUINA 
(2005) 

Divisão em quatro 
pressupostos 
implícitos ou 
considerações 
relativas: 
• Características 

substantivas das 
notícias 
(conteúdo); 

• Disponibilidade 
de material e 
critérios 
relativos ao 
produto; 

• Público; 

Divisão em cinco níveis de 
análise, organizados 
hierarquicamente: 
1. Individual (experiências 

cognitivas e profissionais, 
atitudes, valores, crenças, 
funções profissionais, eixos 
éticos) 

2. Rotinas profissionais 
(desenvolvimento do estilo 
com base em padrões 
profissionais) 

3. Organizacionais (controle 
econômico, simbólico) 

4. Extra-organizacionais 

Três instâncias: 
1. Critérios de 

noticiabilidade 
(CN) na origem 
dos fatos; 

2. CN no tratamento 
dos fatos (seleção 
hierárquica e 
produção das 
notícias); 

3. CN na visão dos 
fatos sobre 
fundamentos 
ético-
epistemológicos 

Divisão por fase 
produtiva : 
1. Seleção: 

substantivos e 
contextuais 

2. Construção 
 
 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 8

• Concorrência. 
 

(fontes, anunciantes, 
audiências, ambiente 
econômico e tecnológico) 

5. Do sistema social 
(ideologia) 

 

Com a intenção investigar todo processo produtivo e influências externas a esse 

processo, os autores procuraram separar tanto critérios de noticiabilidade como estas 

interferências. A sugestão de Gislene Silva se aproxima daquela do Nelson Traquina porque 

foca na produção, mas não é similar porque instância quer dizer âmbito, esfera, que podem 

operar concomitantemente, diferentemente de fases de produção. Na divisão de Gislene 

Silva, na instância do tratamento constam desde as “condições organizacionais e materiais 

até cultura profissional” (SILVA, 2014, p. 51), no entanto os dois elementos interferem em 

todo o processo produtivo. Por outro lado, consideramos produtiva a separação entre 

critérios intrínsecos aos eventos, também chamados de substantivos, e critérios extrínsecos, 

da ordem da organização e da cultura profissional. Os intrínsecos seriam os chamados 

valores-notícia, pertenceriam aos eventos, mas, claro, segundo interpretação do jornalista. 

Os extrínsecos são todos aqueles que não pertencem aos eventos, mas podem vir da 

organização, da cultura jornalística, da cultura social. Parece-nos também produtiva a 

separação de Traquina em seleção e construção explicitamente sugerida a partir do trabalho 

de Bourdieu (1997), quando o autor destaca que os jornalistas operam com seleção e 

construção do que foi selecionado7, exatamente do que tratam as teorias do agenda-setting e 

do enquadramento. 

No caso da proposta de Shoemaker & Reese, a famosa diferenciação em níveis 

parece produtiva. A hierarquia marca o nível micro para o macro.  Do nível individual, o 

mais micro, para o sistema social, mais macro. Reese (2007) argumenta que, com os níveis, 

se pode fazer o percurso em duas direções: do micro para o macro e vice-versa. O 

contestável está em alguns elementos constarem em um nível, mas não constarem em outro. 

Por exemplo, valores, atitudes e crenças individuais fazem parte também do âmbito do 

sistema social, assim como perpassam a rotina produtiva, já que existem valores humanos 

similares a valores-notícia como a “morte”. Os valores são defendidos como universais por 

autores da psicologia social, portanto compartilhados, seguindo também especificidades das 

culturas. 
                                                 
7 “Os jornalistas têm óculos particulares – são os seus valores-notícia. Escreve Bourdieu (1997:12): “Os jornalistas têm os 
seus óculos particulares através doas quais vêem certas coisas e não outras, e vêem de uma certa mentira as coisas que 
vêem. Operam uma seleção e uma construção daquilo que é selecionado (sublinhado acrescentado)”” (TRAQUINA, 2005, 
p.77). 
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Os 24 valores básicos configuram um número mínimo de elementos para 
representar as necessidades e as pré-condições para satisfazê-las. [...] Tais valores 
são supostamente universais, no sentido de que todos podem reconhecê-los, 
embora adotados pelas pessoas em diferentes magnitudes. Com relação a esta 
universalidade, a definição dos valores básicos como construtos latentes faz 
possível elaborar novos itens que permitem organizar estes valores seguindo as 
características e as especificidades de cada cultura. [...] (GOUVEIA, 2003, p. 
441) 8  

Shoemaker & Reese (1996, p.57) defendem que o conteúdo dos media não só 

manifestam dada cultura, mas também constituem uma fonte desta cultura, podendo ser um 

catalisador ou um freio de mudanças culturais. Conhecimentos culturais, assim como 

valores, são compartilhados, além de incorporados inconscientemente. 

 [...] Existe uma parte crucial da nossa cultura – nossos ‘mapas se significados’ 
compartilhados – que nós aprendemos e internalizamos inconscientemente 
quando nós nos tornamos membros da nossa cultura. [...] (HALL, 1997, p.29) 9 

 
[...] Existimos como membros de uma sociedade porque – é suposto – 
partilhamos uma quantidade comum de conhecimentos culturais com os nossos 
semelhantes; temos acesso aos mesmos “mapas de significados”. Não só somos 
capazes de manipular esses “mapas de significados”, para compreender os 
acontecimentos, mas também temos interesses, valores e preocupações 
fundamentais em comum, que esses mapas encorporam e refletem. [...] (HALL et 
al, 1999, p.226) 

 
Essas crenças, valores tidos como individuais são também compartilhados. Assim 

também ocorre no que se compreende como cultura jornalística, que aparece no nível de 

rotina produtiva. Por isso a homogeneidade em produtos jornalísticos de que fala Bourdieu 

(1997) seja perceptível a telespectadores, ouvintes, leitores ou usuários. Há uma 

retroalimentação. 

A linha editorial, no nível “Organizacionais”, é um fator de decisão de cobertura, de 

elaboração de pauta, portanto, de seleção. É só comparar uma revista mensal feminina com 

uma revista semanal de atualidade, por exemplo. A periodicidade, esta ideia imaterial dos 

produtos jornalísticos (GROTH, 2013), determina também o tratamento dos eventos, ou 

seja, o tipo de ordenação, a construção (só lembrar os critérios de construção organizados 

por Traquina) do discurso. Um website noticioso não produz o mesmo discurso de uma 

revista de atualidade, ainda que o assunto seja o mesmo. Ou seja, um ‘critério relativo ao 

produto’, como diz Wolf, e também referente à força dos ‘dispositivos tecnológicos’ 

(SOUSA, 2003).  

                                                 
8 Os 24 valores são: sobrevivência, sexual, prazer, estimulação, emoção, estabilidade pessoal, saúde, religiosidade, apoio 
social, ordem social, afetividade, convivência, êxito, prestígio, poder, maturidade, autodireção, privacidade, justiça social, 
honestidade, tradição, obediência, conhecimento e beleza (GOUVEIA, 2003, p.434-436). 
9 “[...] These codes are crucial for meaning and representation. They are a crucial part of our culture – which we learn and 
unconsciously internalize as we become members of our culture. […]” (HALL, 1997, p. 29) 
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Portanto, acreditamos que seja necessária uma compreensão destes elementos de 

influência dos critérios de noticiabilidade. Analisar se constituem pressupostos, níveis, 

instâncias ou fases produtivas. Neste momento, podemos dizer que: 1) definir como 

pressupostos é muito aberto; 2) hierarquizar níveis em micro e macro pode ajudar, mas a 

relação entre elementos dos níveis ou a mobilidade destes elementos nos níveis deve ser 

pensada; 3) dividir por fases da produção é apenas didático; e 4) separar em esferas pode 

auxiliar a pensar, entretanto, além da magnitude da força, tem a relação entre elas. Sousa 

(2003) inclusive, a partir desta obra de Shoemaker & Reese, trabalha com o termo força 

para configurar uma teoria da notícia, na qual a notícia seria diretamente proporcional ao 

produto das forças (pessoal, sócio-organizacional, extra-organizacional, ideológica, 

cultural, histórica, do meio físico e dos dispositivos tecnológicos). 

Sintonizados com a proposta de compreender as categorias sugeridas pelos estudos 

de noticiabilidade como “componentes de dimensões da experiência humana” 

(FRANCISCATO, 2014, p. 99), sugerimos algumas proposições teóricas para refletirmos: 

1) os critérios de noticiabilidade fazem parte do saber social (ISER, 1996), compartilhado 

numa dada sociedade; 2) os jornalistas lidam com parâmetros do saber social como todos, 

mas deve-se levar em conta que o conhecimento captado pelo jornalista tem limites, ditados 

pela própria realidade; e 3) os critérios de noticiabilidade podem ser analisados pela relação 

do evento principal com outros eventos da atualidade.  

Tanto os ‘mapas de significação’ como os ‘pacotes interpretativos’ estão no saber 

social, cuja característica determinante é o compartilhamento. Os pacotes interpretativos 

atravessam todos os níveis, desde o individual ao do sistema social, além de não terem, 

necessariamente, origem nos media.  

 
A energia nuclear, como todo tópico político, tem uma cultura. Há um discurso 
em desenvolvimento que evolui e se transforma ao longo do tempo, fornecendo 
interpretações e sentidos para eventos relevantes. Um arquivista poderia catalogar 
as metáforas, frases de efeito ou bordões, imagens, apelos morais, e outros 
dispositivos simbólicos que caracterizam este discurso. O catálogo seria 
organizado, é claro, desde que os elementos estão agrupados; nós os encontramos 
não como itens individuais, mas como pacotes interpretativos (GAMSON & 
MODIGLIANI, 1989, p. 1-2, tradução livre). 

 
Os ‘pacotes interpretativos’, sobre os quais contribuíram enormemente Gamson e 

Modigliani (1989), fazem parte do processo de construção da realidade, naturalmente 

interativo (VAN GORP, 2007). A mídia exerce um complexo papel neste processo, 

entretanto os significados são compartilhados numa dada sociedade, num dado momento, 

assim como a interpretação é um processo ativo, que exige atualização (HALL, 1997): 
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A “compreensão” se constitui, assim, numa espécie de ambiente; circular por esse 
ambiente – não no sentido do deslocamento físico, mas no de explorar as suas 
possibilidades e limites – constitui a natureza do ato de interpretar. (...) O ato de 
interpretar então é a operação dos significados dados na compreensão, de modo 
que aquilo que se interpreta já é, de antemão, antecipado pelas possibilidades 
inscritas na compreensão. O interpretar só é possível, aliás, graças a essa 
antecipação na qual a compreensão disponibiliza os sentidos construídos pela 
experiência das gerações passadas. (...) (GUERRA, 2003, p. 168)  

 
O ato de interpretar é uma atualização do já inscrito na compreensão, no “saber 

social” (ISER, 1996). Os parâmetros de verdade seguidos pelo discurso jornalístico são 

aqueles do interdiscurso. Intersubjetividade está associada a interconhecimento e o 

interconhecimento, à compreensão. Os pacotes interpretativos estão, assim, inscritos nesta 

circularidade. Gamson e Modigliani (1989) acreditam que os pacotes interpretativos são 

compostos por três classes determinantes: ressonâncias culturais, atividades de 

patrocinadores e práticas midiáticas. O primeiro aspecto diz respeito à capacidade que os 

elementos simbólicos dos pacotes devem ter de ressoar, ressonância que aumenta o apelo de 

um pacote interpretativo. A atividade dos patrocinadores (qualquer um que defende, 

sustenta) está relacionada à capacidade que têm de promover determinado enquadramento 

nos fóruns e nos media. A terceira classe constituiria as práticas midiáticas, relacionadas à 

maneira como as normas e práticas profissionais dos jornalistas também contribuem na 

composição dos pacotes interpretativos. Portanto, para o entendimento dos critérios 

atuantes na construção do discurso jornalístico, é relevante estudar as fontes selecionadas e 

suas declarações (discurso indireto e direto). Que as rotinas produtivas têm influência já é 

também consensual (AGUIAR, 2006). Há uma ‘contribuição’ dos produtos jornalísticos, 

mas não é possível afirmar que os pacotes interpretativos nascem nos media. Outra 

ponderação relevante é que, embora tenha sido forte na década de 1980, a observação 

participante das pesquisas do newsmaking não deve constituir a única técnica, como o é a 

análise de conteúdo para estudos de critérios intrínsecos ou valores-notícia. 

Há um conhecimento da realidade atual (PARK, 2008; MEDITSCH, 2011) 

produzido pelo jornalismo, mas este conhecimento precisa trabalhar com parâmetros, 

convenções, significados e pacotes interpretativos compartilhados por dada sociedade. 

Operações como comparação, exemplificação, analogia, contextualização adotam 

parâmetros de um saber compartilhado, assim como aquilo que a teoria do enquadramento 

denomina “aplicabilidade”: a capacidade de uma mensagem sugerir conexão entre dois 

conceitos de maneira que, após a exposição à mensagem, as audiências aceitem que eles 

estão conectados. Desta maneira, os critérios de noticiabilidade podem ser analisados pela 
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relação do evento principal com outros eventos da atualidade ou do evento com uma 

narrativa já construída. 

Por exemplo, um critério de construção sistematizado por Traquina, sugerido por 

Galtung & Ruge (1993), a consonância, não sugere a conexão de dois conceitos, mas sugere 

a conexão de um evento e uma narrativa já estabelecida, como um caso de desvio de 

dinheiro público na narrativa da corrupção ou a disputa eleitoral entre candidatos políticos 

nas eleições com a narrativa de aposta na corrida de cavalos, como citam alguns autores de 

enquadramento. Percebemos que o princípio referido pela consonância é o mesmo do 

frame, regido pela aplicabilidade, por isso poder-se-ia falar na conexão de dois eventos, de 

um evento e um momento histórico, entre outras conexões. É na relação que se interpreta o 

movimento de ruptura ou continuidade (FRANCISCATO, 2014) de um evento da realidade 

atual. Tanto a improbabilidade ou o excesso do acontecimento (RODRIGUES, 1999) como 

a continuidade que impacta na vida das pessoas são vistas na relação entre eventos, o que 

está na expectativa da comunidade jornalística (inesperado em Traquina, 2005, p. 84). 

O conhecimento da realidade atual é aquele captado pelo jornalista, que tem limites 

ditados pela própria realidade (como a causa de um acidente de trem ou da queda de um 

avião). O jornalista é obrigado a afirmar, ainda que não tenha conseguido a informação. Por 

isso não é difícil concordar que simplificação (TRAQUINA, 2005, p.91) seja um critério de 

construção, na medida em que quanto mais simples e claro o evento, mais fácil é conhecê-

lo. O motivo da queda do Boeing 777 da Malaysia Airlines que matou quase 300 

passageiros é exatamente o que se quer saber, dois dias depois da queda, mas este 

conhecimento não deve ser conseguido em pouco tempo, porque as informações são 

desencontradas, reclama-se de haver interferências contra acesso aos destroços, além de 

estar em jogo a crise na Ucrânia e a jurisdição da investigação. Sabendo-se que se trata da 

morte de mais de 300 pessoas num mesmo incidente, sabe-se também que o porquê do lide 

deve ser destacado na ordenação tanto do texto como do próprio período, como sugere 

Lage: começa-se pelo sintagma nominal ou circunstancial mais importante (2005, p.31). 

Selecionar implica em ordenar. Ordena-se “a partir do evento mais importante ou 

interessante. Os outros [eventos], posteriores ou anteriores, vão aparecer em ordem 

determinada pela motivação do principal, transformados em circunstâncias dele, como se 

fossem explicações” (LAGE, 205, p. 21). A ordem seguem, também, critérios de 

noticiabilidade, como nas relações de causa e consequência que devem ser estabelecidas 

(ANTUNES, 2009, p.92): 
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Framing envolve essencialmente seleção e saliência. Enquadrar é 
selecionar alguns aspectos da realidade percebida e fazê-los mais 
salientes em texto comunicativo, de maneira a promover uma definição de 
problema particular, uma interpretação causal, uma avaliação moral, 
e/ou recomendar uma solução para o item descrito. (...) Os frames, então, 
definem problemas – determinam o que agentes estão fazendo, com que 
custos e benefícios, geralmente medidos com base em valores culturais 
comuns; diagnosticam causas – identificam forças criadoras do problema; 
realizam julgamentos morais – avaliam os agentes causais e seus efeitos; e 
sugerem remediações – oferecem e justificam ‘tratamentos’ para os 
problemas e preveem seus possíveis efeitos. Uma única sentença pode 
conter mais do que essas quatro funções de enquadramento, embora 
muitas sentenças em um texto podem não conter nenhuma. E um frame, 
em um texto em particular, pode não necessariamente conter todas as 
quarto funções (itálicos no original, ENTMAN, 1993, p. 52-53, tradução 
livre). 

 

Considerações finais 

O artigo teve como objetivo cruzar conceitos de agenda-setting, enquadramento e 

critérios de noticiabilidade para pensar indicações de método que possam ajudar a construir 

um ferramental de análise. É possível perceber que a cultura surge como um aspecto que 

atravessa as três propostas e age em várias instâncias, desde a formação e construção da 

agenda e dos frames, até sua transformação através das práticas midiáticas e sua 

implementação através da recepção pela audiência. As variáveis envolvidas são inúmeras 

(cultura, valores, senso comum, práticas profissionais e organizações jornalísticas, aspectos 

psicológicos da audiência entre outros). 

Foi possível também deduzir que dificilmente se atingirá um nível de análise mais 

aprofundado enquanto ficarmos presos apenas às classificações de valores em tabelas, 

conforme ressalta também Franciscato (2014), ao mesmo tempo em que é preciso observar 

os elementos que estão em mais de um nível, seja macro ou micro. 

Leituras realizadas pelo grupo Njor (e que pretendemos experimentar 

metodologicamente em pesquisa em breve) indicam que o caminho talvez seja na busca de 

como critérios de noticiabilidade são regidos por aspectos mais amplos, para além daqueles 

restritos às práticas profissionais dos jornalistas ou da cultura midiática. Dada a importância 

do público, tanto na caracterização dos produtos jornalísticos, como em sua importância 

como fontes, é provável que leituras de outros campos, como aquelas advindas dos estudos 

culturais ou da psicologia social possam servir no futuro como um norte para delinearmos 

de maneira ainda mais refinada o estudo do jornalismo a partir do cruzamento das três 

propostas delineadas.  
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