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RESUMO
NUNES, M. F. H. Da mídia impressa à on-line: uma análise do discurso jornalístico do
Globo e do portal de notícias G1. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do
Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2014.
As rotinas de produção e publicação jornalísticas de um veículo on-line tornaram-se muito
mais dinâmicas e rápidas com as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação,
oferecendo ao leitor alguns atrativos, como o rápido acesso às matérias, a interatividade e,
principalmente, a atualização constante das notícias, medida em minutos. Mas quais são os
reflexos dessa aceleração? Como o foco deste trabalho é a análise do discurso jornalístico nos
meios impresso e on-line, objetiva-se investigar de que maneira as rotinas de produção e
publicação dos diferentes meios são influenciadas pelo uso de recursos tecnológicos,
interferindo, assim, na construção do discurso jornalístico de qualidade e com credibilidade.
Como base desta pesquisa, tem-se a Análise do Discurso, que entende o discurso como
construção social, e os pressupostos teóricos de autores como Charaudeau (2008; 2009),
Maingueneau (1990; 1997; 1998; 2008), Fiorin (1990; 1999; 2000; 2008), entre outros, em
consonância com a teoria do Newsmaking, que concebe as notícias como construção da
realidade, apoiada em teóricos como Wolf (2008) e Traquina (2004). Também são
referenciados conceitos importantes para a análise, como o dialogismo, as heterogeneidades
discursivas e marcas linguísticas, tais como tempos verbais, modalizadores discursivos e
operadores argumentativos. Além disso, aborda-se a relação entre qualidade, credibilidade e
ética profissional no exercício jornalístico. Ao final, verifica-se que as condições de produção
do discurso jornalístico no ciberespaço colaboram para que as notícias sejam geradas
rapidamente, de forma prematura, sem a devida apuração, prejudicando, assim a qualidade e,
consequentemente, a credibilidade do que é veiculado.
Palavras-chave: Análise do Discurso; discurso jornalístico; jornalismo on-line; ética
profissional; acidente na boate Kiss.

ABSTRACT
NUNES, M. F. H. From print to online media: O Globo and G1 news portal journalistic
discourse analysis. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro – UENF, 2014.
Journalistic production and publication routines of an online vehicle became much more
dynamic and rapid with the New Information and Communication Technologies, providing
the reader with some attractions, such as quick access to the news, interactivity and,
especially, the constant news update, measured in minutes. But what are this acceleration‘s
consequences? Since this study focus is journalistic discourse analysis in print and online
media, the objective is to investigate how production and publication routines of different
media are influenced by technological resources use, thus interfering in the quality and
credibility of journalistic discourse construction. As this research basis, it has been used
Discourse Analysis, which considers the discourse as a social construction, and theory of
authors like Charaudeau (2008; 2009), Maingueneau (1990; 1997; 1998; 2008), Fiorin (1990;
1999; 2000; 2008), among others, in line with Newsmaking theory, which sees the news as
reality construction, based on theoretical as Wolf (2008) and Traquina (2004). To the analyze
are also discussed important concepts, such as dialogism, discursive heterogeneity and
linguistic marks such, as verb tenses, discursive modalizers and argumentative operators.
Furthermore, it covers the relation between quality, credibility and professional ethics in the
journalism exercise. At the end, it shows that journalistic discourse production conditions in
cyberspace collaborate to news be rapidly generated, prematurely, without proper
investigation, thereby damaging quality and hence the news credibility.
Keywords: Discourse Analysis; journalistic discourse; online journalism, professional ethics;
Kiss nightclub accident.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1 - Recorte da matéria ―Alvará de boate incendiada estava vencido desde agosto, diz
bombeiro‖, publicada no G1 ..................................................................................................... 92
Figura 2 - Reprodução de parte da matéria ―Número de mortes após incêndio em boate já
chega a 245, afirma polícia‖, publicada no G1, no dia 27 de janeiro de 2013, às
11h23.........................................................................................................................................99
Figura 3 - Reprodução de parte da matéria ―Número de mortes após incêndio em boate já
chega a 232, afirma polícia‖, publicada no G1, no dia 27 de janeiro de 2013, às
14h22.......................................................................................................................................100
Gráfico 1 - Confiança nas notícias, de acordo com o meio em que são veiculadas.................75
Quadro 1 - Matérias analisadas do jornal O Globo ................................................................. 85
Quadro 2 - Matérias analisadas do portal G1 .......................................................................... 85
Quadro 3 - Palavras de mesmo campo semântico - jornal O Globo ....................................... 88
Quadro 4 - Palavras de mesmo campo semântico – portal G1 ............................................... 90
Quadro 5 - Uso de verbos no presente ou no gerúndio nas matérias do G1 ........................... 95
Quadro 6 - Números de mortos no incêndio na boate Kiss (RS) publicados pelo G1 no
período de 24 horas logo após o acidente ................................................................................. 98
Quadro 7 - Maior ou menor precisão transmitida pelo G1 e O Globo .................................. 103
Quadro 8 - Imprecisões encontradas nas matérias do G1, sem heterogeneidade enunciativa.....
.................................................................................................................................................105
Quadro 9 - Imprecisões encontradas nas matérias do G1, com heterogeneidade enunciativa....
.................................................................................................................................................106
Quadro 10 - Imprecisões encontradas nas matérias do jornal O Globo, sem heterogeneidade
enunciativa..............................................................................................................................108
Quadro 11 - Imprecisões encontradas nas matérias do jornal O Globo, com heterogeneidade
enunciativa.... .......................................................................................................................... 108
Quadro 12 - Declarações retiradas de outros meios e replicadas pelo Globo ....................... 111
Quadro 13 - Declarações retiradas de outros meios e replicadas pelo portal G1 .................. 112

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
AD - Análise do Discurso
ANJ - Associação Nacional de Jornais
Arpa - Advanced Research Projects Agency
DD - discurso direto
DHBB - Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro
DI - discurso indireto
FENAJ - Federação Nacional dos Jornalistas
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Ibope - Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística
IVC - Instituto Verificador de Circulação
NSF - National Science Foundation
s.d. - sem data
SSP - Secretaria de Segurança Pública
www - world wide web

LISTA DE TERMOS TÉCNICOS
Chapéu - jargão jornalístico que faz referência à palavra ou expressão utilizada para definir o
assunto da matéria, localizada no topo da página.
Chat - bate-papo. Conversar pela internet.
Gancho - jargão utilizado no jornalismo que representa um tema ou assunto que justifica uma
matéria naquele contexto.
Hiperlink - elemento básico de hipertexto, um hiperlink oferece um método de passar de um
ponto do documento para outro ponto no mesmo documento ou em outro documento.
Home page - primeira página que aparece em um site. É a página inicial ou ―de capa‖ de um
site.
Link - o mesmo que hiperlink.
Olho - pequeno trecho destacado na matéria.
On-line - quer dizer ―estar em linha‖, ou estar ligado à rede ou a um outro computador.
Pauteiro - jargão jornalístico para denominar quem orienta os repórteres sobre o tipo de
reportagem que será feita, com quem deverão falar, onde e como. Hoje utiliza-se mais o termo
produtor.
Redação - jargão jornalístico para o ambiente de trabalho dos jornalistas de um veículo.
Slogan - termo ou frase curta usada com a intenção de resumir a essência de um produto ou
serviço.
World Wide Web - teia de abrangência mundial. Também chamada apenas de web.

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 13
1 DO IMPRESSO AO ON-LINE .......................................................................................... 17
1.1 Recorte histórico do jornalismo ...................................................................................... 17
1.2 O jornalismo impresso no Brasil ..................................................................................... 20
1.3 O jornalismo no ciberespaço ........................................................................................... 24
1.4 Novo meio, diferentes características ............................................................................. 28
2 O DISCURSO COMO CONSTRUÇÃO SOCIAL ........................................................... 38
2.1 Linguagem e discurso ....................................................................................................... 38
2.2 O discurso e seus fundamentos ........................................................................................ 39
2.2.1 As características da AD..................................................................................................42
2.2.2 Complexidades discursivas da AD..................................................................................45
2.2.3 Marcas linguísticas no discurso.......................................................................................52
2.3 Introdução ao discurso jornalístico como construção da realidade ............................ 56
3 JORNALISMO: ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA .................................................... 59
3.1 O jornalismo como construção da realidade .................................................................. 59
3.1.1 Critérios de noticiabilidade e valores-notícia...................................................................61
3.1.1.1 Critérios substantivos das notícias, vinculados aos seus conteúdos............................63
3.1.1.2 Critérios relativos ao produto informativo...................................................................65
3.1.1.3 Critérios relativos ao meio...........................................................................................66
3.1.2 As rotinas de produção.....................................................................................................68
3.1.2.1 A coleta dos materiais informativos..............................................................................68
3.1.2.2 A seleção das notícias...................................................................................................69
3.1.2.3 A edição e a apresentação das notícias........................................................................70
3.2 Desdobramentos sobre qualidade, credibilidade e ética no jornalismo ..................... .71
4 METODOLOGIA................................................................................................................ 79
5 OBJETOS DE ESTUDO, CENÁRIO DO CONSUMO DE NOTÍCIAS E ANÁLISE
DAS MATÉRIAS.................................................................................................................... 81
5.1 Breve histórico dos objetos de análise ............................................................................ 81
5.2 Cenário do consumo de notícias no Brasil ..................................................................... 82
5.3 Relato sobre o incêndio na boate Kiss ............................................................................ 84
5.4 Análise das matérias ......................................................................................................... 84
CONCLUSÃO....................................................................................................................... 116
REFERÊNCIAS. .................................................................................................................. 119
ANEXO A .............................................................................................................................. 127
ANEXO B .............................................................................................................................. 128
ANEXO C .............................................................................................................................. 129
ANEXO D .............................................................................................................................. 139

13

INTRODUÇÃO

O rápido avanço das tecnologias tem provocado mudanças bruscas no setor das
comunicações. Esse cenário dominado pela internet, com inúmeros recursos tecnológicos e
redes sociais, alterou, de forma significativa, as rotinas de produção e veiculação jornalísticas.
Os processos passaram a ser mais flexíveis, rápidos e dinâmicos, o que resultou em maiores
possibilidades de apuração, processamento e publicação em um período de tempo bem menor.
E assim como facilitou a veiculação, facilitou o consumo, motivado pelo crescente
número de pessoas com acesso à internet no Brasil. Pesquisas recentes sobre hábitos de
consumo de mídias da população brasileira, detalhadas melhor na parte da análise nesta
dissertação, mostram que a internet ficou em terceiro lugar como mídia mais acessada, atrás
da TV e do rádio. Porém, quanto ao meio de comunicação preferido, a internet sobe para
segundo lugar, com perspectiva de crescimento para os próximos anos. Esses dados
confirmam a necessidade de reflexão sobre a qualidade do discurso jornalístico no meio online, em relação ao impresso, uma vez que as notícias têm sido consumidas por cada vez mais
pessoas na internet. E que notícia é essa?
No jornalismo on-line, as formas de apuração e verificação de informações passam
pela própria internet, o que possibilita um jornalismo muito mais ágil, porém, de certa forma,
arriscado, porque pode se transformar em superficial, impreciso, sem qualidade e,
consequentemente, sem credibilidade. É importante avaliar até que ponto o ciberespaço e as
suas características intrínsecas, principalmente a questão da atualidade, colaboram com o
exercício do jornalismo, sem atrapalhar o resultado de um trabalho bem elaborado e
criterioso, com a verdadeira apuração dos fatos, evitando, assim, que sejam geradas notícias
―prematuras‖ nos veículos on-line, decorrentes da pressa própria do meio e da disputa
acirrada pelos internautas, o que requer atualizações rápidas e constantes.
Desta maneira, cabe investigar a seguinte questão:

- Problema

De que maneira as rotinas de produção e veiculação dos meios on-line e impresso são
influenciadas pelo uso de recursos tecnológicos, interferindo, assim, na construção de um
discurso jornalístico de qualidade e com credibilidade?
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- Hipótese

Acredita-se que a dinâmica do ciberespaço e as características inerentes ao meio online interfiram para que as notícias sejam geradas rapidamente, de forma prematura, sem a
devida apuração, prejudicando, assim, a qualidade do discurso jornalístico nesse meio e,
consequentemente, a sua credibilidade, em comparação com o veículo impresso.

- Justificativa

Pode-se destacar a necessidade de, em tempos de produção voraz de notícias, o
discurso jornalístico ser analisado, tanto por aspectos técnicos quanto éticos. Afinal, as
pessoas têm, atualmente, à disposição um número incalculável de notícias, graças às novas
tecnologias de informação e comunicação, que influenciam desde as técnicas de apuração das
informações, passando pela produção das matérias e pela veiculação.
Como mostram as pesquisas, as notícias veiculadas no meio on-line são consumidas
cada vez mais pelos leitores, que dão maior importância à praticidade e à facilidade de acesso
proporcionadas pelo meio do que à qualidade e à credibilidade das matérias veiculadas nele.
Por isso, o que vem sendo noticiado e de que forma merece atenção, não só por parte dos
profissionais de imprensa, mas também dos acadêmicos e da sociedade, porque o jornalista,
como mediador da notícia e construtor de uma suposta realidade, influencia, de alguma forma,
a sociedade.
A pesquisa irá possibilitar refletir sobre o discurso jornalístico nos meios on-line e
impresso, com foco na validade e na credibilidade, aspectos imprescindíveis para o exercício
de uma profissão cuja atividade é de interesse público e tem responsabilidade social.

- Objetivos

a) Geral
Analisar de que maneira o uso de recursos tecnológicos nas rotinas de produção e
veiculação dos meios on-line e impresso interferem na qualidade e na credibilidade do
discurso jornalístico, com base na Análise do Discurso, que entende o discurso como
construção social, em consonância com a teoria do newsmaking, que concebe as notícias
como construção da realidade, já que ambas dão importância às condições de produção das
notícias.
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b) Específicos
- Descrever a evolução do jornalismo, com foco nas mídias impressa e on-line e suas
características intrínsecas;
- Caracterizar a linguagem enquanto ato de discurso, o discurso como construção
social e as complexidades discursivas;
- Definir o jornalismo como construção da realidade, critérios de noticiabilidade e
valores-notícia;
- Abordar a relação entre qualidade, credibilidade e ética no exercício jornalístico no
discurso das matérias selecionadas nesta pesquisa.

- Estrutura da dissertação

A estruturação desta dissertação é realizada em cinco partes. Na primeira parte, faz-se
um recorte histórico do jornalismo, desde o pré-jornalismo, com os relatos orais, até os dias
atuais, com as mídias eletrônicas; também relata-se o desenvolvimento do jornalismo
impresso no Brasil e o surgimento do jornalismo on-line, apresentando as peculiaridades do
meio.
Na segunda parte, há uma breve abordagem da linguagem como ato de discurso, para
então apresentar a Análise do Discurso como construção social e suas características.
Também são pontuados conceitos importantes para a análise dos objetos desta dissertação,
como as heterogeneidades discursivas e marcas linguísticas (tempos verbais, operadores
argumentativos e modalizadores discursivos). Ao final, faz-se uma sucinta introdução do
jornalismo como construção da realidade, que será melhor explicitada na próxima parte.
Na terceira parte, define-se o jornalismo como construção da realidade, com base na
teoria do newsmaking, e os critérios de noticiabilidade e valores-notícia, identificando em
quais deles o acontecimento que gerou as matérias que são objetos de análise desta
dissertação - o incêndio na boate Kiss - enquadra-se. Esta parte também abrange a relação
entre qualidade, credibilidade e ética profissional, tendo-se como ponto de ligação o
compromisso com a verdade dos fatos.
A quarta parte é dedicada à explicação da metodologia de análise dos objetos desta
dissertação. Na quinta parte, além da análise dos objetos em si, são apresentados os objetos de
pesquisa, em um breve histórico; algumas informações oficiais (retiradas de inquérito
policial) sobre o acontecimento que originou as matérias analisadas; e algumas pesquisas
sobre o cenário do consumo de notícias no Brasil, que ratificam a necessidade da análise da
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qualidade das notícias que circulam no meio on-line, porque o consumo de notícias pela
internet vem aumentando exponencialmente.
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1 DO IMPRESSO AO ON-LINE

Para melhor entender as diferenças de cada meio e suas características intrínsecas, fazse necessário conhecer a história do jornalismo e seu desenvolvimento, sempre atrelado ao
tempo, que é a principal marca do fazer jornalístico. E, assim como influenciou ―[...]
diretamente a transformação da imprensa até seu estabelecimento como veículo diário [...]‖
(PENA, 2008, p. 37), o tempo é determinante no jornalismo on-line, ao condicionar a
dinâmica de produção e veiculação desse meio, como se verá nesta parte da dissertação. E a
tecnologia, como sempre na história do jornalismo, tem grande importância nesse processo,
por colaborar para que este ―[...] se organize em torno de uma premissa básica: a transmissão
rápida e perceptível da informação‖ (DEUZE, 2006, p. 17).

1.1 Recorte histórico do jornalismo
Não há consenso sobre as origens do jornalismo, considerando este como ―[...] a forma
de [...] divulgar, junto de todos e cada um dos cidadãos, a informação comunitariamente
relevante [...]‖ (FIDALGO e SERRA, 2003, p. 9), mesmo que, a princípio, tenha sido feito de
forma rudimentar ou precária. Alguns pesquisadores defendem que ele começou com a
oralidade, ainda na pré-história. Outros definem o seu início entre os séculos XVIII e XIX,
quando já possuía as características dos jornais modernos, como periodicidade, atualidade,
universalidade e publicidade (PENA, 2012). Neste trabalho, tomou-se como posição a
primeira versão, a de que ―[...] os relatos orais podem ser considerados uma espécie de préjornalismo, como a primeira grande mídia da Humanidade‖ (PENA, 2008, p. 24). Sodré
(1999) confirma que os sistemas de divulgação anteriores à invenção de Guttenberg [sic] e
seu generalizado uso eram, na maioria dos casos, orais.
Foi a escrita, porém, que revolucionou o processo cognitivo humano. Pena (2008)
explica que o alfabeto modifica não só a forma de pensar, como também a transmissão do
pensamento, porque as informações, além de virem em suporte biológico, também estão
presentes fisicamente (por meio do papiro e, depois, o papel). E, junto com o suporte físico, a
grande revolução na propagação da cultura escrita foi a invenção da imprensa, também
chamada de prensa. ―A prensa, inventada por Johann Gutenberg em 1447, inaugurou a era do
jornal moderno. A máquina de Gutenberg possibilitou o livre intercâmbio de ideias e a
disseminação do conhecimento - temas que definiriam o Renascimento europeu‖ (WAN,
[s.d.], p. 1).
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Mas as notícias já existiam antes mesmo da prensa de Gutenberg: eram informações
manuscritas, que cresceram com o desenvolvimento comercial e urbano. Como exemplo, temse o relato a seguir:
Há séculos, as civilizações vêm usando a mídia impressa para divulgar notícias e
informações para as massas. [...] Júlio César [imperador de Roma], desejando
informar o público sobre os mais importantes acontecimentos sociais e políticos,
ordenou que os eventos programados fossem divulgados nas principais cidades.
Escritas em grandes placas brancas e expostas em lugares públicos populares, tais
como as Termas, as Acta mantinham os cidadãos informados sobre escândalos no
governo, campanhas militares, julgamentos e execuções (WAN, [s.d.], p. 1).

Essas informações manuscritas, depois chamadas de cartas de aviso, ao ganhar certa
regularidade, transformaram-se em gazetas, precursoras do modelo de jornal que temos hoje:
periodicidade curta, intenção informativa, formato peculiar aos órgãos impressos do tempo,
poucas folhas e preço baixo (SODRÉ, 1999).
Para entender melhor e de forma objetiva a história da imprensa mundial, reproduz-se
aqui a evolução histórica traçada por Marcondes Filho (2000, p. 48, apud PENA, 2008, p.
32):
- Pré-história do jornalismo: de 1631 a 1789. Caracterizada por uma economia
elementar, produção artesanal e forma semelhante ao livro.
- Primeiro jornalismo: 1789 a 1830. Caracterizado pelo conteúdo literário e político,
com texto crítico, economia deficitária e comandado por escritores, políticos e intelectuais.
- Segundo jornalismo: 1830 a 1900. Imprensa de massa, marca o início da
profissionalização dos jornalistas, a criação de reportagens e manchetes, a utilização da
publicidade e a consolidação da economia de empresa.
- Terceiro jornalismo: 1900 a 1960. Imprensa monopolista, marcada por grandes
tiragens, influência das relações públicas, grandes rubricas políticas e fortes grupos editoriais
que monopolizam o mercado.
- Quarto jornalismo: 1960 em diante. Caracterizado pela informação eletrônica e
interativa, com ampla utilização da tecnologia, mudança das funções do jornalista, muita
velocidade na transmissão de informações, valorização do visual e crise da imprensa escrita.
O resumo histórico de Marcondes Filho (2000) reproduzido acima tem muitas
semelhanças com os modelos de comunicação propostos por Miège (1995), depois de ele ter
feito um rápido percurso histórico sobre os diferentes estágios vividos pela imprensa, pelas
mídias e pela comunicação, como se pode ver a seguir (MIÈGE, 1995, apud
CHARAUDEAU, 2008, p. 24):
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- ―imprensa de opinião‖, de meados do século XVIII: caracterizava-se pelo
engajamento político e, ao mesmo tempo, pela escrita literária e que confrontava as elites;
- ―imprensa comercial de massa‖, da segunda metade do século XIX: era financiada
pela grande indústria e fez emergir um jornalismo voltado para os leitores cidadãos;
- ―mídias audiovisuais de massa‖, da segunda metade do século XX: caracterizam-se
por dar visibilidade a todos os acontecimentos do mundo graças ao desenvolvimento
tecnológico e à organização do marketing;
- ―comunicação generalizada‖, a partir da década de 70: caracteriza-se pelos
megaconglomerados de mídia, informação como base das estruturas socioculturais e realidade
virtual.
Em ambas as divisões cronológicas sobre a história da imprensa, podem ser destacadas
as seguintes mudanças ocorridas ao longo do tempo: o desenvolvimento e uso de tecnologias
nos meios de comunicação; o posicionamento do jornal como empresa, que visa ao lucro, e a
profissionalização do jornalista; e o conteúdo cada vez menos opinativo e cada vez mais
informativo. Os dois primeiros aspectos são indiscutíveis. Mas sobre o último, Pena (2008)
faz um alerta: ―A notícia nunca esteve tão carregada de opiniões. [...] Os jornais valorizam
mais as declarações do que os próprios fatos. Ou seja, preocupam-se mais com os comentários
sobre os acontecimentos do que com os acontecimentos em si‖ (PENA, 2008, p. 51).
Em diversas matérias veiculadas no portal G1 e no jornal impresso O Globo – objetos
de análise desta dissertação –, é possível encontrar exemplos que confirmam a citação
anterior. Isso possivelmente ocorre porque os jornais, principalmente os do meio on-line, têm
preocupação, mais do que com a legitimação do discurso por outrem, com a isenção da
responsabilidade sobre o que foi relatado, por causa das possíveis imprecisões resultantes da
pressa inerente ao processo de produção e publicação das notícias, o que acaba interferindo na
qualidade e na credibilidade do que é veiculado.
Outro aspecto que também pode explicar a valorização de declarações e comentários
nas notícias é a necessidade de atualização constante dos veículos on-line. Então, de uma
declaração, faz-se uma matéria, mudando apenas o título e repetindo outras informações já
publicadas em outras matérias, em forma de hiperlinks, o que contribui para o excesso de
informações que se vivencia atualmente.
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1.2 O jornalismo impresso no Brasil

O primeiro jornal impresso brasileiro surgiu no ano da vinda da família real
portuguesa ao Brasil, em 1808, sendo considerado tardio, comparado ao nascimento de outros
impressos na América Latina, já em 1722, nos moldes das edições que circulavam na Europa.
O ano de fundação do primeiro jornal brasileiro é certo, mas o título do impresso é
controverso. A Associação Nacional de Jornais (ANJ), no artigo ―Imprensa brasileira – dois
séculos de história‖, explica que há dois marcos fundadores do jornal brasileiro: o
lançamento, em Londres, do Correio Braziliense, em 1º de junho de 1808, e a criação da
Gazeta do Rio de Janeiro, em 10 de setembro do mesmo ano. ―A qual dos dois cabe o título
de precursor é tema de controvérsia em função das características de ambos, principalmente
em torno das datas, dos locais em que circularam suas primeiras edições e de quem os
editava‖ (ANJ, 2009, p. 2).
A polêmica existe porque o Correio Braziliense, fundado por Hipólito José da Costa
Pereira Furtado de Mendonça, era editado, impresso e publicado em Londres e trazido
clandestinamente para o Brasil, com periodicidade mensal. Já a Gazeta do Rio de Janeiro,
dirigida por Frei Tibúrcio José da Rocha, foi o primeiro jornal impresso no Brasil, anunciado
inicialmente como semanário, mas que logo passou a ser bissemanário. Por pertencer, por
privilégio, aos oficiais da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, a
maioria de suas publicações era sobre legislação e atos administrativos, apesar de o jornal não
se apresentar como oficial do governo (ANJ, 2009).
Em nota geral sobre o Correio Braziliense, a Biblioteca Nacional o descreve como
[...] o primeiro periódico publicado por brasileiro, e primeiro livre da censura
portuguesa. O jornal não se ocupava de acontecimentos ou problemas internos da
Inglaterra, mas destacava sempre uns e outros, quando, no plano internacional,
diziam respeito a Portugal ou ao Brasil. Refletia nos seus comentários posição da
burguesia inglesa que, no processo de autonomia da área americana de ocupação
ibérica, era uma relação a Espanha e outra em relação a Portugal, de cuja
subordinação se esperava sempre soluções dos problemas de interesse britânico sem
quebra da aliança (BIBLIOTECA NACIONAL).

A citação acima não deixa claro se o Correio Braziliense foi o primeiro jornal
brasileiro. Apenas diz que foi o ―primeiro periódico publicado por brasileiro‖, o que sustenta
a dúvida. As historiadoras Ana Luiza Martins e Tania Regina de Luca, organizadoras do livro
História da Imprensa no Brasil (2008), porém, afirmam que foi o Correio o primeiro jornal
brasileiro: ―Não é de espantar que o primeiro jornal brasileiro tivesse sido publicado em...
Londres‖ (MARTINS e DE LUCA, 2008, p. 7).
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O historiador Nelson Werneck Sodré, em seu livro História da Imprensa no Brasil
(1999), inicialmente mostra dúvida quanto ao primeiro periódico brasileiro, questionando,
porém, o Correio Braziliense:
É discutível a sua inserção [do Correio Braziliense] na imprensa brasileira, menos
pelo fato de ser feito no exterior, o que aconteceu muitas vezes, do que pelo fato de
não ter surgido e se mantido por força de condições internas, mas de condições
externas. [...] Muitos exilados fizeram jornais fora dos seus países, como forma e
meio de participar de suas lutas internas. [...] O que lhes dava o caráter nacional era
a estreita ligação com as condições internas em que procuravam também influir; a
impressão no exterior era circunstância. A questão fica mais clara quando se
considera o jornal de Hipólito [Correio Braziliense] – do tipo doutrinário e não do
tipo noticioso – como ângulo externo de ver o Brasil, perspectiva externa: todos os
nossos grandes problemas foram por ele tratados muito mais segundo as condições
internacionais do que nacionais (SODRÉ, 1999, p. 20).

Adiante, Sodré (1999) posiciona-se claramente a favor da Gazeta, como é possível
notar no fragmento seguinte:
Além do problema da precedência, há que considerar, no caso, que eram diferentes
em tudo, mesmo pondo de lado a questão da orientação, quando a diferença chegava
quase ao antagonismo. Representavam, sem a menor dúvida, tipos diversos de
periodismo: a Gazeta era embrião de jornal, com a periodicidade curta, intenção
informativa mais do que doutrinária, formato peculiar aos órgãos impressos do
tempo, poucas folhas, preço baixo; o Correio era brochura de mais de cem páginas,
geralmente 140, de capa azul escuro, mensal, doutrinário muito mais do que
informativo, preço muito mais alto.
[...]
Em tudo o Correio Brasiliense [sic] se aproximava do tipo de periodismo que hoje
conhecemos como revista doutrinária, e não jornal; em tudo a Gazeta se aproximava
do tipo de periodismo que hoje conhecemos como jornal – embora fosse exemplo
rudimentar desse tipo (SODRÉ, 1999, p. 22).

Pelo fato de Nelson Werneck Sodré ser referência em História da Imprensa no Brasil,
desde a publicação da primeira edição do seu livro homônimo, em 1966, concorda-se com a
opinião dele e, portanto, considera-se que o primeiro jornal impresso brasileiro foi a Gazeta
do Rio de Janeiro.
Com base em ANJ (2009), fez-se um histórico da imprensa no Brasil, desde o
lançamento do primeiro impresso, em 1808, até os dias atuais, para se entender melhor o
desenvolvimento dos jornais, tanto na forma quanto no conteúdo, perpassado pelo uso de
tecnologias e o surgimento de novas mídias. A divisão em períodos governamentais, como de
certa forma também fez Sodré (1999) em seu livro citado anteriormente, deu-se pela forte
influência política, além da econômica, geralmente atrelada àquela, na história da imprensa e
no seu desenvolvimento, em todos os aspectos, como se vê a seguir:
- De 1808 a 1821: Não havia liberdade de imprensa e, sim, censura e vigilância sobre
os impressos. Só em 1821 as restrições à imprensa diminuíram, o que colaborou para o
surgimento de jornais polarizados de acordo com as posições políticas do momento.
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- De 1822 a 1840: Surgiram tipografias, panfletos e jornais, que em grande parte não
passavam de ―insultos impressos‖, como define a historiadora Isabel Lustosa (apud ANJ,
2009, p. 3), numa luta política. A liberdade de imprensa instituída como norma na primeira
constituição brasileira, outorgada em 1824, certamente colaborou para que isso ocorresse.
- 1840 a 1889: Com uma população de 85% de analfabetos, a imprensa brasileira teve
grande dificuldade em se desenvolver, mas, mesmo assim, superou a fase dos pasquins, dando
origem a jornais mais estáveis e estruturados. Em relação à liberdade de imprensa, foi uma
época incomparável, sem censura, quando o desenvolvimento dos jornais intensificou-se, com
mudança de tamanho e aquisição de prensas mais modernas, por exemplo. Também nesse
período, a segmentação, que se limitava a jornais políticos, ampliou-se, com o surgimento dos
periódicos ilustrados e os voltados aos imigrantes. A construção de estradas de ferro, que, em
1889, chegava a 9.000 km – a maior quilometragem da América do Sul –, facilitou a
distribuição dos jornais, ao mesmo tempo em que as linhas telegráficas proporcionavam maior
rapidez no fluxo de informações destinadas às redações. O telégrafo foi importante nessa
época porque ―[...] permitia aos jornais das maiores cidades brasileiras receber informações
sobre os principais acontecimentos no mesmo dia em que ocorriam‖ (ANJ, 2009, p. 6).
- 1889 a 1930: A imprensa atravessou um novo ciclo de transformações, a começar
pelo retorno aos tempos de cerceamento da liberdade e dos atos de violência, sobretudo contra
os poucos jornais que se mantinham monarquistas, por parte de agentes e simpatizantes do
governo. Apesar da repressão, a imprensa desenvolveu-se em dois novos segmentos: o da
imprensa operária e o da voltada para as comunidades imigrantes. O rádio chegou ao Brasil
nessa época, em 1923, visto como o primeiro desafiante ao monopólio secular da imprensa,
por ser fonte de informação barata. Por alguns anos, porém, as emissoras de rádio limitaramse a programas de entretenimento, só posteriormente passando a veicular publicidade de
notícias. Enquanto isso, os principais jornais brasileiros desenvolveram-se, ao modernizar as
redações e a área administrativa com máquinas de escrever; linotipos, para acelerar a
composição; e rotativas, que permitiram aumentar as tiragens e melhorar a qualidade da
impressão.
- 1930 a 1937: A imprensa posicionou-se em função dos acontecimentos políticos, que
oscilou entre a instabilidade do Governo Provisório, a Revolução de 1932, a Constituição de
1934 e o estabelecimento do Estado Novo, em 1937. A partir do golpe de Estado, em 1937, o
espaço para o exercício da liberdade de imprensa desapareceu. O peso do Estado fez-se
crescente sobre os jornais, com base numa Carta constitucional outorgada no mesmo ano, que
tornava a imprensa um serviço público e, como tal, sujeita ao controle estatal. Entre 1930 e
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1945, não houve alterações expressivas no aspecto técnico da imprensa, já que a II Guerra
Mundial implicou o engajamento da capacidade industrial dos países desenvolvidos,
fornecedores de equipamentos, no esforço bélico.
- 1945 a 1964: Havia absoluta liberdade de imprensa, mas as relações entre o governo
e os jornais mantinham algumas práticas do passado, que começaram a perder terreno frente a
uma crescente participação da publicidade privada no faturamento das empresas jornalísticas,
decorrente da modernização econômica. É nessa época que a receita publicitária de um
número crescente de jornais ultrapassou a obtida com assinaturas e com venda avulsa. Entre
1954 e 1961, com o suicídio de Getúlio Vargas, a renúncia de Jânio Quadros à presidência e a
posse de João Goulart, o jornalismo político tornou-se o tema central da imprensa brasileira.
A TV surgiu na metade dessa fase, o rádio tinha grande audiência, mas os jornais ainda eram
o meio de comunicação por excelência. O fim da II Guerra Mundial significou, para a
imprensa, o início de um novo ciclo de modernização tecnológica, quando os jornais
brasileiros puderam investir em equipamentos. As inovações alcançaram as redações com a
adoção de técnicas jornalísticas inspiradas no modelo americano, entre as quais a busca da
objetividade, o lide, a pirâmide invertida, a diagramação mais atrativa e até a organização das
redações por editorias. As empresas e os jornalistas também passaram por um processo de
profissionalização tanto administrativo quanto operacional.
- 1964 a 1985: Com a repressão do Regime Militar, a imprensa perdeu força como
espaço de discussão dos grandes temas nacionais. O cerceamento da liberdade dava-se não só
sob a forma de submissão de textos a censores, mas também pressões econômicas, por meio
de corte de verbas publicitárias oficiais, atentados, ameaças e vigilância ostensiva sobre os
editores e jornalistas. Diante das restrições ao noticiário político e social e da expansão
econômica do País, os jornais reforçaram suas editorias de economia, o que resultou no
desenvolvimento de um jornalismo econômico vigoroso. Paralelamente à imprensa
estabelecida sobre bases tradicionais, surgiu uma ―imprensa alternativa‖, composta por
veículos independentes em relação às empresas jornalísticas e ao mercado publicitário, cujo
conteúdo se caracterizava pelo tom crítico em relação à situação econômica e política do País,
mas também aos costumes. A maioria, porém, teve vida efêmera, devido à censura ou à falta
de sustentação financeira. Durante esse período, a TV, que chegou ao Brasil em 1950, tornouse um meio de comunicação de massa, fortalecido pela possibilidade de realizar transmissões
ao vivo a longas distâncias e em cores, com o desenvolvimento das telecomunicações na
década de 1970. Paralelamente, o crescimento econômico, ocorrido entre o final dos anos
1960 e grande parta da década de 1970, foi acompanhado pela redução do analfabetismo. Em
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consequência dessas transformações, a imprensa brasileira passou por mais um ciclo de
mudanças: os jornais vespertinos gradualmente desapareceram ou se tornaram matutinos e o
número de títulos nas maiores cidades diminuiu. Os líderes, porém, aumentaram sua
circulação e se modernizaram tecnologicamente, com a introdução da fotocomposição e da
impressão offset, na década de 1970, e com a informatização, na década de 1980.
- 1985 até hoje: A imprensa define-se pelo número reduzido de grandes jornais e pela
oligopolização. A concorrência pela preferência do cidadão na escolha de suas fontes de
informação intensificou-se com o surgimento de novas mídias, como a TV por assinatura e a
internet. Os jornais brasileiros procuram cada vez mais se adaptar a esse novo cenário,
aproveitando-se das novas tecnologias e também do grande avanço da indústria gráfica.
Assim, ao mesmo tempo em que as edições impressas seguem inovando e novos títulos
surgem nas principais cidades, principalmente voltados para a leitura rápida, generaliza-se a
versão on-line, que será explicitada a seguir.

1.3 O jornalismo no ciberespaço

Na segunda metade da década de 1990, a disseminação da internet, que alterou vários
aspectos da vida humana, também fez com que os jornais migrassem para o ambiente virtual –
chamado ciberespaço, que se caracteriza como um espaço real, território que assume ou é
assumido por uma nova cultura, que antes da informatização não era conhecida – e mudassem
todo o seu processo de produção e veiculação de notícias. Esse período foi marcado como a
terceira grande revolução do jornalismo. A primeira grande revolução ocorreu no período do
―Segundo Jornalismo‖, também chamado de ―imprensa comercial de massa‖, na segunda
metade do século XIX, quando surgiram as prensas modernas, junto com o telégrafo e a
expansão da linha férrea, que colaborou com a distribuição dos jornais. E a segunda grande
revolução deu-se a partir da década de 70, no período chamado de ―Quarto Jornalismo‖ ou
―comunicação generalizada‖, quando a informática já se fazia presente nas redações e também
nas gráficas, com impressoras modernas.
A nomenclatura ciberespaço é de autoria do escritor de ficção científica William
Gibson, criada em 1984, no livro Neuromancer. Pierre Lévy (1999) define ciberespaço como
―[...] o novo meio de comunicação que surge da interconexão de computadores. O termo
especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o
universo oceânico de informações que ele abriga, assim como os seres humanos que navegam
e alimentam esse universo‖ (Lévy, 1999, p. 17). Souza e Costa (2005) acrescentam que o
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ciberespaço é um espaço, levando em consideração as suas características de ambiente que
tem a capacidade de interferir na produção e reprodução da cultura e que, portanto, sendo
espaço, é também lugar. No âmbito jornalístico, não é diferente. O ciberespaço influencia toda
a dinâmica de produção da notícia, como se verá adiante. Antes, é preciso definir o jornalismo
produzido na internet, uma vez que há divergências quanto ao termo para denominar a
produção jornalística que utiliza como suporte o ciberespaço.
Serra

(2003)

conceitua

jornalismo

on-line

como

o

jornalismo

produzido

especificamente na e para a web, ―[...] a que também se tem vindo a chamar
‗ciberjornalismo‘, ‗webjornalismo‘ ou ‗jornalismo na Internet‘‖ (SERRA, 2003, p. 38).
Porém, alguns autores discordam dessa generalização.
Canavilhas, por exemplo, considera ―[...] o chamado ‗jornalismo online‘ não mais do
que uma simples transposição dos velhos jornalismos escrito, radiofônico e televisivo para um
novo meio‖ (CANAVILHAS, 2003, p. 63). Ele defende a nomenclatura webjornalismo:
―Com base na convergência de texto, som e imagem em movimento, o webjornalismo pode
explorar todas as potencialidades da internet, oferecendo um produto completamente novo: a
webnotícia‖ (CANAVILHAS, 2003, p. 63).
A jornalista Pollyana Ferrari (2008), por sua vez, diferencia jornalismo on-line,
jornalismo digital e ciberjornalismo:
Profissionais que trabalham com a transposição das mídias, ou seja, traduzem as
notícias da linguagem impressa para a web, em sites de jornais e revistas, são
classificados como jornalistas on-line. Já o jornalismo digital compreende todos os
noticiários, sites e produtos que nasceram diretamente na web. [...] Outra definição
que começa a ganhar terreno no meio acadêmico é o ciberjornalismo. Criar e manter
um blog, mediar chats, escrever em um fórum, enfim, todas as tarefas que envolvem
a criação de textos para os produtos do meio podem ser chamadas de
ciberjornalismo (FERRARI, 2008, p. 40).

Castilho (2005), diferentemente de Ferrari (2008), não diferencia jornalismo on-line e
ciberjornalismo, ao considerar ambos ―[...] uma modalidade de jornalismo que adapta os
valores tradicionais da profissão ao espaço cibernético e toda a cultura informativa que
começa a ser construída na internet‖ (CASTILHO, 2005, p. 234).
Já o cientista holandês Mark Deuze (2006) opta pela nomenclatura jornalismo on-line.
Ele explica que
[...] o jornalismo online tem sido distinguido funcionalmente de outros tipos de
jornalismo através da sua componente tecnológica enquanto fator determinante em
termos de definição (operacional) – tal como anteriormente aconteceu relativamente
aos campos da imprensa escrita, rádio e televisão. O jornalista online tem que fazer
escolhas relativamente ao(s) formato(s) adequado(s) para contar uma determinada
história (multimídia), tem que pesar as melhores opções para o público responder,
interagir ou até configurar certas histórias (interatividade) e pensar em maneiras de
ligar o artigo a outros artigos, arquivos, recursos, etc., através de hiperligações
(hipertexto) (DEUZE, 2006, p. 18).
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Como se vê, pelo fato de não haver consenso sobre uma denominação única para
designar a prática do jornalismo no ambiente web, não se entrará no mérito de defender qual
está correto. Apenas decidiu-se, nesta dissertação, pela utilização do termo jornalismo on-line,
sem deixar, porém, de considerar as citações que abordarem outras nomenclaturas, desde que
tenham o mesmo sentido do termo escolhido.
Para entender o desenvolvimento do jornalismo na internet e todas as suas
particularidades, é necessário, antes, conhecer a história da internet e a criação da World Wide
Web, um dos fatores propulsores do desenvolvimento da rede, segundo Ferrari (2008).
A internet foi concebida em 1969, quando a Advanced Research Projects Agency
(Arpa – Agência de Pesquisa e Projetos Avançados), uma organização do Departamento de
Defesa norte-americano focada na pesquisa de informações para o serviço militar, criou a
Arpanet, ―[...] rede nacional de computadores, que servia para garantir comunicação
emergencial caso os Estados Unidos fossem atacados por outro país – principalmente a União
Soviética‖ (FERRARI, 2008, p. 15). Em 1975, a Agência de Comunicações e Defesa obteve o
controle da Arpanet, com a missão de facilitar a comunicação com o Departamento de Defesa
dos Estados Unidos, ou seja, tinha o objetivo de fornecer informações militares. Porém, o
tráfico de dados cresceu rapidamente e, entre os novos usuários, havia pesquisadores
universitários com trabalhos na área de segurança e defesa, que passaram a usar a rede para
transferir arquivos extensos por e-mail (FERRARI, 2008). Ao longo do tempo, novas redes
surgiram, possibilitando o acesso para outras universidades e organizações de pesquisa norteamericanas.
Em 1986, a National Science Foundation (NSF – Fundação Nacional de Ciência)
contribuiu significativamente para a expansão da internet, ao desenvolver uma rede – a
NSFNET – que conectava pesquisadores de todos os estados norte-americanos por meio de
grandes centros de informática e computadores. Nessa época, essa rede já trafegava dados via
computadores, voz, fibras óticas, microondas e links de satélites, oferecendo serviços ao
governo, à rede acadêmica e aos usuários. Apesar de se expandir exponencialmente para
outros países e centros de pesquisa, a internet tinha uma interface muito simples e pouco
usual.
A grande revolução na interface da internet veio com a World Wide Web, invento de
Tim Berners Lee baseado em hipertexto e sistemas de recursos, cujos primeiros experimentos
ocorreram em 1980 e, em 1993, depois da contribuição de alguns pesquisadores e designers,
possibilitou que se tornasse a interface essencial: estável, fácil de instalar e de trabalhar com
imagens simples (FERRARI, 2008). Desde então, a web cresceu rapidamente e não parou de
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ser aprimorada. Como exemplo, têm-se os portais de notícias, como o G1, objeto de análise
desta dissertação. Eles pertencem a uma outra categoria de site, que começou a se consolidar
em 1999, cujo objetivo é oferecer acessibilidade, serviços de busca e notícias em tempo real
para ―[...] prender a atenção de internautas ávidos por informação‖ (FERRARI, 2008, p. 18).
Porém, a história do jornalismo on-line começa antes dos grandes portais de notícias –
que, atualmente, dominam esse meio, por conquistar grande parte do público leitor na internet
e servir de referência até de fontes para outros veículos, pelo excesso de informações que
disponibiliza. Para facilitar a compreensão do desenvolvimento do jornalismo on-line, faz-se
referência à sistematização feita pelo autor americano John Pavlik (2001, apud Canavilhas,
2005, p. 2), dividida nas fases reproduzidas a seguir:
- Fase 1: Os conteúdos disponibilizados on-line são os mesmos que antes foram
publicados nas versões tradicionais do meio. Ou seja, há apenas uma transposição de notícias.
- Fase 2: Os conteúdos, mesmo ―atrelados‖ aos veículos tradicionais, apresentam
algumas hiperligações, aplicações interativas e, em alguns casos, fotos, vídeos e sons;
- Fase 3: Conteúdos desenvolvidos exclusivamente para a web, caracterizando-se pela
produção de informação com recurso a uma linguagem constituída por palavras, sons,
imagens – estáticas ou em movimento – e hiperligações, tudo combinado num todo coerente,
interativo, aberto e de livre navegação para os usuários.
Héris Arnt (2002) corrobora essa divisão feita por Pavlik (2001):
No primeiro momento, as novas tecnologias serviram tão somente para modernizar o
processo industrial e dinamizar as redações (pela substituição de velhas máquinas de
escrever por computadores); numa segunda etapa, a tecnologia vai facilitar a
comunicação interna, entre os diversos setores do jornal. Quando os jornais
começaram a fazer edições online não sabiam para onde iam, nem por que o faziam,
mas tinham a intuição de que se não fizessem acabariam por desaparecer. Hoje,
pode-se falar de um jornalismo digital, que amplia, redobra, multiplica o potencial
do jornalismo impresso (ARNT, 2002, p. 1).

É possível ver a evolução apresentada anteriormente no histórico do surgimento dos
veículos on-line brasileiros, que, ―[...] diferentemente dos Estados Unidos, onde o surgimento
dos portais decorreu da evolução dos sites de busca, [...], nasceram dentro das empresas
jornalísticas‖ (FERRARI, 2008, p. 25).
Em 28 de maio de 1995, o Jornal do Brasil inaugurou o primeiro jornal eletrônico do
país, que apresentava uma interface pouco interativa, quase uma cópia resumida do jornal
tradicional. Ou seja, uma mera transposição do conteúdo do jornal impresso para o formato
eletrônico, configurando-o na primeira fase do jornalismo na internet. Na mesma época, O
Globo também lançou sua versão eletrônica na internet, seguido da Agência Estado – agência
de notícias do Grupo Estado. Mas, segundo Castilho (2005), ―[...] foi a Folha de S. Paulo
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quem foi mais fundo na inovação tecnológica, ao criar [...] a empresa Universo Online (UOL),
que associava conteúdo jornalístico e acesso à web‖ (CASTILHO, 2005, p. 231), sendo a
precursora dos portais atuais.
De 1997 até o final de 2000, os grandes sites de conteúdo brasileiros investiram na
oferta abundante de conteúdo, muito mais voltado ao volume de notícias utilizando recursos
como hiperlinks do que ao aprofundamento da matéria, enquadrando-se na segunda fase do
jornalismo on-line. A partir de 2001, já na terceira fase, os jornais on-line e os portais de
notícias passaram a se preocupar mais seriamente com a integração entre conteúdo de
qualidade, design acessível e viabilidade financeira – obtida com receita de publicidade.
E, como se verá a seguir, ―[...] nenhuma inovação tecnológica produziu tantas
alterações no ambiente jornalístico desde o surgimento da imprensa há 400 anos quanto o uso
combinado do computador e da internet na veiculação de informações‖ (CASTILHO, 2005, p.
240).

1.4 Novo meio, diferentes características

As mudanças na produção e na veiculação de notícias, possibilitadas pelo ambiente
virtual, são nítidas. Lévy (1999) explica que ―[...] esse novo meio [ciberespaço] tem a
vocação de colocar em sinergia e interfacear todos os dispositivos de criação de informação,
de gravação, de comunicação e de simulação‖ (LÉVY, 1999, p. 95) e aposta que ―[...] a
perspectiva da digitalização geral das informações provavelmente tornará o ciberespaço o
principal canal de comunicação e suporte de memória da humanidade a partir do início do
próximo século‖ (LÉVY, 1999, p. 95).
Porém, é preciso ver essas mudanças com ressalvas. Ferrari (2008) chega a afirma que,
no caso específico das redações on-line, a produção deixou de ser um item do exercício do
jornalismo, porque
[...] adotou-se apenas a produção de notícias, ou, como se diz no jargão jornalístico,
de ―empacotamento‖ da notícia. Empacotar significa receber um material produzido,
na maioria das vezes, por uma agência de notícias conveniada, e mudar o título, a
abertura, transformar alguns parágrafos em outra matéria para ser usada como link
correlato, adicionar foto ou vídeo, e por aí afora (FERRARI, 2008, p. 44).

Esse ―empacotamento‖, de fato, ocorre e é perceptível. As matérias selecionadas do
G1 – objetos de análise desta dissertação – servem como exemplo. O que explica essa prática
é, certamente, a necessidade de atualização constante imposta pelo meio. ―Na internet, o
‗tornar consumível‘ ou a ‗disponibilização‘ rivaliza com o próprio impacto do que é
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divulgado‖ (HERNANDES, 2012, p. 255), para dar a sensação de máxima atualidade, o que
acaba resultando em imprecisões e erros, como poderá ser observado na parte da análise.
Por trazer mudanças profundas, como se verá adiante,
[...] não podemos encará-la [a internet] apenas como uma mídia que surgiu para
viabilizar a convergência entre rádio, jornal e televisão. A internet é outra coisa, uma
outra verdade e consequentemente uma outra mídia, muito ligada à tecnologia e com
particularidades únicas (FERRARI, 2008, p. 45).

A seguir, são explicitadas as peculiaridades do jornalismo on-line, em comparação
com as do impresso:

a) Multimidialidade
Também chamada de convergência de mídias, caracteriza-se pela combinação de
diversos formatos dos meios de comunicação tradicionais – jornal, rádio e televisão – para o
relato do fato jornalístico. Aguiar (2009) explica que, no meio on-line, há ―[...] a inter-relação
entre texto, imagem e som, não sendo apenas uma soma dessas três matrizes midiáticas, e sim
uma produção discursiva disponibilizada de forma integrada e complementar pelo suporte
web‖ (AGUIAR, 2009, p. 169). Ferrari (2008) corrobora a afirmação de Aguiar (2009),
destacando que o jornalismo on-line envolve conteúdo cujos elementos ―[...] vão muito além
dos tradicionalmente utilizados na cobertura impressa – textos, fotos e gráficos. Pode-se
adicionar sequências de vídeo, áudio e ilustrações animadas‖ (FERRARI, 2008, p.39), o que
torna a matéria mais atrativa e com possibilidade de aprofundamento do assunto abordado,
tanto pelo recurso multimídia quanto pelo espaço virtual ―infinito‖ disponível.
Canavilhas (2003) defende que, ao poder utilizar um recurso multimídia como o vídeo,
mais do que citar, o jornal on-line pode oferecer o som original do citado, caminhando assim
para um jornalismo mais objetivo (CANAVILHAS, 2003). Na visão do autor, ―[...] o vídeo
[...] empresta um caráter legitimador à informação veiculada no texto‖ (CANAVILHAS,
2003, p. 69). É o que Charaudeau (2009) chama de autenticação: fazer crer na coincidência,
sem filtragem nem falsas aparências, entre o que é dito e os fatos descritos. ―A autenticação
nas mídias é a prova pelo ‗visto-dito-ouvido‘ que deve atestar sem disfarce ‗o que é‘‖
(CHARAUDEAU, 2009, p. 89). Esse conceito também vale para as imagens, bastante usadas
pelos veículos analisados nesta dissertação, como se verá.
Deve-se levar em consideração, porém, que, se uma notícia é passível de desconfiança,
independe o formato em que está – texto, vídeo, áudio, foto –, porque todos estão sujeitos à
edição e, portanto, ao recorte do que interessa para o veículo jornalístico ser mostrado,
corroborando a teoria do jornalismo como construção da realidade, que será explicitada na
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parte três desta dissertação. Ou seja, tem-se a concepção de que o recurso multimídia é mais
atrativo do que legitimador de discurso em um veículo, por também ser passível de edição.
O aspecto multimídia do jornalismo on-line afetou também os profissionais, suas
funções e hábitos nas redações. Sem dúvida, a convergência dos meios de comunicação
provocou uma reforma radical nas redações, com o surgimento de funções novas, inexistentes
em todos os meios impressos e audiovisuais surgidos no século XX (CASTILHO, 2005).
Porém, houve também redução de pessoal, pela obrigatoriedade de os jornalistas serem
multifuncionais, por causa do meio on-line ser multimídia e também exigir produção e
veiculação da notícia em um curto espaço de tempo. ―A pressão do tempo [...] aumentou a
gama de responsabilidades do jornalista‖ (JORGE, PEREIRA e ADGHIRNI, 2009, p. 89).
Ferrari (2008) explica que isso ocorreu porque ―[...] o trabalho on-line [...] exige que o
jornalista pense na informação em toda sua cadeia. Você redige o texto, edita [...]. Estamos
falando em pensar a informação em toda a sua plenitude‖ (FERRARI, 2008, p. 92).
Kischinhevsky (2009) concorda com Ferrari (2008): ―Nessa nova realidade profissional, o
repórter não deve mais se especializar em uma única área de cobertura para determinada
mídia, mas, sim, estar pronto para veicular sua apuração em diversos formatos e linguagens‖
(KISCHINHEVSKY, 2009, p. 58).
Por ter que exercer diversas funções, como as de apurador, pauteiro e editor da própria
matéria, além de repórter, em um curto espaço de tempo, o jornalista não consegue manter a
qualidade do trabalho, como aponta Kischinhevsky (2009): ―[...] muitas vezes, embora resista
a admitir abertamente, o jornalista acaba deixando em segundo plano a profundidade na
apuração, abrindo mão de novas entrevistas que poderiam garantir maior qualidade na
informação‖ (KISCHINHEVSKY, 2009, p. 69).
Outra grande mudança ocorreu no processo de apuração, que passou a ser feito
majoritariamente pela internet. ―O fazer jornalístico está mudando, [...] raramente o repórter
web sai à rua em busca de um fato. O fato vem até ele pela própria net‖ (FERRARI, 2008, p.
54), seja pela abrangência do meio, seja pela falta de tempo para uma apuração mais criteriosa
em outras fontes. Por causa da apuração precária, ―[...] mais do que uma descrição única e
extensa de um dado evento, o on-line promove um mosaico informativo de pequenas notícias
sobre o tema‖ (FIDALGO, 2003, p. 60).
Os veículos impressos também utilizam a internet para recolher informação
atualmente. O problema do on-line é que, como o tempo de apuração, produção da notícia e
veiculação é curto – diferentemente do impresso, que tem até 24 horas – muitas vezes a
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informação não é confirmada. E então são geradas imprecisões, que prejudicam a qualidade e
a credibilidade do que é noticiado.

b) Hipertextualidade
Possibilita a interconexão de diferentes blocos informativos – textos, vídeos, áudio,
fotos – através de links (AGUIAR, 2009). Ao utilizar links, um jornal on-line permite que o
leitor decida e avance sua leitura do modo como quiser, sem ser obrigado a seguir uma ordem
linear. ―Na internet, não nos comportamos como se estivéssemos lendo um livro, com
começo, meio e fim [ou seja, fazendo uma leitura linear]. Saltamos de um lugar para outro –
seja na mesma página, em páginas diferentes, línguas distintas, países distantes etc.‖
(FERRARI, 2008, p. 42).
Pierre Lévy (1999) antecipa o pensamento de Ferrari (2008), ao considerar
[...] um hipertexto como um espaço de percurso para leituras possíveis, um texto
aparece como uma leitura particular de um hipertexto. O navegador participa,
portanto, da redação do texto que lê. Tudo se dá como se o autor de um hipertexto
constituísse uma matriz de textos potenciais, o papel dos navegantes sendo o de
realizar alguns desses textos colocando em jogo, cada qual à sua maneira, a
combinatória entre os nós (LÉVY, 1999, p. 57).

É preciso esclarecer, porém, que também em um suporte impresso – seja livro, como
citou Ferrari, seja jornal, objeto de análise desta dissertação – é possível fazer leitura nãolinear, consultando o sumário ou o índice remissivo, como bem lembra Lévy (1999), ou
pulando de uma matéria a outra, de uma página a outra, no jornal impresso. Entretanto, o
suporte digital traz uma diferença considerável: a passagem de um nó [link] a outro é feita, no
computador, com grande rapidez, da ordem de alguns segundos (LÉVY, 1999).

c) Interatividade
A multimidialidade e a hipertextualidade pressupõem interatividade, ao proporcionar
ao leitor a possibilidade de ler as matérias do jornal on-line ―na ordem que desejar‖
(FERRARI, 2008). Segundo Ferrari (2008), ―[...] todo leitor web consegue reconfigurar a
informação de acordo com suas preferências e hábitos de leitura‖ (FERRARI, 2008, p. 43),
tornando-se um escritor enquanto lê.
Maingueneau (2008) concorda com Ferrari (2008), chamando atenção para o meio online, que proporciona essa interatividade, ao contrário do veículo impresso:
O monitor de um computador [...] conectado à internet oferece um texto heterogêneo
e em perpétua reconfiguração, em função das decisões de seu ‗leitor‘. O próprio
monitor é apenas uma janela aberta de maneira instável sobre um ‗texto‘ que é
perfeitamente irrepresentável: é um ‗hipertexto‘, uma enorme rede de relações
virtuais que permite um número ilimitado de percursos distintos, podendo o ‗leitor‘

32

navegar quase sem barreiras em um emaranhado de enunciados que ele faz aparecer
ou desaparecer (MAINGUENEAU, 2008, p. 82).

Porém, é importante destacar que o ―poder de decisão‖ e de ―navegação livre‖ do
leitor no meio on-line tem ressalvas. Como disse Maingueneau na citação acima, é ―quase‖
sem barreiras. Ou seja, mesmo que poucas, elas existem e limitam o leitor. Pena (2008)
explica que
[...] os emissores criam ícones e percursos de leitura e o usuário acredita que decide
por onde navegar. O que poderia ser até viável, se não levássemos em conta que os
links são preestabelecidos e podem nos levar a ‗caminhar‘ em círculos, sempre de
acordo com o interesse do produtor da mensagem (PENA, 2008, p. 100).

Tem-se a preocupação que, erroneamente, se entenda que ―[...] os hipertextos servem
para interromper o fluxo de leitura através de redes remissivas interligadas, os links, e para
conduzir o leitor a um vertiginoso delírio de possibilidades‖ (VILLAÇA, 2002, p. 107). Se é
link, se conduz o leitor – em vez de somente sugerir um caminho –, não há ―delírio de
possibilidades‖, porque é algo predeterminado, formatado, limitado, que ―homogeneiza a
percepção‖ (VILLAÇA, 2002), como a própria Villaça alerta. Hernandes (2012)
complementa: ―Um portal não é um texto sem limites. O caminho hipertextual realizado pelo
internauta também é consequência de uma estratégia enunciativa‖ (HERNANDES, 2012, p.
244).
A interatividade também abarca a oportunidade de maior interação entre leitor e
jornal. Aguiar (2009) aponta diversos modos: envio de comentários sobre os fatos noticiados;
participação em chats com jornalistas e entrevistados; troca de e-mails; presença nos fóruns
de discussão; atuação como ―repórter-cidadão‖ nas páginas de jornalismo colaborativo.
Canavilhas (2003) defende essa característica própria do meio on-line como uma
grande vantagem sobre o impresso, que não a tem, ao afirmar que,
[...] numa sociedade com acesso a múltiplas fontes de informação e com crescente
espírito crítico, a possibilidade de interação direta com o produtor de notícias [...] é
um forte trunfo a explorar pelo webjornalismo. Num jornal tradicional, o leitor que
discorda de uma determinada ideia veiculada pelo jornalista limita-se a enviar uma
carta para o jornal e a aguardar a sua publicação numa edição seguinte, tendo
habitualmente que invocar a Lei de Imprensa para o conseguir. Por vezes, a carta só
é publicada dias depois e perde completamente a atualidade. Outras vezes o
jornalista não responde, ou fá-lo de forma a encerrar a discussão, fechando a porta a
réplicas. No webjornal, a relação pode ser imediata. A própria natureza do meio
permite que o webleitor interaja no imediato (CANAVILHAS, 2003, p. 65).

Sabe-se, entretanto, que também no meio on-line a participação é moderada, ainda que
menos que no impresso. Nem todos os comentários enviados ao jornal on-line sobre
determinada matéria, por exemplo, aparecem na página do veículo. E, quando sim, não ocorre
imediatamente após o envio, como descreve Canavilhas na citação acima, ao defender de
forma exacerbada a interatividade do meio on-line. O que não se pode negar é que, no on-line,
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a interatividade entre leitor e jornal é potencialmente maior, seja pela dinâmica do meio – é
mais rápido, acessível e prático –, seja também pelo espaço quase infinito disponível para
publicação de comentários.

d) Atualidade
Essa característica, também chamada de instantaneidade, é definida por Aguiar (2009)
como ―[...] a capacidade de transmissão imediata e contínua de informações atualizadas
sucessivamente‖ (AGUIAR, 2009, p. 171), sendo muito forte nos veículos on-line, pela
dinâmica mesma do meio, principalmente nos portais, como explica Hernandes (2012):
Qualquer jornal precisa fazer seu consumidor acreditar que as notícias divulgadas
são atuais. O portal tem o contrato com a cláusula mais rígida. Precisa, a cada
punhado de segundos, afirmar-se como atual e pertinente a usuários com interesses
desiguais que precisam se sentir contemplados no recorte de mundo disponibilizado
na home. O ―ineditismo‖ de um fato é um valor mais importante no portal do que
em outros meios de comunicação. Serve para gerar o efeito de proximidade temporal
entre enunciador e enunciatário (HERNANDES, 2012, p. 253).

Comparando os veículos impresso e o on-line, enquanto o primeiro tem uma
atualização (ou periodicidade) de 24 horas – uma vez que o jornal tem uma edição por dia –, o
outro tem uma atualização constante, medida em minutos.
A análise dos veículos G1 e O Globo, feita nesta dissertação, confirma: num mesmo
intervalo de tempo (24 horas), O Globo publicou 19 matérias; o G1, 120, o que equivale,
aproximadamente, a uma atualização a cada 12 minutos do veículo on-line. Ao descrever a
rotina de produção jornalística no meio on-line, Ferrari (2008) corrobora a estatística:
O caminho percorrido pela notícia, desde o surgimento da ideia na reunião de pauta
(ou do momento em que o repórter ou editor acessa os sites das agências de notícias)
até sua ―publicação‖ na internet demora, muitas vezes, dez minutos. Principalmente
na área de últimas notícias, o tempo é o grande ―capataz‖ da apuração (FERRARI,
2008, p. 52).

Vê-se, assim, que
[...] a ―guerra da informação‖ se disputa hoje no espaço da mídia em tempo real.
Ninguém mais espera a edição do dia seguinte ou a revista que vai sair no final de
semana para tomar conhecimento das últimas notícias. Basta ligar o computador e
acessar os sites onde informações quase instantâneas desfilam para o leitor (JORGE,
PEREIRA e ADGHIRNI, 2009, p. 77).

A necessidade de se veicular a notícia o mais rápido possível, numa busca incessante
pela atualização da informação, gera consequências preocupantes, uma vez que ―[...] a
velocidade é consumida como fetiche, pois ‗chegar na frente‘ torna-se mais importante do que
‗dizer a verdade‘‖ (MORETZSOHN, 2002, p. 120). Moretzsohn (2002) cita algumas delas:
Obriga o repórter a divulgar informações sobre as quais não tem certeza; reduz,
quando não anula, a possibilidade de reflexão no processo de produção da notícia, o
que não apenas aumenta a probabilidade de erro como, principalmente e mais grave,
limita a possibilidade de matérias com ângulos diferenciados de abordagem, capazes
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de provocar questionamentos no leitor; e, talvez mais importante, praticamente
impossibilita a ampliação do repertório de fontes, que poderiam proporcionar essa
diversidade (MORETZSOHN, 2002, p. 70).

Para compensar o curto espaço de tempo para apuração e produção das notícias, o
computador torna-se a grande fonte de informações. Sobre isso, Pena (2008) faz um alerta
pertinente: ao mesmo tempo em que o computador ―[...] é capaz de, quase instantaneamente,
fornecer ao editor de um jornal tudo que já foi publicado sobre determinado assunto, a
diversidade das fontes torna o resultado final pouco confiável‖ (PENA, 2008, p. 60).
Castilho (2005) também critica o uso do computador como fonte primária, ao afirmar
que ―[...] a notícia deixa de ser um produto acabado para se transformar num processo
contínuo de recombinação informativa‖ (CASTILHO, 2005, p. 234), como pode ser visto nas
matérias do G1, objetos de análise. Isso ocorre porque ―[...] as inovações tecnológicas na
informática [...] permitiram [...] que a notícia pudesse ser modificada infinitamente e de forma
imediata‖ (CASTILHO, 2005, p. 240), trazendo algumas consequências preocupantes, como a
imprecisão nas informações divulgadas e, ao mesmo tempo, o excesso de informação – uma
vez que o tempo de apuração é curto, por conta da necessidade de atualização constante no
meio on-line, o que colabora para que sejam geradas notícias superficiais e perecíveis, e
também porque é fácil modificá-las; além do apagamento de notícias, principalmente as que
contêm erros.
Checagem requer tempo, fontes e um faro jornalístico para desconfiar de tudo [...].
O repórter precisa ir atrás dos dados e confirmá-los antes de publicar na web ou em
qualquer outro veículo jornalístico, seja televisivo, radiofônico ou impresso. Sentirse obrigado a noticiar o fato antes que o concorrente o faça é uma camisa-de-força e
[...] pode ter consequências desastrosas (FERRARI, 2008, p. 81).

Sobre o excesso de informação, o sociólogo Bauman chama atenção para esse
fenômeno:
Como calculou Ignacio Ramonet, nos últimos 30 anos se produziu mais informação
no mundo do que nos 5 mil anos anteriores. [...] Quão difícil é, se não impossível,
absorver e assimilar esse volume de informação ―disponível‖ hoje em dia
(circunstância que torna a maior parte dela endemicamente desperdiçada, e de fato
natimorta) (BAUMAN, 2008, p. 54).

Castilho (2005) acrescenta: ―Aos 10 anos de idade, o jornalismo on-line passou a ter
que conviver com o problema da avalancha informativa que nenhuma outra modalidade de
jornalismo enfrentou antes, nos 400 anos de história da imprensa‖ (CASTILHO, 2005, p.
238).
Souza e Brum (2009), assim como Castilho (2005), citado anteriormente, pensam que
a produção dessa grande quantidade de informação é ―incentivada‖ pelas novas tecnologias,
que facilitam a produção e publicação de notícias. E chamam atenção para uma importante
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questão que é ponto-chave desta dissertação: a qualidade da informação que está sendo
veiculada.
Hoje, com a Internet, quase todo mundo pode publicar um texto sem uma editora ou
redação jornalística. No entanto, essa liberdade de publicações que a Internet oferece
acarreta o problema da veracidade da garantia quanto à qualidade da informação.
[...] o maior acesso à informação tornou visível a parte submersa do iceberg: há
informação demais (SOUZA e BRUM, 2009, p. 122).

Uma pesquisa do Ibope confirma:
A internet é o estandarte do consumo assombroso de informação nessa nova era de
conhecimento. O meio, antes restrito às forças armadas e universidades, já se
popularizou suficientemente para andar de mãos dadas com meios tradicionais de
mídia. No Brasil, o meio já atinge 56% da população (IBOPE, 2013b).

A qualidade interfere na credibilidade do veículo, além de perpassar questões éticas,
aspectos que serão abordados na parte três deste trabalho e que não deveriam ser afetados pela
busca pela atualização constante. Pelo contrário, deveriam ser considerados os mais
importantes pelos veículos e jornalistas, como defende Ferrari (2008):
Achar que o mais importante é oferecer as últimas notícias o mais rápido possível é
um grande equívoco do meio. [...] Uma notícia superficial, incompleta ou
descontextualizada causa péssima impressão. É sempre melhor colocá-la no ar com
qualidade, ainda que dez minutos depois dos concorrentes (FERRARI, 2008, p. 49).

Sobre essa característica peculiar do meio on-line, Bastos (2013) resume bem:
A instantaneidade tornou-se o centro de gravidade do ciberjornalismo. A voracidade
dos ciberleitores pelas ―últimas notícias‖, a par da necessidade de não ficar atrás da
concorrência, levou os cibermédia a acelerar os ciclos noticiosos com atualizações
cada vez mais rápidas, mais curtas e menos intermitentes. [...] Nesta aceleração, os
riscos multiplicam-se e o preço paga-se, não poucas vezes, em erros crassos e perda
de credibilidade (BASTOS, 2013, p. 7).

e) Personalização
Outra grande diferença entre a mídia tradicional – especificamente a impressa, por ser
objeto desta dissertação – e a on-line é que esta parte de um grupo grande para um grupo
pequeno, e, por fim, para o indivíduo, enquanto a tradicional tem como objetivo falar com
uma grande quantidade de pessoas (FERRARI, 2008). A mídia on-line, graças aos avanços
tecnológicos e à solidificação da era da informação, consegue atingir o indivíduo digital, que
está habituado
[...] a janelas que se abrem para outros conteúdos, multitarefas, interatividade de
sistemas e softwares cada vez mais amigáveis – todos os recursos que facilitam a
propagação da nova mídia de massa, que já nasceu com forte apelo visual e
concebida para ser direta, objetiva e sucinta. É um leitor que raramente lê jornal
impresso (FERRARI, 2008, p. 53).

Aguiar (2009) explica que a personalização, também chamada de customização ou
individualização do conteúdo, refere-se à opção feita pelo usuário para escolher e configurar
os produtos jornalísticos de acordo com o seu interesse, fazendo com que se sinta parte do
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processo de produção da informação. ―A tecnologia permite que o usuário realize a seleção e
a hierarquização das notícias, criando páginas personalizadas de acordo com sua disposição
para o consumo de notícias‖ (AGUIAR, 2009, p. 170). Assim, ―[...] o webjornal transformase num informativo pessoal que, embora disponibilize a informação mais importante a cada
momento, garante uma primeira página onde se destaquem as áreas de interesse do utilizador‖
(CANAVILHAS, 2003, p. 71).
Mas, como bem alerta Serra (2003),
[...] o que se costuma chamar um ―acesso personalizado à informação‖ não passa, na
maior parte dos casos, ou da escolha mais ou menos aleatória de um determinado
percurso hipertextual, dando origem a uma navegação mais ou menos errática e
nomádica ou, então, de um percurso que segue um itinerário definido previamente à
web, e em função de critérios também eles definidos exterior e previamente à rede,
que é aqui mais um consequente do que um antecedente (SERRA, 2003, p. 45).

Em outras palavras, a crítica de Serra é que a personalização de conteúdo, ao destacar
as supostas preferências de leitura do usuário numa rede de hiperlinks, não é nada mais do que
uma forma de tolher a liberdade de acesso ―vendido‖ como quase infinito que o ciberespaço
possibilita ao leitor.

f) Arquivamento
Chamada também de armazenamento ou memória, a acumulação de informações é
mais viável técnica e economicamente na web do que em outras mídias. Aguiar (2009)
explica que
[...] a tecnologia digital, por admitir ilimitada capacidade de memória, além de
garantir a perenidade e a rápida acessibilidade, permite a disponibilização on-line de
todas as notícias produzidas, que passam a ser armazenadas em bancos de dados
com métodos sofisticados de indexação e recuperação da informação (AGUIAR,
2009, p. 170).

Fidalgo (2003), na afirmação a seguir, corrobora a facilidade de acesso do arquivo
digital:
O arquivo de jornal era de algum modo um arquivo inerte, arquivo que só o jornal
do dia podia de certa maneira ressuscitar também por um dia. Ora, o online e o
hipertexto permitem o acesso aos jornais do arquivo como se de jornais do próprio
dia se tratassem. Há aqui uma nova esfera do jornalismo, a ligação ao arquivo,
possibilitada pelo online (FIDALGO, 2003, p. 2).

Palácios (2003), por sua vez, destaca o espaço ilimitado de armazenamento na web,
mencionado também por Aguiar (2009) anteriormente:
Da mesma forma que a ―quebra dos limites físicos‖ na web possibilita a utilização
de um espaço praticamente ilimitado para disponibilização de material noticioso
(sob os mais variados formatos midiáticos), abre-se a possibilidade de disponibilizar
online toda informação anteriormente produzida e armazenada, através da criação de
arquivos digitais, com sistemas sofisticados de indexação e recuperação da
informação (PALÁCIOS, 2003, p. 82).
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Porém, mesmo com toda a facilidade de armazenamento, acesso e espaço disponível,
ainda assim o arquivamento de todas as notícias dos jornais on-line não é total, porque,
quando erros muito graves são veiculados, matérias que os contêm são rapidamente excluídas
do arquivo ou atualizadas. Mesmo que se tenha o link da matéria original, não se consegue
entrar. Na parte da análise, este assunto será abordado com maior profundidade e
exemplificado com objetos de análise.
Outro problema no arquivamento de jornal on-line é, como destaca Babo (2004), ―[...]
esta volatilização do papel a que se segue uma constante atualização dos documentos na rede
simultânea com uma certa precarização do acesso a sítios [sites], que desaparecem ou se
desativam frequentemente‖ (BABO, 2004, p. 104).
Vê-se, assim, que o armazenamento do jornal on-line tem dois extremos:
Por um lado, a fixação perene, atemporal de textos e documentos, já que os sistemas
de depósito virtual não estão sujeitos à usura do tempo nem à finitude do espaço;
mas por outro lado, a produção textual mais efêmera, introduzindo na escrita uma
dimensão de provisoriedade, de contingência, que esta, enquanto inscrição em
suporte fixo, não possuía (BABO, 2004, p. 105).

Depois da exposição da evolução, conceituação e caracterização dos meios impresso e
on-line, observa-se que o avanço tecnológico e os benefícios trazidos por ele, como a
facilidade de acesso às notícias, a personalização do conteúdo e a superação dos limites de
espaço e tempo proporcionadas pela internet, não garantem ―[...] uma melhor qualidade do
produto jornalístico, pois o privilégio dado para a instantaneidade e a quantidade de notícias
ocorre em detrimento do aprofundamento do noticiário‖, como se verá na parte da análise
desta dissertação (AGUIAR, 2009, p. 171).
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2 O DISCURSO COMO CONSTRUÇÃO SOCIAL

Ao discorrer sobre discurso, principalmente quando se trata do jornalístico, e todos os
seus aspectos de subjetividade, produção social e construção da realidade, é necessário,
primeiramente, abordar o fenômeno da linguagem enquanto ato de discurso, considerando que
―[...] sem linguagem, não há acesso à realidade; sem linguagem, não há pensamento‖
(ARAÚJO, 2004, p. 9) e que a informação é um fenômeno humano que depende
precipuamente da linguagem (CHARAUDEAU, 2009).
Qualquer que seja a pergunta que se faça a respeito da informação, volta-se sempre
para a questão da linguagem. A linguagem não se refere somente aos sistemas de
signos internos a uma língua, mas a sistemas de valores que comandam o uso desses
signos em circunstâncias de comunicação particulares. Trata-se da linguagem
enquanto ato de discurso, que aponta para a maneira pela qual se organiza a
circulação da fala numa comunidade social ao produzir sentido. Assim, pode-se
dizer que a informação implica processo de produção de discurso em situação de
comunicação (CHARAUDEAU, 2009, p. 33).

2.1 Linguagem e discurso

Por ser onipresente na vida de todos os homens e permitir a cooperação entre os seres
humanos e a troca de informações e experiências (FIORIN, 2008), a linguagem é objeto de
estudo de várias disciplinas e trabalhos, por ter característica interdisciplinar e não
padronizável. Tal como nos recorda Araújo (2004), a linguagem não é um conjunto de regras,
quer se o conceba como internalizado, quer não (cultural). ―Compreender a linguagem [...]
pragmaticamente leva a discussão para um terreno mais promissor e prenhe de consequências
para a linguística e para a filosofia da linguagem (e também para a filosofia da mente)‖
(ARAÚJO, 2004, p. 273).
A discussão filosófica e teórica sobre a linguagem desenvolve-se, geralmente, em dois
grandes conjuntos de problemas: o primeiro diz respeito à relação entre a linguagem e o
pensamento; o segundo consiste em considerar a linguagem como comunicação, na interação
entre os seus usuários (MARCONDES, 2009). A convencionalidade do signo, a teoria do
significado, o estruturalismo linguístico, o formalismo, a concepção pragmática, o ato de fala
são algumas das múltiplas abordagens da linguagem, cujo estudo vem sendo desenvolvido
desde Platão, há 2.500 anos.
Das várias possibilidades de estudo da linguagem, há três tendências significativas de
―filiação‖ da Linguística a outras disciplinas: sistêmica, que vê na linguagem um ―sistema‖
autônomo, sem relações com os falantes ou com o meio social; psicologizante, que destaca as
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relações da linguagem com os falantes; e sociologizante, que privilegia as relações entre a
linguagem e seu nicho social (BORGES NETO, 2004). Ligado a essa última tendência, está o
pragmatismo, que valoriza a linguagem enquanto ação e o signo vivo e contextualizado, de
forma que as falas requeiram sempre uma interpretação ajustada às situações de diálogo.
À teoria pragmática, porém, faltou ―[...] mostrar que atos de fala e modelos de
interpretações contextuais são perpassados pela FUNÇÃO DISCURSIVA‖ (ARAÚJO, 2004,
p. 199).
A dimensão discursiva muda a perspectiva pela qual se vê habitualmente a
linguagem, como sendo produção de significação que permite a comunicação. Para a
dimensão discursiva contam aquele que fala, a quem fala, discute-se o papel do
sujeito dos enunciados, ocupa-se com o modo como o falar é objeto de certo tipo de
interesse, regulado por circunstâncias, quais sejam, os fatores culturais, sociais,
éticos, políticos. De modo que o resultado não são apenas os signos, a significação, a
referência, os atos de fala, mas um certo agir decorrente da linguagem, um ‗saber‘
discursivo, indutor e fruto de relações sociais, culturais e interpessoais, que dotam
aqueles que os usam de um certo tipo de poder (ARAÚJO, 2004, p. 199).

Esse foi o enfoque assumido pela Análise do Discurso.

2.2 O discurso e seus fundamentos

Brandão (2004), com base em Maingueneau (1976), inicia o resumo histórico da
Análise do Discurso com os formalistas russos, que, segundo ela, ―[...] abriram espaço para a
entrada no campo dos estudos linguísticos daquilo que se chamaria mais tarde discurso‖
(BRANDÃO, 2004, p. 13), o ponto-chave da Análise do Discurso. A autora leva em
consideração o trabalho de Harris (Discourse analysis, 1952), com os procedimentos da
linguística distribucional americana aos enunciados (chamados discursos), e as contribuições
de Jakobson e Benveniste sobre a enunciação, já na década de 50, como decisivos para a
constituição da análise do discurso como disciplina (BRANDÃO, 2004). Com enfoques
distintos, esses estudos vão marcar duas maneiras diferentes de pensar a teoria do discurso:
uma que a concebe como uma extensão da linguística, que se interessa, sobretudo, pelas
proposições (perspectiva americana) e a outra que lhe coloca como marca fundamental a
exterioridade (perspectiva europeia) (BRANDÃO, 2004; MAINGUENEAU, 1990).
Por ser a Análise do Discurso francesa teoria basilar da análise dos objetos desta
dissertação, a história da perspectiva europeia será aprofundada, para que se compreenda seus
aspectos, visando à melhor apreensão da análise deste trabalho.
A Análise do Discurso (AD) é uma tendência linguística que surgiu na década de
1960, na França, com o filósofo Michel Pêcheux, envolvido com temas a respeito do
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marxismo, da psicanálise e da epistemologia; e Jean Dubois, linguista participante das
iniciativas que envolviam a Linguística da sua época (MUSSALIM, 2011), constituindo-se no
espaço de questões criadas pela relação entre três domínios disciplinares que são ao mesmo
tempo uma ruptura com o século XIX: a Linguística, o marxismo e a psicanálise (ORLANDI,
1990). Brandão (2004) chama atenção para o fato de a AD ter sido concebida ―[...] tendo
como base a interdisciplinaridade, pois ela era preocupação não só de linguistas como de
historiadores e de alguns psicólogos‖ (BRANDÃO, 2004, p. 16).
Sob o horizonte comum do marxismo e de um momento de crescimento da
Linguística – que se encontra em franco desenvolvimento e ocupa o lugar de ciência
piloto – que nasce o projeto da Análise do Discurso. [...] O projeto da AD se
inscreve num objetivo político, e a Linguística oferece meios para abordar a política
(MUSSALIM, 2011, p. 102).

Mussalim (2011) esclarece que o que havia de comum no trabalho de Pêcheux e
Dubois era que ambos foram tomados pelo espaço do marxismo e da política e partilharam
convicções sobre a luta de classes, a história e o movimento social. E como a ideologia
deveria ser estudada em sua materialidade, a linguagem apresentou-se como o lugar
privilegiado em que a ideologia se materializa. A linguagem coloca-se, então, como uma via
por meio da qual se pode depreender o funcionamento da ideologia. Porém, uma Linguística
saussureana não seria suficiente; ―[...] só uma teoria do discurso, concebido como o lugar
teórico para o qual convergem componentes linguísticos e socioideológicos, poderia acolher
esse projeto‖ (MUSSALIM, 2011, p. 104).
Então, nesse contexto do marxismo e de crescimento da Linguística, Pêcheux, apoiado
em uma formação filosófica, desenvolveu um questionamento crítico sobre a Linguística,
exigindo uma ruptura histórica, que coloca o estudo do discurso em um terreno em que
intervêm questões teóricas relativas à ideologia e ao sujeito. Diferentemente de Dubois, que
pensava a instituição da AD como um progresso natural permitido pela Linguística – a
passagem do estudo das palavras para a Análise do Discurso (MUSSALIM, 2011).
Pêcheux inscreve os processos de significação nos terrenos históricos e ideológicos e
sociais, porque, para ele, o sentido escapa às abordagens de uma Linguística como sistema
formal, superando, de maneira complexa, a Linguística saussuriana, que concebia a
significação como sistêmica.
Outro elemento que compõe o quadro da história do surgimento da AD é a psicanálise
lacaniana. Mussalim (2011) explica que, a partir da descoberta do inconsciente por Freud, o
conceito de sujeito passa de entidade homogênea para um ser clivado, dividido entre o
consciente e o inconsciente. Recorrendo ao estruturalismo linguístico (especificamente a
Sausurre e Jakobson), Lacan faz uma releitura de Freud, numa tentativa de abordar com mais
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precisão o inconsciente, demonstrando que existe uma estrutura discursiva que é regida por
leis, ao assumir que o inconsciente se estrutura como uma linguagem, como uma cadeia de
significantes latente que se repete e interfere no discurso efetivo, como se houvesse sempre,
sob as palavras, outras palavras, como se o discurso fosse sempre atravessado pelo discurso
do Outro, do inconsciente. ―A tarefa do analista seria a de fazer vir à tona, através de um
trabalho na palavra e pela palavra, essa cadeia de significantes, essas ‗outras palavras‘, esse
‗discurso do Outro‘‖ (MUSSALIM, 2011, p. 107).
Ao falar sobre a psicanálise, tem-se que lembrar o apontamento que Maingueneau
(1990) fez sobre o termo análise, ligando-o, ao mesmo tempo, ao discurso e à psicanálise.
De fato, esta análise [do discurso] merece bem seu nome. [...] Porque a escola
francesa de análise de discurso se afirma como uma ―análise‖ (= uma psicanálise)
aplicada aos textos. Há aí muito mais que uma coincidência de nomes: é a
materialização de uma certa configuração do saber em que o mesmo termo ―análise‖
funciona ao mesmo tempo sobre os registros linguístico, textual e psicanalítico
(MAINGUENEAU, 1990, p. 69).

Retornando à abordagem da psicanálise lacaniana para a AD, conclui-se que o sujeito
lacaniano, embora dividido, mas estruturado a partir da linguagem, fornecia para a AD uma
teoria de sujeito que concebe os textos como produtos de um trabalho ideológico nãoconsciente. Mussalim (2011) esclarece que a AD concebe o discurso como uma manifestação
da ideologia decorrente do modo de organização dos modos de produção social. Sendo assim,
―o sujeito do discurso não poderia ser considerado como aquele que decide sobre os sentidos e
as possibilidades enunciativas do próprio discurso, mas como aquele que ocupa um lugar
social e a partir dele enuncia‖ (MUSSALIM, 2011, p. 110), sempre inserido no processo
histórico que lhe permite determinadas inserções e não outras. Em outras palavras, o sujeito
não é livre para dizer o que quer, mas é levado, sem que tenha consciência disso, a ocupar seu
lugar em determinada formação social e enunciar o que lhe é possível a partir do lugar que
ocupa (MUSSALIM, 2011). Como exemplo, pode-se tomar o sujeito jornalista.
De modo resumido, Maingueneau (1998) explica que a Escola Francesa de Análise do
Discurso foi um conjunto de pesquisas que,
[...] emergindo na metade dos anos de 1960, foram consagradas, em 1969, pela
publicação do número 13 da revista Langages, intitulado <<A análise do
discurso>>, e de Analyse Automatique du Discours, de Pêcheux, o autor mais
representativo dessa corrente. [...] O núcleo dessas pesquisas foi um estudo do
discurso político, efetuado por linguistas e historiadores, com uma metodologia que
associava a linguística estrutural e uma <<teoria da ideologia>>, inspirada, ao
mesmo tempo, na releitura da obra de Marx por Althusser e na psicanálise de Lacan.
Tratava-se de pensar a relação entre o ideológico e a linguística, evitando reduzir o
discurso à análise da língua ou, ao contrário, de dissolver o discursivo no ideológico
(MAINGUENEAU, 1998, p. 70).
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Charaudeau (2008) complementa a explicação de Maingueneau (1998) acima, dando
destaque ao novo campo de estudo linguístico – o discurso:
Novas noções como as de enunciação, de corpora de textos (e não apenas de frases),
de contextos, de condições de produção permitiram aos estudos linguísticos
descobrir e determinar um novo campo de análise da linguagem, que não remetia
mais à língua, ao estudo dos sistemas da língua, mas ao discurso, isto é, aos atos de
linguagem que circulam no mundo social e que testemunham, eles próprios, aquilo
que são os universos do pensamento e de valores que se impõem em um tempo
histórico dado (CHARAUDEAU, 2008, p. 37).

2.2.1 As características da AD

De antemão, é preciso esclarecer que não há apenas uma Análise do Discurso. Na
parte em que foi relatado o início da Análise do Discurso, neste mesmo capítulo, ao citar
Brandão, brevemente foi feita essa observação. Aqui entra-se em detalhes.
A Análise do Discurso de origem francesa privilegia os textos de arquivo, que
emanam de instâncias institucionais, ocupando-se mais das determinações históricas que
incidem sobre a linguagem. Tem como um dos pilares a ideia de que uma determinada
ideologia condiciona os sujeitos e predetermina o que poderão dizer ou não em determinadas
conjunturas histórico-sociais. Já a Análise do Discurso anglo-saxã, também chamada de
americana ou conversacional, privilegia a relação com a Sociologia, interessando-se pelos
mecanismos internos de construção dos sentidos e por enunciados com estruturas mais
flexíveis, como uma conversa informal, deixando de lado as relações com a cultura e a
história (FIORIN, 1990; MUSSALIM, 2011). Porém, há um ponto em comum entre elas:
O que unifica todas essas análises do discurso é que o objeto é estudado do ponto de
vista linguístico e que a linguagem é vista concomitantemente como mecanismo
formal e como continente de determinações pulsionais e sociais. Assim, o que é
específico de todas essas análises do discurso é o estudo da discursivização
(FIORIN, 1990, p. 173).

Orlandi (1990) ratifica a afirmação de Fiorin (1990), ao discorrer que a AD trabalha
com a língua não enquanto um sistema abstrato, mas, sim, ―[...] com a língua no mundo, com
maneiras de significar, com homens falando, considerando a produção de sentidos enquanto
parte de suas vidas‖ (ORLANDI, 1990, p. 15), ou seja, a linguagem como discurso.
A Análise do Discurso, como seu próprio nome indica, [...] trata do discurso. E a
palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de
correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em movimento, prática de
linguagem. [...] Na análise do discurso, procura-se compreender a língua fazendo
sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do
homem e da sua história (ORLANDI, 1990, p. 15).

Brandão (2004) corrobora a afirmação de Orlandi (1990), ao definir discurso como um
―[...] fenômeno da linguagem não mais centrado apenas na língua, sistema ideologicamente
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neutro‖, mas, sim, ―[...] o ponto de articulação dos processos ideológicos e dos fenômenos
linguísticos‖ (BRANDÃO, 2004, p. 11).
A linguagem enquanto discurso não constitui um universo de signos que serve
apenas como instrumento de comunicação ou suporte de pensamento; a linguagem
enquanto discurso é interação, e um modo de produção social; ela não é neutra,
inocente e nem natural, por isso o lugar privilegiado de manifestação da ideologia.
[...] Como elemento de mediação necessária entre o homem e sua realidade e como
forma de engajá-lo na própria realidade, a linguagem é lugar de conflito, de
confronto ideológico, não podendo ser estudada fora da sociedade, uma vez que os
processos que a constituem são histórico-sociais (BRANDÃO, 2004, p. 11).

Maingueneau (2008, p. 52-56) explicita as principais características do discurso, como
visto na AD:
- É uma organização situada para além da frase;
- É orientado, não só por ser concebido por uma perspectiva de um locutor, mas
também por se desenvolver de maneira linear;
- É uma forma de ação – sobre o outro e sobre o mundo, e não só representação do
mundo;
- É interativo, supondo sempre a presença do outro na enunciação – ou seja, é
dialógico;
- É contextualizado, porque não há sentido fora de contexto;
- É assumido por um sujeito, que se coloca como fonte de referências e, ao mesmo
tempo, indica que atitude está tomando em relação àquilo que diz;
- É regido por normas – as ―leis do discurso‖;
- É considerado no bojo de um interdiscurso, porque o discurso só adquire sentido no
interior de um universo de outros discursos.
A partir dessas características do discurso, tem-se a compreensão de que, em todo
discurso, há ―[...] um complexo processo de [...] produção de sentidos e não meramente
transmissão de informação. São processos de [...] de argumentação, de subjetivação, de
construção da realidade‖ (ORLANDI, 1990, p. 21). Esses processos vêm ao encontro do que
pressupõe o newsmaking, teoria da comunicação que trata o jornalismo como construção
social de uma suposta realidade e que, assim como a AD, embasa este trabalho.
É no trabalho de enunciação que os jornalistas produzem os discursos, que,
submetidos a uma série de operações e pressões sociais, constituem o que o senso
comum das redações chama de notícia. Assim, a imprensa não reflete a realidade,
mas ajuda a construí-la. Esses pressupostos estão incluídos no modelo teórico do
newsmaking (PENA, 2012, p. 149).

Moraes (1995), ao discorrer sobre a ordem discursiva, mostra a concordância de ideias
entre a AD e o newsmaking:
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A ordem discursiva nomeia a realidade, relações, interesses e estratégias em luta,
não constitui esforços ou atitudes individuais e isoladas, mas contrapõe-se a outros
discursos, interesses e projetos, constituindo ―teias‖ discursivas e demonstrando a
pluralidade do real, a heterogeneidade e capacidade ou possibilidade de
transformações ao longo do tempo. O discurso permite uma representação, mas não
retrata uma realidade, embora, muitas vezes, seja esta a sua intenção. Ele interpreta,
numa correlação de forças sociais, uma realidade. Como objeto linguístico e sóciohistórico, constitui-se em um referencial, e, enquanto modo de construção
discursiva, permite diferentes formas de apreensão e efeitos sociais (MORAES,
1995, p. 6).

É importante destacar que
[...] falar em construção do Real no discurso não significa assumir necessariamente
uma posição idealista; não significa negar a existência de determinações de certos
níveis do social sobre outros. Significa simplesmente negar qualquer tipo de
separação estanque entre a linguagem e sua exterioridade constitutiva. É só uma
forma de enfatizar que não existe uma realidade prévia a algum tipo de enunciação
linguística, uma vez que (repetindo) as duas instâncias – a material e a discursiva –
são engendradas em um único e mesmo processo (RIBEIRO, 2000, p. 39).

Vê-se, então, que, para a AD, todo discurso é fruto de uma prática social, levando-se
em consideração como o texto significa, e não o que significa; os sentidos produzidos a partir
de uma soma entre o que é linguístico e o que é não-linguístico, indo além dos conhecimentos
contextuais, enciclopédicos e interativos. Por isso, ―[...] a análise do discurso não busca ‗o‘
sentido verdadeiro do texto, nem ‗o‘ seu sentido oculto, nem ‗a‘ interpretação nova e inédita
destinada a derrubar todas as outras interpretações e todos os outros sentidos‖ (FIORIN, 1990,
p. 173), porque o discurso é heterogêneo.
E, assim como o discurso, o sujeito também é constitutivamente heterogêneo, pois ou
sofre as coerções de uma formação ideológica e discursiva, ou se submete à sua própria
natureza inconsciente. ―O ‗eu‘ perde a sua centralidade, [...] já que o ‗outro‘ [...] passa a fazer
parte de sua identidade. O sujeito é, então, um sujeito descentrado, que se define agora como
sendo a relação entre o ‗eu‘ e o ‗outro‘‖ (MUSSALIM, 2011, p. 134), porque na sua fala
outras vozes também falam e o sujeito só constrói sua identidade na interação com o outro,
sendo o texto o espaço de interação (BRANDÃO, 2004), em um nível interdiscursivo.
Nesse complexo processo de constituição de discursos, destaca-se uma das principais
características da AD, citada anteriormente: a ideia de interdiscurso, que, ―[...] sob diversos
nomes – polifonia, dialogismo, heterogeneidade, intertextualidade – implica algum viés
específico‖ (POSSENTI, 2009, p. 381). Assim como assinala Orlandi (1990), todo discurso se
estabelece na relação com um discurso anterior e aponta para outros discursos que o
sustentam, assim como para dizeres futuros. Pois todo discurso é visto como um estado de um
processo discursivo mais amplo, contínuo.
O interdiscurso significa justamente a relação do discurso com uma multiplicidade
de discursos, ou seja, ele é um elemento não discernível, não representável de
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discursos que sustentam a possibilidade mesma do dizer. [...] Representa assim a
alteridade por excelência (o Outro) (ORLANDI, 1990, p. 80).

A seguir, detalha-se melhor este aspecto que muito será utilizado na análise dos
objetos de pesquisa desta dissertação.

2.2.2 Complexidades discursivas da AD

Authier-Revuz (1982, p. 102, apud BRANDÃO, 2004, p. 63) atenta que, nos estudos
do círculo de Bakhtin, um paradigma percorre coerentemente os diversos domínios
abordados, como:
- o dialógico versus o monológico;
- o múltiplo, o plural versus o único;
- o outro no um versus o um e o outro;
- o heterogêneo versus o homogêneo;
- o conflitual versus o imóvel;
- o relativo versus o absoluto, o centro;
- o inacabado versus o acabado, o dogmático.
É sobre esses elementos que se constrói uma teoria da produção do discurso e do
sentido, numa perspectiva dialógica, em que Bakhtin apresenta, em oposição a uma
concepção da linguagem diretamente intencional, categórica, única e singular, uma
consciência relativizada da linguagem (BRANDÃO, 2004), ou seja, interdiscursiva,
polifônica, heterogênea.
De forma sucinta, Pinto (1999) explica a relação entre dialogismo, polifonia,
interdiscurso e heterogeneidades enunciativas, que marca a interdiscursividade da AD:
A heterogeneidade enunciativa manifesta-se num texto em dois planos distintos,
ambos designados por Mikhail Bakhtin de polifonia, e que alguns autores preferem
denominar intertextualidade: o da heterogeneidade mostrada, caracterizado pela
manifestação, localizável pelos receptores/intérpretes (e pelo analista de discursos,
entre eles) a partir do contexto situacional imediato, de uma multiplicidade de outros
textos citados de maneira unívoca ou aludidos pelo texto presente; e o do plural do
texto, heterogeneidade constitutiva ou interdiscurso, constituído pelo
entrelaçamento no texto presente de vestígios de outros textos preexistentes, muitas
vezes independentemente de traços recuperáveis de citação ou alusão e segundo
restrições sócio-histórico-culturais sobre as quais o(s) autor(es) empírico(s) do texto
não tem controle. Nos dois casos, este entrelaçamento de citações é constitutivo dos
textos vistos como discursos, já que todo texto se constrói por um debate com outros
– o que foi denominado de dialogismo por Mikhail Bakhtin. (PINTO, 1999, p. 27).

A seguir, detalha-se cada termo:
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a) Interdiscurso
Possenti (2009), ao definir interdiscurso, lembra a noção de universo de discurso,
utilizada por Pêcheux e por Maingueneau: ―Esse conceito ‗amplo‘ de interdiscurso talvez dê
conta do ‗fato‘ de que um discurso não nasce de um retorno às próprias coisas, mas de um
trabalho sobre outros discursos‖ (POSSENTI, 2009, p. 382). Brandão (2004) concorda com
Possenti (2009), destacando a importância do interdiscurso ao discurso, ao citar Maingueneau
(1984), que diz que ―[...] a unidade de análise pertinente não é o discurso, mas um espaço de
trocas entre vários discursos convenientemente escolhidos‖ (MAINGUENEAU, 1984, p. 11,
apud BRANDÃO, 2004, p. 89), e ratificar sua opinião, afirmando que
[...] o interdiscurso passa a ser o espaço de regularidade pertinente, do qual os
diversos discursos não seriam senão componentes. Esses discursos teriam a sua
identidade estruturada a partir da relação interdiscursiva e não independentemente
uns dos outros para depois serem colocados em relação (BRANDÃO, 2004, p. 89).

É interessante a reflexão que Brandão (2004) faz sobre a eficácia discursiva resultante
dessa intercambialidade de discursivos: ―[...] ao fazer a remissão a outro(s) discurso(s), o
sujeito recorre a elementos elaborados alhures, os quais, intervindo sub-repticiamente, criam
um efeito de evidência que suscita a adesão de seu auditório‖ (BRANDÃO, 2004, p. 95). Essa
―estratégia‖ é muito utilizada no discurso jornalístico, como se verá na análise dos objetos
desta dissertação, justamente para legitimar ao que está sendo dito na matéria jornalística.
Orlandi (1990) concorda com os autores acima citados, ao colocar o interdiscurso
como ―[...] aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. [...] É o que
disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva
dada‖ (ORLANDI, 1990, p. 31), diferenciando-o do intertexto, que se restringe à relação de
um texto com outros textos.

b) Intertexto/Intertextualidade
Como Orlandi (1990) citou o intertexto, diferenciando-o do interdiscurso, foi preciso
fazer uma breve explicitação sobre o termo intertexto/intertextualidade, apesar de a análise
dos objetos desta dissertação restringir-se ao discurso.
Maingueneau (1998) esclarece que intertextualidade remete tanto a uma propriedade
constitutiva de todo texto como ao conjunto das relações explícitas ou implícitas que um texto
mantém com outros textos. Pinto (1999) concorda: ―[...] para a análise de discursos, todo
texto é híbrido ou heterogêneo [...], no sentido de que ele é sempre um tecido de ‗vozes‘ ou
citações, cuja autoria fica marcada ou não, vindas de outros textos preexistentes,
contemporâneos ou do passado‖ (PINTO, 1999, p. 27), ou seja, apresenta intertextualidade,
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termo cunhado por Julia Kristeva, no final da década de 1960. Segundo a autora, ―[...] todo
texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um
outro texto. Em lugar da noção de intersubjetividade, instala-se a de intertextualidade‖
(KRISTEVA, 1974, p.64).
Por terem essa mesma perspectiva do texto como caracteristicamente heterogêneo,
Beaugrande & Dresller (1981, apud KOCH, 2001, p. 46) apontaram a intertextualidade como
um dos padrões ou critérios de textualidade que ―[...] diz respeito aos modos como a produção
e recepção de um texto dependem do conhecimento que se tenha de outros textos com os
quais ele, de alguma forma, se relaciona‖ (KOCH, 2001, p. 46).
Koch (2001) aproxima os termos intertextualidade e interdiscursividade: ―A
intertextualidade em sentido amplo, condição de existência do próprio discurso, pode ser
aproximada do que, sobre a perspectiva da Análise do Discurso, se denomina
interdiscursividade‖ (KOCH, 2001, p. 47). Porém, Maingueneau (1998) adverte: se
intertextualidade (intertexto) e interdiscursividade (interdiscurso) têm um sentido equivalente,
não são empregados nos mesmos domínios: intertextualidade faz referência à literatura, ou,
mais amplamente, a obras.
Fiorin (1999) faz uma diferenciação entre intertextualidade e interdiscursividade
diversa da de Maingueneau (1998). Para Fiorin (1999), ―[...] a intertextualidade é o processo
de incorporação de um texto em outro, seja para reproduzir o sentido incorporado, seja para
transformá-lo‖ (FIORIN, 1999, p. 30), enquanto ―[...] a interdiscursividade é o processo em
que se incorporam percursos temáticos e/ou percursos figurativos, temas e/ou figuras de um
discurso em outro‖ (FIORIN, 1999, p. 32).
Entretanto, apesar dessas diferenças, ―[...] sob um texto ou um discurso ressoa outro
texto ou outro discurso; sob a voz de um enunciador, a de outro‖ (FIORIN, 1999, p. 34).
Conclui-se, assim, que, ―[...] do ponto de vista da construção dos sentidos, todo texto é
perpassado por vozes de diferentes enunciadores, [...] o que faz com se caracterize o
fenômeno da linguagem humana [...] como essencialmente dialógico e, portanto, polifônico‖
(KOCH, 2001, p. 57).

c) Dialogismo e Polifonia
Bakhtin, por considerar que ―[...] a verdadeira substância da língua [...] não é
constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas [...] mas pelo fenômeno social da
interação verbal‖ (VOLOSHINOV, 1929, p. 109, apud BRANDÃO, 2004, p. 61) e que o ser
humano é inconcebível fora das relações que o ligam ao outro, faz uma crítica à concepção
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saussureana de língua como sistema monológico, apresentando a noção de dialogismo, sobre
a qual se fundamenta a AD (MUSSALIM, 2011).
O dialogismo do círculo de Bakhtin [...] diz respeito a uma teoria de dialogização
interna do discurso. É nesse sentido que, para Bakhtin, o discurso, cujo dialogismo
se orienta para outros discursos e para o outro da interlocução, instaura-se numa
perspectiva plurivalente de sentidos, bem como a própria palavra que, pelo fato de
ser atravessada por sentidos constituídos historicamente, não é monológica, não é
neutra, mas atravessada pelos discursos nos quais viveu sua existência socialmente
sustentada (MUSSALIM, 2011, p. 127).

Para este filósofo, a palavra não é monológica, mas plurivalente, pois é produto da
interação social, retratando as diferentes formas de significar a realidade, segundo vozes e
pontos de vista daqueles que a empregam. O dialogismo passa a ser, então, no quadro de suas
formulações, a condição do sentido do discurso e o princípio constitutivo da linguagem
(BRANDÃO, 2004; MAINGUENEAU, 1998; BARROS, 1999), desdobrado em dois
aspectos: o da interação verbal entre enunciador e enunciatário do texto e o da
intertextualidade no interior do discurso.
O próprio autor afirma que, ―[...] em todo enunciado, contanto que o examinemos com
apuro, levando em conta as condições concretas da comunicação verbal, descobriremos as
palavras do outro ocultas ou semi-ocultas, e com graus diferentes de alteridade‖ (BAKHTIN,
2000, p. 318). Charaudeau (2009) complementa:
A palavra do outro está sempre em todo ato de enunciação de um sujeito falante,
instituindo um ―dialogismo‖ permanente entre o outro e o sujeito que fala, fazendo
de todo discurso um discurso heterogêneo por definição, uma vez que se compõe
frequentemente dos traços das enunciações do outro (CHARAUDEAU, 2009, p.
161).

Baseado nesses pressupostos, Bakhtin elabora a sua teoria da polifonia, ―[...]
introduzida nos seus trabalhos sobre a literatura para caracterizar as obras em que várias vozes
se exprimem sem que nenhuma seja dominante‖ (MAINGUENEAU, 1998, p. 109),
defendendo que o discurso se tece num jogo de várias vozes cruzadas, complementares,
concorrentes, contraditórias (BRANDÃO, 2004), sendo um ―[...] pensamento do outro
constitutivo do nosso, não sendo possível separá-los radicalmente‖ (KOCH, 2000, p. 142),
diferindo-se do discurso monológico.
Barros (1999) explica objetivamente a diferença entre os termos polifonia e
dialogismo: ―[...] os textos são dialógicos porque resultam do embate de muitas vozes sociais;
podem, no entanto, produzir efeitos de polifonia, quando essas vozes ou algumas delas
deixam-se escutar‖ (BARROS, 1999, p. 6).
A noção de polifonia de Bakhtin foi retomada por Ducrot, que a vê como ―[...] a
incorporação que o locutor faz ao seu discurso de asserções atribuídas a outros enunciadores
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ou personagens discursivos – aos(s) interlocutor(es), a terceiros ou à opinião pública em
geral‖ (KOCH, 2000, p. 142). Para ele, ―[...] a polifonia é um fato constante no discurso, que
oferece ao locutor a possibilidade de tirar consequências de uma asserção cuja
responsabilidade não assume diretamente, atribuindo-a a um enunciador estranho‖ (KOCH,
2000, p. 145). Por isso, esse recurso está tão presente no discurso jornalístico, como se verá
na parte da análise.

d) Heterogeneidades enunciativas (ou discursivas)
Apoiando-se no dialogismo bakhtiniano, Authier-Revuz (1990) propõe o recurso de
utilização de ―outras vozes‖ inscritas no discurso, com o conceito de heterogeneidade
enunciativa, em dois níveis: a heterogeneidade mostrada (ou representada) e a
heterogeneidade constitutiva, atribuindo à presença de outros discursos em um discurso um
papel privilegiado. O princípio da heterogeneidade parte da premissa de que a linguagem é
heterogênea em sua constituição; e o discurso, por ser de natureza linguística, também é
heterogêneo. A própria autora explica cada heterogeneidade:
A uma heterogeneidade radical, exterioridade interna ao sujeito e ao discurso, não
localizável e não representável no discurso que constitui, aquela do Outro do
discurso – onde estão em jogo o interdiscurso e o inconsciente – [heterogeneidade
constitutiva], se opõe à representação, no discurso, as diferenciações, disjunções,
fronteiras interior/exterior pelas quais o um – sujeito, discurso – se delimita na
pluralidade dos outros, e ao mesmo tempo afirma a figura dum enunciador exterior
ao seu discurso [heterogeneidade mostrada] (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 32).

De modo resumido, a heterogeneidade mostrada corresponde à presença detectável de
um discurso outro ao longo do texto, diferenciando entre as formas marcadas (explícitas) e
não marcadas (implícitas) (MAINGUENEAU, 1998). Com base em MUSSALIM (2011),
BRANDÃO (2004) e MAINGUENEAU (2008), apresentam-se os três tipos de
heterogeneidade marcada indicada por Authier-Revuz (1990). Os dois primeiros são formas
explícitas de heterogeneidade mostrada e o último é uma forma implícita de heterogeneidade
mostrada:
1 - Discurso relatado: divide-se em discurso indireto e discurso direto.
- discurso indireto (DI): o locutor usa de suas próprias palavras para traduzir o
discurso de um Outro;
- discurso direto (DD): o locutor ―recorta‖ as palavras do Outro e as cita, com o intuito
de criar autenticidade, distanciar-se do que é dito ou ser objetivo.
Observa-se que, ao relatar o discurso do Outro – seja transcrevendo (DD), seja
traduzindo (DI) – na sua enunciação, o enunciador isenta-se da responsabilidade do que foi
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enunciado. Tuchman (1999) acrescenta: ―[...] ao inserir a opinião de alguém, eles [os
jornalistas] acham que deixam de participar na notícia e deixam os fatos falarem‖
(TUCHMAN, 1999, p. 81), colaborando, assim, com a objetividade da notícia, vista pelo
autor como um ritual estratégico, que protege os jornalistas dos erros e dos seus críticos
(TUCHMAN, 1999).
Maingueneau (2008) lembra que existe ―[...] um modo mais simples e mais discreto
para um enunciador indicar que não é o responsável por um enunciado‖ (MAINGUENEAU,
2008, p. 139): a modalização em discurso segundo. Baalbaki (2007) concorda com
Maingueneau: ―A modalização em discurso segundo é a forma mais simples e mais direta de
remeter a responsabilidade do enunciado ao enunciador citado, resguardando, portanto, o
enunciador citante‖ (BAALBAKI, 2007, p. 86). Provavelmente por essa razão, esses recursos
são tão recorrentes no discurso jornalístico, como se verá na análise dos objetos.
Baalbaki (2007) explica que o discurso segundo ocorre quando o enunciador indica
que está se apoiando em outro discurso, ao utilizar elementos modalizadores, tais como
segundo x, de acordo com x, como diria x (BAALBAKI, 2007). Por se referir a outro
discurso, caracteriza-se como ―segundo‖ por ser dependente desse outro discurso. É
importante destacar, como lembra Maingueneau (2008), que os modalizadores não têm só a
função de remeter ao discurso de outras pessoas. Suas outras funções serão explicitadas
adiante, porque também servem de base para a análise dos objetos desta dissertação.
Maingueneau (1997) atenta ainda para o fato de que ―[...] os múltiplos fenômenos
dependentes da ‗heterogeneidade mostrada‘ vão bem além da noção tradicional de citação e
mesmo daquela, mais linguística, de discurso relatado‖ (MAINGUENEAU, 1997, p. 75),
referindo-se às formas marcadas de conotação autonímica e às formas não marcadas de
heterogeneidade mostrada.
2 - Formas marcadas de conotação autonímica: o locutor assinala as palavras do Outro
em seu discurso, sem que haja interrupção do fio discursivo, marcando-as com aspas, itálico,
uma entonação específica (por meio de um comentário, um apontamento, uma remissão a
outro discurso);
3 - Formas mais complexas, em que a presença do Outro não é explicitado por marcas
unívocas na frase, mas é mostrada no espaço do implícito, do sugerido, como nos casos do
discurso indireto livre, da antífrase, da ironia, da imitação, da alusão, da reminiscência em que
se joga com o outro discurso no nível do semidesvelado. Nessa forma não marcada de
heterogeneidade mostrada, as vozes se misturam nos limites de uma única construção
linguística, por não haver uma fronteira linguística nítida entre a fala do locutor e a do Outro.
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Já na heterogeneidade constitutiva, tem-se o diálogo entre discursos, através da
dialogização interna (dialogismo bakhtiniano), ou, segundo Maingueneau (1998), a
dominação do discurso pelo interdiscurso. ―O discurso não é apenas um espaço onde vem se
introduzir o discurso outro, ele é constituído através de um debate com a alteridade,
independentemente de toda marca visível de citação, alusão etc. (MAINGUENEAU, 1998, p.
79).
Authier-Revuz (1990) chama atenção para a aproximação entre as formas não
marcadas da heterogeneidade mostrada e a heterogeneidade constitutiva:
As formas não marcadas da heterogeneidade mostrada [...] representam, pelo
continuum, a incerteza que caracteriza a referência ao outro, uma forma de
negociação com a heterogeneidade constitutiva; uma forma mais arriscada, porque
joga com a diluição, com a dissolução do outro no um, onde este, precisamente aqui,
pode ser enfaticamente confirmado mas também onde pode se perder (AUTHIERREVUZ, 1990, p. 34).

Vê-se que, da forma mais manifesta de heterogeneidade mostrada, marcada por aspas,
citação, entre outros recursos, à forma menos evidente, na qual o discurso do Outro está
implícito, misturado ao do enunciador, todas elas estão ancoradas no princípio da
heterogeneidade constitutiva do discurso, uma vez que, ―[...] num domínio como o da
enunciação, o exterior inevitavelmente retorna implicitamente ao interior da descrição e isto
sob a forma ‗natural‘ de reprodução, na análise, das evidências vivenciadas pelos sujeitos
falantes quanto a sua atividade de linguagem‖ (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 25).
Possenti (2009) concorda com Authier-Revuz (1990), ao afirmar que, para haver
interdiscurso, não é preciso ter uma heterogeneidade mostrada, porque a constitutiva sempre
se fará presente.
No espaço discursivo, o Outro não é nem um fragmento localizável, uma citação,
nem uma entidade exterior. Não é necessário que o Outro seja localizável por
alguma ruptura visível da compacidade do discurso. [...] O Outro é o que faz
sistematicamente falta a um discurso e lhe permite fechar-se em um todo
(POSSENTI, 2009, p. 384).

Das complexidades discursivas expostas acima, destacam-se algumas marcas
linguísticas no discurso jornalístico que, de algum modo, também mostram a presença do
Outro no discurso – principalmente por meio dos modalizadores discursivos – e revelam
intenções do que está sendo noticiado, uma vez que, em qualquer enunciado (e não poderia
ser diferente em uma matéria jornalística), ―[...] desde a réplica cotidiana monolexemática até
as grandes obras complexas científicas ou literárias, captamos, compreendemos, sentimos o
intuito discursivo ou o querer-dizer do locutor que determina o todo do enunciado: sua
amplitude, suas fronteiras‖ (BAKHTIN, 2000, p. 300). Para melhor compreensão da análise
dos objetos, foi feito um breve arcabouço teórico das três principais marcas linguísticas mais
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recorrentes nas matérias jornalísticas analisadas: os tempos verbais, os operadores
argumentativos e os modalizadores discursivos.

2.2.3 Marcas linguísticas no discurso

Koch (2000), ao discorrer sobre a intencionalidade na produção da linguagem, explica
que todo enunciado diz algo, mas o diz de um certo modo, que é mostrado por meio de
marcas linguísticas (KOCH, 2000). As pressuposições, os tempos verbais, os modalizadores
discursivos, os verbos performativos e a negação, os operadores argumentativos e as relações
interfrásticas são algumas dessas marcas linguísticas.
Como a análise dos objetos desta dissertação será feita com base, principalmente, nas
heterogeneidades enunciativas – cujo conceito foi explicitado anteriormente – e nos tempos
verbais, operadores argumentativos e modalidades discursivas, irá se focar, então, na
explicação dessas marcas linguísticas.

a) Modalizadores discursivos
Segundo Koch (2000), o uso das modalidades discursivas permite ao locutor ―[...]
marcar a distância relativa em que se coloca com relação ao enunciado que produz, seu maior
ou menor grau de engajamento com relação ao que é dito, [...] deixar claros os tipos de atos
que deseja realizar e fornecer e suas intenções‖, além de possibilitar a introdução de ―[...]
modalizações produzidas por outras ‗vozes‘ incorporadas ao discurso, [...], oriundas de
enunciadores diferentes‖ (KOCH, 2000, p. 88). Por revelar todos esses aspectos, a
modalização é definida por Charaudeau e Maingueneau (2008) não só como uma parte do
fenômeno da enunciação, mas como ―[...] seu pivô, na medida em que permite explicitar as
posições do sujeito falante em relação a seu interlocutor, a si mesmo e ao seu próprio
discurso‖ (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2008, p. 337). Fiorin ratifica: ―A
modalização tem o papel de exprimir a posição do enunciador em relação àquilo que diz‖
(FIORIN, 2000, p. 171), sendo ―[...] inerente ao ato de dizer e, portanto, um elemento
indispensável para a compreensão da discursivização‖ (FIORIN, 2000, p. 191).
Koch (2000) explica que as modalidades determinam o valor de verdade das
proposições, porém, ―[...] Aristóteles já havia advertido que os enunciados nem sempre são
simplesmente verdadeiros já que, muitas vezes, se formulam como necessariamente
verdadeiros ou como possivelmente verdadeiros‖ (KOCH, 2000, p. 75), modificando, assim,
o sentido da verdade.
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A mesma autora (KOCH, 2000) esclarece que, de modo geral, tem-se considerado
como modalidades básicas o necessário e o possível (Benveniste (1974), Geerts e Melis
(1976), Guimarães (1976) e outros). Greimas (1976, apud KOCH, 2000), entretanto,
considera básicas as modalidades do ser e do fazer. Já Pottier (1976, apud KOCH, 2000) dá
prioridade a dever, poder, saber e querer.
Koch (2000) discorre mais a respeito das modalidades do crer e do saber, defendendo
que elas regem qualquer ato de enunciação, uma vez que ―[...] essas duas modalidades estão
necessariamente ligadas ao mecanismo de produção de um enunciado ou de um texto,
enquanto as demais denotam atitudes facultativas quanto ao enunciado ou ao texto em
questão‖ (KOCH, 2000, p. 83), fazendo-se sempre presentes, mesmo que, às vezes, ocultas,
para dar a impressão de um discurso neutro (KOCH, 2000).
Diferenciando uma de outra, Koch (2000) explica que, quando o locutor procura
manifestar um saber (explícito ou implícito), o discurso apresenta-se como autoritário: é o
campo da necessidade, da certeza, do imperativo, das normas. Tem-se, então, o grau máximo
de engajamento do locutor e a intenção de impor ao alocutário os seus argumentos,
apresentando-os como incontestáveis. Ex.: é certo; é preciso; é necessário; todos sabem; é
impossível; é proibido; não pode haver dúvidas; é dever de todos; etc. Por outro lado, quando
o locutor não impõe (ou finge não impor) a sua opinião, predominando uma argumentação
com base no crer, o discurso apresenta-se como polêmico: é o campo da indeterminação, do
livre arbítrio, da liberdade. Ex.: é possível; é provável; é permitido; etc.
A despeito de todas essas diferenças de opinião entre os autores sobre as modalidades
discursivas básicas, Koch (2000) ressalta que o importante é entender que o locutor, ao
produzir um discurso, manifesta suas intenções e sua atitude perante os enunciados que
produz através de atos ilocucionários de modalização, que se atualizam por meio de diversos
modos de lexicalização, os operadores modais (KOCH, 2000), que podem ser substantivos,
adjetivos, verbos, advérbios.
Dentre os vários tipos de lexicalização possíveis das modalidades que a autora cita,
destacam-se aqui os operadores argumentativos ou discursivos – também chamados de
articuladores enunciativos ou discursivo-argumentativos – e os modos e tempos verbais,
muito utilizados no discurso jornalístico para marcar a distância que o jornalista coloca-se em
relação à notícia, mostrando maior ou menor engajamento e responsabilidade sobre ela.
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b) Operadores argumentativos
O encadeamento de partes textuais é estabelecido por meio de recursos linguísticos
denominados articuladores textuais ou operadores de discurso, que determinam o valor
argumentativo dos enunciados e a construção interacional do sentido, constituindo-se em
marcas linguísticas importantes da enunciação (KOCH, 2000). Por meio deles, o locutor
orienta o interlocutor para certos tipos de conclusão sobre determinado enunciado, com
exclusão de outros.
Os operadores são divididos em três grandes classes (KOCH, 2009):
1 - de conteúdo proposicional: relacionam elementos de conteúdo, ou seja, situam os
estados de coisas de que o enunciado fala no espaço e/ou no tempo, além de estabelecer entre
eles relações lógico-semânticas;
2 - enunciativos ou discursivo-argumentativos: estabelecem relações entre dois ou
mais atos de fala, exercendo funções enunciativas ou discursivo-argumentativas;
3 - meta-enunciativos: desempenham, no texto, funções de ordem meta-enunciativa.
Como o que interessa para a análise dos objetos desta dissertação é apenas a classe dos
operadores meta-enunciativos, faz-se necessário explicá-la, para a compreensão da análise
futura.
Segundo Koch (2009), os operadores meta-enunciativos ―comentam‖, de alguma
forma, a própria enunciação. Subdividem-se em oito grupos, mas será pontuado apenas um, o
dos modalizadores epistêmicos, que servirá para a análise dos objetos. Eles assinalam o grau
de comprometimento, de engajamento e de certeza do locutor com relação ao enunciado. No
discurso jornalístico, esses modalizadores estão presentes e, muitas vezes, seu sentido passa
despercebido pelo leitor. Ex.: evidentemente, aparentemente.

c) Tempos verbais
Ao analisar a função dos tempos verbais no discurso e verificar sua adequação no
português, Koch (2000) baseou-se na obra Tempus, de Weinrich. Segundo a autora, Weinrich
constata que (apud KOCH, 2000, p. 37):
a) as marcas do tempo verbal são altamente redundantes nos enunciados da língua;
b) existem leis de concordância dos tempos verbais dentro do período;
c) os tempos verbais não têm vinculação com o Tempo (em que se passa), mas, sim,
caracterizam a situação comunicativa (relato ou comentário);
d) os tempos verbais distribuem-se em dois grupos, com empregos distintos e que não
se combinam, normalmente, no mesmo período.
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- grupo I: indicativo: presente, pretérito perfeito composto, futuro do presente, futuro
do presente composto e as locuções verbais formadas por esses tempos.
- grupo II: indicativo: pretérito perfeito simples, pretérito imperfeito, pretérito mais
que perfeito, futuro do pretérito e as locuções verbais formadas com esses tempos.
Com seus estudos, análises e estatísticas, Weinrich chega à conclusão de que ―[...] é
graças aos tempos verbais que emprega que o falante apresenta o mundo – ‗mundo‘ entendido
como possível conteúdo de uma comunicação linguística – e o ouvinte o entende, ou como
mundo comentado ou como mundo narrado‖ (apud KOCH, 2000, p. 37).
O emprego dos tempos ―comentadores‖, ou seja, os tempos verbais do grupo I,
―responsabiliza‖ o locutor sobre o que ele fala, uma vez que ―[...] comentar é falar
comprometidamente‖ (KOCH, 2000, p. 38). Nesse grupo, o tempo presente é o principal,
―[...] designando uma atitude comunicativa de engajamento, de compromisso‖ (KOCH, 2000,
p. 39). A autora acrescenta que, embora em uma história seja empregado o tempo pretérito, no
resumo será utilizado o tempo presente, porque o resumo é parte de uma situação
comentadora. ―É por esta razão, também, que as manchetes de jornal apresentam geralmente o
verbo no presente (ou, então, elidido): é que a partir delas que se fará o comentário. É através
delas que se solicita a atenção do leitor‖ (KOCH, 2000, p. 39).
Ao utilizar os tempos verbais do grupo II, que são tempos ―narradores‖, o locutor
assume o papel de relator apenas. Os tempos mais utilizados do mundo narrado são o
imperfeito e o perfeito simples. ―Ao mundo narrado, pertencem todos os tipos de relato,
tratando-se de eventos relativamente distantes, que, ao passarem pelo filtro do relato, perdem
muito de sua força‖ (KOCH, 2000, p. 38). Faz-se necessário chamar atenção especificamente
para o tempo futuro do pretérito, que pertence a esse grupo e é muito utilizado no discurso
jornalístico dos veículos on-line, como se verá na análise dos objetos. Isso ocorre porque,
tradicionalmente, as gramáticas apresentam o futuro do pretérito como um tempo que é
empregado, entre outras coisas, ―[...] para exprimir a incerteza (probabilidade, dúvida,
suposição) sobre fatos passados‖ (CUNHA, 1972, p. 316, apud TRAVAGLIA, 1999, p. 674).
Então, o jornalista, para marcar o seu não comprometimento com o que foi relatado, faz uso
desse tempo verbal (TRAVAGLIA, 1999).
Quando se misturam tempos do mundo narrado e do mundo comentado, tem-se o que
Weinrich chama de ―metáfora temporal‖, limitando ou dilatando a validez do discurso. Koch
(2000) exemplifica que
[...] o uso do imperfeito, do passado simples, do condicional etc., em situações
comentadoras, exprime um matiz de validez limitada, trazendo ao contexto
comentador o que é peculiar ao mundo narrado, como relaxamento, falta de
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compromisso. Limita-se, assim, a validez do discurso, pela introdução de matizes
que podem exprimir cortesia, timidez, hipótese, incerteza, irrealidade etc. Já os
tempos do mundo comentado levam consigo algo de sua tensão, compromisso e
seriedade, dilatando a validez do relato ou insistindo sobre ela. É o que acontece
quando, numa narrativa, se usa o presente histórico, por exemplo. Isto é: comenta-se
como se se narrasse ou narra-se como se se comentasse (KOCH, 2000, p. 41).

O jornalismo on-line, como se verá na parte da análise dos objetos desta dissertação,
utiliza-se muito desse sistema metafórico temporal, uma vez que as informações, na maioria
das vezes, não são tão bem apuradas e confirmadas, pela dinâmica mesmo do ciberespaço e da
produção deste tipo de jornalismo. Assim, o jornalista, por não querer se responsabilizar pela
possível inexatidão da notícia, mistura tempos narrativos e comentadores, o que resulta na
limitação da validez do que é noticiado.
Quanto aos ―modos‖ subjuntivo e imperativo, e ao infinitivo, gerúndio e particípio,
KOCH (2000) explica que Weinrich considera-os semitempos, por serem dependentes de
outras formas ligadas ao contexto linguístico para completar sua informação: ―São formas
verbais de espécies diferentes, mas, de modo algum, formas verbais em sua totalidade, já que
se mostram indiferentes à distinção entre mundo comentado e mundo narrado‖ (KOCH, 2000,
p. 41).

2.3 Introdução ao discurso jornalístico como construção da realidade
Apesar de o discurso jornalístico, segundo Maingueneau (2008), ser ―[...] de certa
forma antecipadamente legitimado, uma vez que foi o próprio leitor que o comprou‖
(MAINGUENEAU, 2008, p. 40), é preciso refletir sobre o que é noticiado, já que, assim
como todo discurso, o ―[...] jornalismo não é o discurso da realidade (como diz ser), mas um
discurso sobre a realidade‖ (MORETZSOHN, 2002, p. 79), como defende a teoria do
newsmaking, já explicitada anteriormente, e também a AD, como se constata na afirmação de
Charaudeau (2009) a seguir:
Não há captura da realidade empírica que não passe pelo filtro de um ponto de vista
particular, o qual constrói um objeto particular que é dado como um fragmento do
real. Sempre que tentamos dar conta da realidade, empírica, estamos às voltas com
um real construído, e não com a própria realidade (CHARAUDEAU, 2009, p. 131).

Especificamente sobre a construção da realidade feita pela mídia, Charaudeau (2009)
concorda com esse ponto de vista, mostrando-se, porém bastante crítico ao seu exercício, ao
dizer que ―as mídias não transmitem o que ocorre na realidade social, elas impõem o que
constroem do espaço público‖ (CHARAUDEAU, 2009, p. 19).
Na construção da realidade, ―[...] a objetividade e a imparcialidade que caracterizam o
discurso jornalístico são construções textuais, efeitos de sentido obtidos através do emprego
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de determinados recursos discursivos‖ (GOMES, 2008, p. 208), também usados para
distanciar o enunciador (jornalista) do enunciado (matéria jornalística), em caso de imprecisão
do que está sendo enunciado, mais do que para legitimar o discurso e dar um parecer
verdadeiro, como se verá na parte de análise. Mas, como lembra Gomes (2008),
[...] a construção desse distanciamento do sujeito que enuncia e do parecer
verdadeiro do discurso enunciado não passam [...] de simulacros, [...] já que, ao
produzir o enunciado, o enunciador necessariamente deixa suas marcas
disseminadas pelo discurso (GOMES, 2008, p. 208),

e não se isenta dele - como pensa ou pretende.
A mídia, por sua vez, ao reconstruir ―[...] o acontecimento na operação jornalística,
[...] junto com ela, vende a crença de que a montagem não interfere na construção da
realidade‖ (PENA, 2008, p. 160). É o que Charaudeau (2009) chama de ―efeito de verdade‖,
baseado na convicção: ―[...] o efeito de verdade está mais para o lado do ‗acredito ser
verdadeiro‘ do que para o do ‗ser verdadeiro‘‖ (CHARAUDEAU, 2009, p. 49). Barthes
(1972) já define como ―efeito de real‖. Em seu artigo homônimo, o autor cita a reportagem
(que pode ser entendida como metonímia de jornalismo) como técnica que autentica o real,
por ser uma narrativa que faz parecer ou simular a realidade. Mas, como esclarece Beatriz
Jaguaribe (2007), as atuais estéticas do realismo - também presentes nos meios de
comunicação - contribuem para moldar a percepção de realidade, o que ela denomina ―choque
do real‖.
A noção de ―choque do real‖ [...] está intimamente ligada à ideia de ―efeito do real‖.
Mas, enquanto o ―efeito do real‖ busca, por meio do detalhe de ambientação, do
fluxo da consciência ou de quaisquer outros meios narrativos, reforçar a
tangibilidade de um mundo plausível, o ―choque do real‖ visa produzir intensidade e
descarga catártica. Refere-se a certas narrativas e imagens que desprendem uma
carga emotiva intensa, dramática e mobilizadora que, entretanto, não dinamitam a
noção de realidade em si. O elemento do ―choque‖ reside na natureza do evento que
é retratado e no uso convincente do ―efeito do real‖ que abaliza a autenticidade da
situação-limite (JAGUARIBE, 2007, p. 103).

Isso é possível porque, segundo a mesma autora, ―[...] a vasta maioria do público
brasileiro [...] não se engaja nas explicações sociológicas ou antropológicas da realidade
social‖ e, assim, ―[...] a realidade produzida pelas imagens e narrativas midiáticas é uma fonte
crucial de constituição de mundo‖ (JAGUARIBE, 2007, p. 112).
Castilho (2005) acredita que isso ocorra porque
[...] a imprensa sempre se apresentou como uma instituição acima de qualquer
suspeita, ou seja, preocupada basicamente em transmitir a verdade aos integrantes
das comunidades às quais ela se dirige. Trata-se de uma credibilidade autoassumida, adquirida junto com o título de posse do veículo (CASTILHO, 2005, p.
247).

Porém, levando-se em consideração o discurso jornalístico como construção da
realidade, essa insuspeição da posição da imprensa deve ser reavaliada, colocando em questão
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―[...] a busca de ‗credibilidade‘, isto é, aquilo que determina o ‗direito à palavra‘ dos seres que
comunicam, e as condições de validade da palavra emitida‖ (CHARAUDEAU, 2009, p. 49).
É importante começar a olhar mais criticamente para as qualidades narrativas das
notícias. Embora as notícias não sejam ficção, é uma estória sobre a realidade, não a
realidade em si. Contudo, devido ao seu estatuto privilegiado como realidade e
verdade, os poderes sedutores das suas narrativas são particularmente significantes
(BIRD e DARDENNE, 1999, p. 276).

As considerações feitas nessa introdução ao discurso jornalístico como construção da
realidade serão aprofundadas na próxima parte desta dissertação, com a abordagem da teoria
do newsmaking, os critérios de noticiabilidade, os valores-notícia, as rotinas de produção, e os
desdobramentos dessas práticas sobre a qualidade, credibilidade e ética profissional.
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3 JORNALISMO: ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA
Como escreveu Tuchman (apud TRAQUINA, 2004, p. 146), ―[...] embora o propósito
de fornecer relatos dos acontecimentos julgados significativos e interessantes pareça ser claro,
esse objetivo é, como outros fenômenos simples, inextricavelmente complexo‖. Por isso, ao
longo de várias décadas, surgiram várias teorias que tentam responder à pergunta: ―Por que as
notícias são como são?‖.
Como uma das perspectivas de análise das matérias selecionadas como objetos desta
dissertação é a teoria do newsmaking, nesta parte, serão abordados o paradigma da notícia
como construção da realidade, que vem ao encontro da Análise do Discurso – teoria que
também baseia esta dissertação, ao considerar todo discurso uma construção social – e a
questão da qualidade e da credibilidade no discurso jornalístico, que são permeadas pela ética
profissional.

3.1 O jornalismo como construção da realidade

Traquina (2004) explica que o paradigma da notícia como construção surge na década
de 1970, constituindo um momento de virada, já que esta perspectiva é totalmente oposta à da
notícia como ―espelho da realidade‖.
Há diversas razões para não se conceber a notícia como espelho da realidade. Traquina
(2004) pontua três delas:
- a impossibilidade de se estabelecer uma distinção radical entre a realidade e os media
noticiosos que devem ―refletir‖ essa realidade, porque as notícias ajudam a construir a própria
realidade;
- a própria linguagem não pode funcionar como transmissora direta do significado
inerente aos acontecimentos, porque a linguagem neutra é impossível;
- a mídia estrutura a sua representação dos acontecimentos de acordo com diversos
fatores, como os aspectos organizativos do trabalho jornalístico, as limitações orçamentais e a
imprevisibilidade dos acontecimentos.
Considerar que as teorias que concebem as notícias como construção da realidade não
implica que as notícias sejam ficção, sem correspondência com a realidade exterior. Schudson
(1982/1993, p. 280, apud TRAQUINA, 2004, p. 169) afirma que ―[...] as notícias não são
ficcionais, mas sim convencionais‖. Pena (2008) concorda: ―O método construtivista apenas
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enfatiza o caráter convencional das notícias, admitindo que elas informam e têm referência na
realidade‖ (PENA, 2008, p. 129). Tuchman completa:
Dizer que uma notícia é uma estória não é de modo algum rebaixar a notícia, nem
acusá-la de ser fictícia. Melhor, alerta-nos para o fato de a notícia, com todos os
documentos públicos, ser uma realidade construída possuidora da sua própria
validade interna (TUCHMAN, 1976/1993, p. 262 apud TRAQUINA, 2004, p. 169).

No entanto, há uma resistência dos profissionais de comunicação à teoria do
jornalismo como construção da realidade, mesmo que se explique que
[...] quando se afirma [...] que qualquer acontecimento pode ser construído das mais
diversas maneiras e que se pode fazê-lo significar as coisas de um modo diferente,
esta afirmação de algum modo ataca ou mina o sentido de legitimidade profissional
dos jornalistas (HALL, 1984, p. 4, apud TRAQUINA, 2004, p. 170).

Roeh (1989, p. 162, apud TRAQUINA, 2004, p. 170) pensa que a aversão dos
jornalistas a essa teoria venha de uma ―[...] fé metafísica obstinada e conservadora de que a
linguagem é transparente‖, o que vai de encontro também à Análise do Discurso.
O avanço do estudo do jornalismo nos anos 70 está relacionado diretamente com as
inovações metodológicas. Segundo Traquina (2004), ―[...] os acadêmicos, seguindo o
exemplo dos antropólogos [...] com uma abordagem etnometodológica, foram aos locais de
produção, permaneceram durante longos períodos de tempos, observaram os membros da
comunidade jornalística‖ (TRAQUINA, 2004, p. 171), o que permitiu uma investigação mais
aprofundada sobre as ideologias e as práticas profissionais dos produtores das notícias,
chegando à conclusão da:
1 - Importância da dimensão trans-organizacional no processo de produção das
notícias, ou seja, todo o networking informal entre os jornalistas e a conexão cultural que
provém de ser membro de uma comunidade profissional.
2 - Constituição das rotinas como um elemento crucial nos processos de produção das
notícias.
A partir de inovações metodológicas, como a citada acima, e também de novas
indagações no campo jornalístico, emergem duas teorias que compartilham o paradigma das
notícias como construção social: a estruturalista e a interacionista (TRAQUINA, 2004). De
forma sucinta, a principal diferença entre elas é que a teoria estruturalista destaca ―[...]
enfaticamente [...] o papel dos media na reprodução da ‗ideologia dominante‘‖ (TRAQUINA,
2008, p. 175), reconhecendo, porém, a ‗autonomia relativa‘ dos jornalistas em relação a um
controle econômico direto. Assim, ―[...] o processo de produção das notícias não só pressupõe
a natureza consensual da sociedade como sublinha o papel das notícias no esforço da
construção da sociedade como consensual‖ (TRAQUINA, 2008, p. 177).
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Já a teoria interacionista defende que ―[...] as notícias são o resultado de um processo
de produção, definido como a percepção, seleção e transformação de uma matéria-prima (os
acontecimentos) num produto (as notícias)‖ (TRAQUINA, 2008, p. 180), sob a tirania do
fator tempo, levando-se em consideração ―[...] os processos de interação social não só entre os
jornalistas e as fontes, mas também entre os próprios jornalistas, vistos como membros de
uma comunidade profissional‖ (TRAQUINA, 2008, p. 201). A teoria interacionista defende
também que os jornalistas não são simples observadores passivos, mas participantes ativos na
construção da realidade – a notícia, que revela também as rotinas de trabalho, os valoresnotícia, os imperativos econômicos, entre outros (TRAQUINA, 2004).
É possível ver mais semelhanças entre a teoria do newsmaking – tomada nesta
dissertação como paradigma das teorias construtivistas – e a interacionista do que a
estruturalista, apesar de também haver diferenças entre elas. Na teoria do newsmaking, por
exemplo, ―[...] embora o jornalista seja participante ativo na construção da realidade, não há
uma autonomia incondicional em sua prática profissional‖ (PENA, 2008, p. 129), uma vez
que, ―[...] diante da imprevisibilidade dos acontecimentos, as empresas jornalísticas precisam
colocar ordem no tempo e no espaço. Para isso, estabelecem determinadas práticas unificadas
na produção de notícias‖ (PENA, 2008, p. 130), como critérios de noticiabilidade, valoresnotícia e rotinas de produção, vistas detalhadamente a seguir.

3.1.1 Critérios de noticiabilidade e valores-notícia

Segundo Wolf (2008), Pena (2008) e Aguiar (2009), a noticiabilidade é um conjunto
de elementos por meio dos quais a empresa jornalística administra a quantidade e o tipo de
acontecimentos que servirão de base para selecionar e construir discursivamente as notícias.
Esses critérios são negociados ―[...] por repórteres, editores, diretores e outros atores do
processo produtivo da redação‖ (PENA, 2008, p. 130) e sua aplicação baseia-se nos valoresnotícia.
Os valores-notícia, por sua vez, são ―[...] critérios e operações usados para definir
quais acontecimentos são significativos e interessantes para serem transformados em notícia‖
(PENA, 2008, p. 131). É possível identificar nos valores-notícia as ―estratégias de seleção dos
fatos‖ definidas por Charaudeau (2009, p. 133), que têm o mesmo objetivo de selecionar os
acontecimentos.
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Quanto aos valores-notícia, Wolf (2008) chama atenção para dois aspectos: o primeiro
é que, embora os valores-notícia sejam apresentados individualizados, na realidade, eles
operam na prática de forma complementar.
Na seleção dos eventos a serem transformados em notícias, os critérios de relevância
funcionam conjuntamente, ―em maços‖: são as diversas relações e as combinações
que se determinam entre diferentes valores-notícia, para ―recomendar‖ a seleção de
um fato (WOLF, 2008, p. 202).

O segundo é que os valores-notícia não servem apenas como critérios de seleção de
um acontecimento para que vire notícia; eles são também critérios de relevância difundidos ao
longo de todo o processo de produção. Golding-Elliott (1979, apud WOLF, 2008), explica
que os valores-notícia
[...] funcionam como linhas-guia para a apresentação do material, sugerindo o que
deve ser enfatizado, o que deve ser omitido, onde dar prioridade na preparação das
notícias a serem apresentadas ao público. Os valores/notícia são, portanto, regras
práticas que compreendem um corpus de conhecimentos profissionais que, implícita
e muitas vezes explicitamente, explicam e guiam os procedimentos de trabalho
redacional. [...] Os valores/notícia são a qualidade dos eventos ou da sua construção
jornalística, cuja ausência ou presença relativa os indica para a inclusão num produto
informativo. Quanto mais um acontecimento exibe essas qualidades, maiores são
suas chances de ser incluído (GOLDING-ELLIOTT, 1979, p. 114, apud WOLF,
2008, p. 202-203).

Segundo Wolf (2008, p. 207-208), os valores-notícia derivam de pressupostos
implícitos, relativos a cinco critérios. São eles:
1 - Critérios substantivos das notícias: estão vinculados às características do conteúdo
das notícias. Ou seja, dizem respeito ao modo como o acontecimento transforma-se em
notícia.
2 - Critérios relativos ao produto informativo: referem-se à disponibilidade do material
e as características específicas do produto jornalístico.
3 - Critérios relativos ao meio: aludem ao modo de apresentação da notícia.
4 - Critérios relativos ao público: relacionam-se à imagem que os jornalistas têm dos
leitores.
5 - Critérios relativos à concorrência: fazem referência às relações entre os meios de
comunicação de massa presentes no mercado de informação.
Como o foco da análise dos objetos desta dissertação é a qualidade e a credibilidade
do discurso jornalístico, serão detalhados apenas os três primeiros critérios citados acima, pois
eles interferem diretamente na produção das notícias e, consequentemente, nos aspectos
analisados.
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3.1.1.1 Critérios substantivos das notícias, vinculados aos seus conteúdos

Os critérios substantivos articulam-se essencialmente em dois fatores: a importância e
o interesse da notícia. A importância é determinada por quatro variáveis:
1 - Grau e nível hierárquico dos indivíduos envolvidos no acontecimento noticiável.
Ou seja, ―[...] quanto mais o acontecimento interessar às nações ou a pessoas de elite, maior
será sua probabilidade de se tornar notícia‖ (GALTUNG-RUGE, 1965, p. 119, apud WOLF,
2008, p. 208). Esta variável é mais aplicável às notícias políticas e externas. Sendo assim, o
acontecimento na boate Kiss, que resultou nas matérias que são objetos de análise, não se
enquadra nesta variável.
2 - Impacto sobre a nação e sobre o interesse nacional. Este fator determina a
potencialidade de um acontecimento influir ou incidir sobre os interesses do país, estando
mais ligado às esferas econômica e política. Porém, relacionado a essa variável está também o
valor-notícia da proximidade, ―[...] seja como vizinhança geográfica, seja como vizinhança
cultural‖ (WOLF, 2008, p. 210). Levando-se em consideração este aspecto, o acontecimento
na boate Kiss enquadra-se nele.
Apesar de o incêndio ter acontecido em um município do Rio Grande do Sul sem
importância nacional e que fica também distante dos demais estados brasileiros, o
acontecimento ocorreu no Brasil e, em conjunto com outros valores-notícia mais fortes –
como se verá em breve –, foi escolhido para virar notícia. O modo como as matérias fazem
referência ao local do acontecimento – sem muitas descrições, como se o leitor conhecesse o
lugar – também transmite proximidade, mesmo que geograficamente seja longe do Rio de
Janeiro (cidade onde fica a redação do Globo e a redação principal do G1, apesar de o portal
G1 ter redações menores em outros estados, inclusive no Rio Grande do Sul).
Exemplos:
Descaso mata 231 jovens no Sul1.
Todos os hospitais da região2 estão recebendo as vítimas.
3 - Quantidade de pessoas que o acontecimento (de fato ou potencialmente) envolve.
Ou seja, ―[...] quanto maior o número dos indivíduos envolvidos num desastre ou a presença
de ‗nomes importantes‘ numa ocasião formal, maior é a visibilidade desses eventos e,
portanto, seu valor/notícia‖ (GOLDING-ELLIOTT, 1979, p. 119, apud WOLF, 2008, p. 202).
Gans (1979, apud WOLF, 2008) complementa: ―Os jornalistas atribuem importância às
1
2

Ver Anexo A, capa.
Ver Anexo B, n.2: ―Incêndio em boate provoca pânico e mortes em Santa Maria, no RS‖.
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notícias que dizem respeito a muitas pessoas, e, quanto mais elevado for o número de pessoas,
mais importante é a notícia‖ (GANS, 1979, p. 151, apud WOLF, 2008, p. 211). O incêndio
na boate Kiss também enquadra-se nesse valor-notícia, por ter tido grande número de mortos
e feridos. Já nas primeiras horas após o ocorrido, foram contabilizadas dezenas de mortos,
chegando a 231 pessoas em 24 horas e 242 no total, sendo considerado o segundo maior
incêndio no Brasil em número de vítimas e o terceiro maior desastre em casas noturnas no
mundo.
A respeito desse fator, há complementaridade de valores-notícia: ele se correlaciona
diretamente ao valor-notícia da afinidade cultural e da distância. Wolf (2008) explica que um
evento que envolve um número limitado de pessoas mas ocorre nas proximidades é mais
noticiável do que o mesmo tipo de evento que envolve muito mais vítimas, mas ocorre em
local bem mais distante. Complementando o pensamento de Wolf, pode-se considerar também
o tamanho populacional do local do acontecimento. No caso do incêndio na boate Kiss, o
número de mortos é potencialmente elevado se for considerado o baixo número de habitantes
de Santa Maria, onde ocorreu o incêndio: 261.027 habitantes, segundo o IBGE (2010). Ou
seja, morreu quase 0,1% da população local no incidente.
4 - Relevância e significatividade do acontecimento em relação aos desenvolvimentos
futuros de uma determinada situação. Esse fator está presente em eventos que têm duração
prolongada, como as eleições presidenciais nos Estados Unidos, por exemplo. Dessa forma, o
acontecimento na boate Kiss não se enquadra nesta variável.
Após a apresentação das quatro variáveis, vê-se que a importância de uma notícia pode
ser revelada de diversas formas.
Como já foi dito, os critérios substantivos são dois: a importância e o interesse da
notícia. Wolf (2008) destaca que, enquanto as notícias consideradas importantes são, num
certo sentido, selecionadas ―obrigatoriamente‖, o elemento do interesse dá lugar a uma
avaliação mais heterogênea, mais aberta às opiniões subjetivas. Ao aprofundar este último
fator, o teórico explica que ―[...] o interesse da história está diretamente ligado às imagens que
os jornalistas fazem do público e também ao valor/notícia que Golding-Elliott definem como
‗capacidade de entretenimento‘‖ (WOLF, 2008, p. 213). ―A capacidade de entreter encontrase em posição elevada na lista dos valores/notícia, seja como fim em si mesma, seja como
instrumento para realizar outros ideais jornalísticos‖ (GOLDING-ELLIOTT, 1979, p. 117,
apud WOLF, 2008, p. 213), como ―superar a concorrência‖ (AGUIAR, 2009, p. 175).
Apesar de o acontecimento na boate Kiss não se enquadrar neste último valor-notícia
citado, é preciso chamar atenção para o fato de ele ser cada vez mais comum nas matérias
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jornalísticas, tornando-as, inclusive, espetaculares – no sentido pejorativo, o que interfere na
qualidade e na credibilidade do que é noticiado.

3.1.1.2 Critérios relativos ao produto informativo

É o conjunto dos processos jornalísticos de produção e de realização da notícia,
determinado por vários fatores:
Quanto ao fator disponibilidade, trata-se de saber ―[...] em que medida o evento é
acessível para os jornalistas, em que medida é tecnicamente tratável nas formas jornalísticas
habituais‖ (GOLDING-ELLIOTT, 1979, p. 144, apud WOLF, 2008, p. 214). No caso do
incêndio na boate Kiss, as primeiras matérias veiculadas pelo G1 são assinadas por G1 RS (ou
seja, pela redação do G1 localizada no Rio Grande do Sul, que, por estar mais perto, teve
acesso mais rápido ao local do acontecimento) e por agências internacionais de notícias, como
BBC, Reuters e EFE. As matérias do jornal O Globo também fazem referência a declarações
dadas a veículos locais, como a rádio Gaúcha, pertencente à Rede RBS, afiliada da Rede
Globo no Rio Grande do Sul. Vê-se, então, que a variável disponibilidade não diz respeito
apenas à acessibilidade do evento aos jornalistas, mas sim da disponibilidade dos jornalistas
dos veículos em chegar rápido ao evento. E isso depende da sua abrangência de cobertura, de
acordo com a quantidade de afiliadas e empresas de comunicação parceiras.
Os critérios relativos ao produto podem ser explicados em termos de ―[...] consonância
com os procedimentos de produção, de congruência com as possibilidades técnicas e
organizacionais, com as restrições de realização e com os limites próprios do meio‖
(GOLDING-ELLIOTT, 1979, p. 144, apud WOLF, 2008, p. 214). Ou seja, ―[...] quanto
menos importante for a notícia, mais esses critérios entram em jogo durante a avaliação da
própria notícia‖ (GANS, 1979, p. 157, apud WOLF, 2008, p. 214). Nessa classe, também está
o critério da brevidade, ―[...] vinculado, de um lado, aos valores/notícia concernentes ao
produto e, de outro, ao mecanismo da seleção das notícias‖ (WOLF, 2008, p. 215). Aguiar
(2009) explica que ―[...] limitar as notícias aos seus elementos mais óbvios é essencial para
que se deixe espaço para uma mínima seleção dos acontecimentos do dia‖ (AGUIAR, 2009,
p. 175). Na cobertura do incêndio na boate Kiss, porém, a brevidade não foi adotada pelos
veículos escolhidos como objetos de análise. Ambos fizeram ampla cobertura – O Globo
publicou 11 páginas internas, totalizando 19 matérias; o G1, 120 matérias, em um período de
24 horas –, motivados, certamente, pela importância do acontecimento, além do fato de o
veículo on-line ter à disposição espaço quase infinito para publicação.
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Entre os critérios relativos ao produto, inclui-se também o que se refere à notícia como
resultado de uma ideologia da informação, isto é, o pressuposto segundo o qual são
noticiáveis, em primeiro lugar, os eventos que constituem e representam uma infração, um
desvio, uma ruptura do curso normal das coisas. ―Quanto mais um acontecimento for negativo
nas suas consequências, maior será sua probabilidade de se tornar notícia‖ (GALTUNGRUGE, 1965, p. 119, apud WOLF, 2008, p. 215). O incêndio na boate Kiss enquadra-se neste
critério, pelas consequências que teve: muitos mortos e feridos, sendo a maioria de jovens
universitários.
Outro valor-notícia relativo ao produto informativo é a novidade. ―As novidades
devem se referir a eventos amparados o máximo possível pelo momento da transmissão do
noticiário‖ (GOLDING-ELLIOTT, 1979, p. 121, apud WOLF, 2008, p. 216). Segundo os
autores supracitados, a produção cotidiana estabelece uma delimitação diária e os eventos
noticiáveis devem ter ocorrido nas 24 horas entre um noticiário e outro para merecer sua
inclusão neles. O incêndio na boate Kiss enquadra-se nesse critério de novidade e, por isso
(somado a todos os outros valores-notícia), tanto O Globo quanto o G1 realizaram ampla
cobertura sobre o acontecimento.
O último valor-notícia relativo ao produto é o balanceamento, ―[...] a composição
equilibrada do noticiário em seu conjunto‖ (WOLF, 2008, p. 218). O acontecimento tem a
probabilidade de virar notícia, mesmo que não seja muito importante, porque serve para
equilibrar a composição global do noticiário. Wolf (2008) explica que o balanceamento pode
se referir tanto ao jornal ou ao telejornal em seu conjunto, quanto a elementos específicos,
como a cobertura geográfica (cobrir todo o território nacional), as faixas etárias (notícias que
possam interessar a todos) e assim por diante. Esse critério não é aplicável ao caso do
incêndio na boate Kiss, porque o acontecimento é importante por si só, não foi noticiado para
balancear os jornais impresso e on-line. Mas, certamente, os editores do jornal utilizaram
outras matérias para fazer uma composição balanceada e tentar atender a todos os leitores.
Porque material para fazer uma edição inteira sobre o acontecimento na boate Kiss deveria
haver.

3.1.1.3 Critérios relativos ao meio
Referem-se ao espaço e ao tempo de um veículo. ―Geralmente, a quantidade de tempo
de transmissão que uma notícia pode ocupar depende menos do argumento que do seu modo
de apresentação‖ (GOLDING-ELLIOTT, 1979, p. 138, apud WOLF, 2008, p. 219). O
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primeiro valor-notícia é a possibilidade de um acontecimento fornecer um ―bom‖ material
visual, critério este que está vinculado a quase todos os outros de relevância e interesse. O
incêndio na boate Kiss, apesar ter sido uma tragédia, enquadra-se nessa variável, pela sua
importância3 e abrangência.
Um segundo critério de noticiabilidade relativo ao meio é a frequência. ―Por
frequência de um acontecimento entendemos o lapso de tempo necessário para que ele assuma
uma forma e adquira um significado‖ (GALTUNG-RUGE, 1965, p. 116, apud WOLF, 2008,
p. 221). Assim, quanto mais a frequência do acontecimento for semelhante à frequência do
meio de informação, mais provável será sua seleção como notícia por aquele meio. No
veículo on-line, esse critério é para a seleção e produção das notícias e pode-se tomar como
exemplo o incêndio na boate Kiss. À medida que os fatos eram descobertos (número de
mortos, causas do acidente, entre outras), o veículo produzia e já publicava as notícias, o que
resultou na grande quantidade de matérias veiculadas em um curto espaço de tempo. É preciso
alertar também que a frequência, quando muito curta, prejudica a qualidade e a credibilidade
do que é noticiado, como se verá adiante, porque o tempo de apuração das notícias e de
produção também fica muito reduzido.
O valor-notícia formato também faz parte deste critério, ao se referir ―[...] aos limites
de espaço e de tempo que caracterizam o produto informativo‖ (WOLF, 2008, p. 221). Os
jornais impresso e on-line, por exemplo, não têm as mesmas características de espaço e
tempo. Por isso, há grande diferença na quantidade de publicações de notícias, feitas pelo
Globo e o G1, sobre o acidente na boate Kiss. Vê-se, então, que ―[...] mudanças relevantes no
formato do noticiário implicam, parcialmente, avaliações e composições diversas do conjunto
dos valores-notícia aplicados nas escolhas do material noticiável‖ (WOLF, 2008, p. 222), o
que acaba interferindo, também, na qualidade das publicações.
A respeito dos critérios de noticiabilidade e valores-notícia citados acima, deve-se
esclarecer que nem todos são importantes do mesmo modo, nem todos são relevantes para
cada notícia. Wolf (2008) conclui que ―[...] isso significa que a ‗transformação‘ de um
acontecimento em notícia é o resultado de uma ponderação entre avaliações relativas a
elementos de diferente peso, relevância, rigidez com respeito aos procedimentos de produção‖
(WOLF, 2008, p. 225) e características intrínsecas de cada veículo.

3

Ver item ―Critérios substantivos das notícias, vinculados aos seus conteúdos‖, nesta parte da dissertação.
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3.1.2 As rotinas de produção

Segundo Wolf (2008), a escassez substancial de tempo das rotinas de produção
acentua a relevância dos valores-notícia, que se irradiam ao longo de todo este processo,
composto de diversas fases de produção, que variam sutilmente, conforme a organização
específica do trabalho de cada redação e de cada meio de comunicação. Aqui serão abordadas
as fases da produção cotidiana de informação presentes tanto no jornalismo on-line quanto no
impresso e que incidem principalmente na qualidade da informação, tema essencial e de
análise desta dissertação. São elas: coleta, seleção e apresentação.

3.1.2.1 A coleta dos materiais informativos

Em certa época, os jornalistas iam em busca das notícias. Hoje, são as próprias
notícias que ―buscam‖ os jornalistas. ―A coleta de notícias anula o núcleo da ideologia
profissional [que representa o jornalista] à caça de notícias, orientado para o exterior enquanto
ativo coletor de informações, independente das fontes‖ (GOLDING-ELLIOTT, 1979, p. 102,
apud WOLF, 2008, p. 229). Wolf faz uma dura crítica a essa prática, ao dizer que, atualmente,
na maioria dos casos, as notícias ―[...] são materiais produzidos em outro lugar, que a redação
se limita a receber e a reestruturar em conformidade com os valores/notícia relativos ao
produto, ao formato e ao meio‖ (WOLF, 2008, p. 229), o que pode resultar em matérias com
menos

qualidade

e

credibilidade.

Cabe

aqui

também

abordar

o

problema

da

descontextualização da informação – com destaque para as declarações de fontes – criticado
por Charaudeau (2009), que pode resultar em rumor ou boato: ―[...] toda informação retirada
de seu contexto de origem e transportada para um outro é suscetível de sofrer modificações
que podem transformá-la em desinformação‖ (CHARAUDEAU, 2009, p. 76).
O exemplo mais frequente, citado por Wolf (2008) e também presente na cobertura do
incêndio na boate Kiss feita pelos veículos O Globo e, principalmente, G1, é o ato de escolher
as comunicações das agências e de publicá-las como notícias, com apenas alguma leve
modificação. Pode-se incluir também o uso de declarações extraídas de perfis públicos nas
redes sociais digitais, encontradas nas matérias analisadas. E Wolf continua sua crítica:
―Desse modo, a estruturação do trecho e o ‗corte da notícia‘ são, em grande parte,
predeterminados na fase de coleta, e o jornalista se limita a uma função de ajuste marginal‖
(WOLF, 2008, p. 230).
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Outra característica da fase de coleta citada por Wolf que prejudica a qualidade das
notícias é a influência exercida pela preocupação de se ter notícias suficientes e a ―[...]
necessidade de se ter um fluxo constante [...] de notícias, a fim de confeccionar, a cada vez, o
produto exigido‖ (WOLF, 2008, p. 231).
Esse modo de organizar a coleta dos materiais noticiáveis está intrinsecamente
ligado à necessidade de tornar o trabalho rotineiro; este produz uma limitação e uma
redução substanciais (temperadas, no entanto, pela estabilidade e pela produtividade)
dos possíveis canais de coleta (WOLF, 2008, p. 232).

Essa característica é muito nítida nos veículos on-line, como se verá na parte da
análise. O que prevalece é a redução dos custos e a redução do tempo, em detrimento da
qualidade da notícia.
As fontes, que também fazem parte da coleta dos materiais informativos, são um fator
determinante para a qualidade da informação produzida pelos meios de comunicação, por
transmitir confiabilidade. Wolf (2008) explica que a confiabilidade ou credibilidade é um
fator substitutivo da fidedignidade: ―[...] se a fidedignidade da história não puder ser atestada
com rapidez, o jornalista tenta basear-se na credibilidade da fonte‖ (WOLF, 2008, p. 237).
Assim, ―[...] a instância de produção tem [...] uma dupla responsabilidade: a de obter os meios
de aceder a um máximo de fontes possíveis, verificá-las e apresentá-las‖ (CHARAUDEAU,
2009, p. 148). Porém, como se verá nas matérias analisadas nesta dissertação, as fontes nem
sempre transmitem credibilidade.
Charaudeau (2009) concorda que o modo de identificação influa na credibilidade,
produzindo efeitos diversos. Ele cita alguns:
Efeito de evidência quando a fonte não é citada, mas com o risco de prejudicar a
instância de informação se o receptor quiser saber de onde vem a informação sem
obter resposta; efeito de verdade e de seriedade profissional se a fonte é identificada
com precisão ou se é identificada com prudência sob o modo do provisório, da
espera da verificação; efeito de suspeita, se a identificação se faz de maneira vaga,
anônima ou indireta (CHARAUDEAU, 2009, p. 149).

Julga-se que isso ocorra, principalmente no meio on-line, por causa do curto tempo
para produção e apuração das notícias e, consequentemente, para a verificação da fonte e a
sua correta apresentação.

3.1.2.2 A seleção das notícias
Segundo Golding-Elliott (1979, p. 102, apud WOLF, 2008, p. 255), ―[...] a seleção e a
forma dada ao material que chega à redação constituem o processo de conversão dos
acontecimentos observados em notícias‖. E, como dito anteriormente, assim como os critérios
de noticiabilidade e os valores-notícia são negociados entre os diversos atores que participam
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do processo produtivo da notícia - que, no meio on-line, é cada vez mais concentrado em
menos pessoas -, a seleção não pode ser explicada como uma escolha subjetiva do jornalista.
É necessário vê-la [a seleção] como um processo complexo, que se desenvolve ao
longo de todo o ciclo de trabalho, realizado por instâncias diferentes (das fontes a
cada redator) e com motivações que não são todas imediatamente reconduzíveis à
necessidade direta de escolher quais notícias difundir (WOLF, 2008, p. 255).

Wolf (2008) ainda chama atenção para um importante aspecto: a seleção das notícias
vai além dos critérios de relevância.
A necessidade de ser eficiente e a escolha de procedimentos que permitam a
eficiência penetram nas fases da seleção e da produção. [...] Para os jornalistas, a
eficiência existe para permitir a distribuição de três recursos escassos: a equipe, o
formato e o tempo de produção. Os aparatos de informação devem ser eficientes,
pois espera-se que forneçam ao público as notícias mais atualizadas em tempos
preestabelecidos (WOLF, 2008, p. 256).

Vê-se, assim, que as rotinas de produção de cada veículo interferem na seleção e
produção das notícias. Por isso, há diferença em como um acontecimento – no caso, o
incêndio na boate Kiss – é noticiado em um veículo impresso e on-line, por exemplo, como se
pode ver na parte da análise, interferindo, consequentemente, na qualidade e na credibilidade
do produto final, que é a notícia.

3.1.2.3 A edição e a apresentação das notícias

De acordo com Wolf (2008),
[...] a fase de confecção e apresentação dos acontecimentos dentro do formato e da
duração dos noticiários consiste justamente em anular os efeitos dos limites
provocados pela organização da produção, para ―restituir‖ à informação o seu
aspecto de espelho do que ocorre na realidade externa, independentemente do
aparato informativo (WOLF, 2008, p. 259).

Em outras palavras, é a descontextualização dos acontecimentos e sua interpretação,
que ocorre durante toda a produção da notícia, desde a seleção, passando por um processo
inverso, de recontextualização – isto é, de ―reordenamento‖, para que a notícia pareça ao
leitor idealmente objetiva, neutra e isenta, em suma, espelho da realidade –, no formato de
cada meio em que é veiculada, nesta última fase de produção, que é a edição e a apresentação
das notícias.
Wolf (2008), porém, alerta para a distorção involuntária da notícia, que tem efeito
cumulativo:
Fases e rotinas de produção diferentes concorrem, cada uma com sua ―contribuição‖,
para determinar e reforçar essa distorção involuntária, amplamente independente do
conhecimento e da intencionalidade de cada jornalista, e ligada, por sua vez, à
organização das estruturas informativas e do trabalho redacional (WOLF, 2008, p.
261).
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Mais uma vez, percebe-se a interferência dos processos de produção da notícia no
produto jornalístico, de acordo com as rotinas de produção de cada veículo.
A partir da exposição das principais características sobre o processo de produção da
notícia, vê-se a complexidade dos elementos em jogo e as determinações estruturais da
cobertura informativa. Portanto, a notícia não reflete os acontecimentos, pois sua produção
surge como um processo de comunicação que envolve muitas variáveis heterogêneas (WOLF,
2008).
Observa-se também que, apesar das características peculiares de cada veículo,
explicitadas na primeira parte desta dissertação,
[...] os critérios de noticiabilidade e os valores-notícia consagrados nos jornais
impressos de referência continuam sendo válidos no jornalismo produzido para a
web. [...] Os valores-notícia de seleção e os valores-notícia de construção
permanecem os mesmos para as rotinas de produção do hard news, tanto no
jornalismo impresso quanto no jornalismo on-line (AGUIAR, 2009, p. 163),

porque eles são ―[...] as qualidades da construção jornalística dos acontecimentos‖ (AGUIAR,
2009, p. 178). E, assim como os critérios citados acima, os valores de qualidade, credibilidade
e ética profissional não mudam com o meio, como se verá a seguir.

3.2 Desdobramentos sobre qualidade, credibilidade e ética no jornalismo

Corroborando o que foi afirmado anteriormente, no final da parte dois desta
dissertação, ―[...] os atores que compõem a instância midiática estão legitimados de antemão
em seu papel de informantes, mas, ao mesmo tempo, estão em busca da credibilidade dos
cidadãos‖ (CHARAUDEAU, 2008, p. 62), que é resultante da qualidade das notícias. Essa
relação intrínseca entre qualidade e credibilidade é bem nítida em uma pesquisa feita pela
Unesco sobre o ―significado conceitual de qualidade jornalística‖, que aponta que
[...] o que há em comum nessas manifestações [opiniões dos entrevistados na
pesquisa] é a preocupação em garantir o zelo e a pertinência da apuração
jornalística, que por sua vez deve redundar numa abordagem diferenciada dos fatos
mesclada com o compromisso inalienável com a correção gramatical e com a
precisão das informações distribuídas ao público. A independência é outro atributo
importante do jornalismo de qualidade, de acordo com esses executivos
[entrevistados na pesquisa], que também destacam a ética, a responsabilidade social
e o atendimento às demandas da audiência como elementos formadores da noção de
qualidade jornalística. Este conjunto de atributos constitui a base do ativo mais
reluzente do ofício jornalístico: a credibilidade (CERQUEIRA, 2010, p. 18).

Vê-se também, na citação acima, que tanto a qualidade quanto a credibilidade do
discurso jornalístico são permeadas pela veracidade dos fatos. Charaudeau (2009) concorda:
―[...] o compromisso com a verdade é a base da credibilidade‖ (CHARAUDEAU, 2009, p.
76), sendo um princípio previsto no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros: ―O
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compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos fatos, e seu trabalho se pauta
pela precisa apuração dos acontecimentos e sua correta divulgação‖ (FENAJ, 2007, cap. II,
art. 4º).
Cerqueira (2010) complementa o que diz o Código de Ética, ao relatar, nos
indicadores da qualidade da informação jornalística, que ―[...] o fundamento primeiro do
jornalismo é a sua submissão inegociável à verdade factual e à verificação de fidedignidade
de suas fontes de informação‖ (CERQUEIRA, 2010, p. 14). Isso se deve ao fato de as
organizações jornalísticas atraírem para si o ―[...] dever social de produzir [...] análises
verossímeis e de qualidade, de todas as formas úteis para a sociedade a que servem‖
(CERQUEIRA, 2010, p. 14).
Esta última afirmação de Cerqueira é pertinente, pois entende-se que a ética
profissional do jornalista vai além do simples cumprimento e respeito às regras estabelecidas:
tem como objetivo prioritário o leitor, tendo em mente o jornalismo como uma atividade
social. Por isso, tanta preocupação com a qualidade das notícias.
Assim, concorda-se com Seligman (2010), que defende que haja uma relação
intrínseca entre a ética e a qualidade do discurso jornalístico: ―[...] a ética é mais do que um
acessório ao jornalismo, se mistura com a própria qualidade do trabalho. Ao contrário de
outras profissões, a informação é nossa matéria-prima principal e, portanto, não pode
prescindir de princípios éticos‖ (SELIGMAN, 2010, p. 118). E o principal deles é a verdade.
A mesma autora cita Christofoletti (2008) para corroborar a sua opinião: ―Para um jornalista,
abandonar o compromisso com a verdade não é um deslize, é uma falha ética e grave‖
(CHRISTOFOLETTI, 2008, p. 11, apud SELIGMAN, 2010, p. 118). E atualmente, é o que
mais se tem visto nas matérias que têm sido publicadas, principalmente nos veículos on-line,
por conta da predominância da velocidade sobre a correção e a precisão, que trouxe à tona
novos e antigos dilemas éticos.
Errar sempre foi encarado como uma consequência inevitável do tipo de matériaprima (a informação) usado pela imprensa. Mas ultimamente a quantidade,
frequência e relevância dos equívocos e fraudes cometidos pelos jornais e jornalistas
acabaram minando a credibilidade (CASTILHO, 2005, p. 247).

Venício A. de Lima (2008) alerta:
Atravessamos no Brasil um período de profundas transformações que implicará
importantes mudanças estruturais, regulatórias e em relação à natureza mesma do
sistema de comunicações. [...] O que literalmente assusta e perturba aqueles que
temos responsabilidades na formação de profissionais do setor e na observação da
mídia é que essas transformações estejam a ocorrer dentro de um profundo ‗vazio
ético‘ (LIMA, 2008).

Costa (2009) também faz uma crítica contundente a essa realidade, ao afirmar que
―[...] a preocupação ética, se existe formalmente e normativamente nas instruções da mídia
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tradicional, inexiste em inúmeras das suas práticas, e, quando se fala em nova mídia, ela está
no vácuo‖ (COSTA, 2009). Porém, isso não deveria acontecer, porque, assim como os
valores-notícia e os critérios de noticiabilidade, a dimensão ética dos jornalistas transcende o
meio em que a notícia é divulgada.
Como destaca Castilho (2005),
[...] o jornalismo através da internet continua basicamente sendo jornalismo. Os
seus objetivos e valores continuam exatamente os mesmos porque estão
relacionados ao caráter social da informação, à ética noticiosa, à privacidade dos
usuários e aos procedimentos profissionais básicos como [...] checagem de notícias
(CASTILHO, 2005, p. 234).

O jornalista Eugênio Bucci (2003) acredita que esse ―vazio ético‖ seja
[...] consequência do monopólio dos meios de comunicação, da pressa inerente ao
jornalismo, da briga acirrada e diária pela notícia exclusiva ou da guerra pela
audiência, o fato é que os jornalistas e seus patrões muitas vezes se afastam da
conduta ética e oferecem ao público uma informação de má qualidade (BUCCI,
2003, p. 30).

As características citadas acima por Bucci são típicas tanto do jornalismo digital
quanto do impresso. Mas é inegável que as novas tecnologias potencializam-nas, porque, ―[...]
ao multiplicar as possibilidades, a informática multiplica também os riscos‖ (PENA, 2008, p.
60), principalmente por causa da velocidade da produção e publicação das notícias, o que faz
com que Leão (1995) concorde com Pena (2008) e afirme que ―[...] quanto mais as técnicas
progridem, tanto mais a ética regride em vigência formativa e em espontaneidade criativa‖
(LEÃO, 1995, p. 19). Como explica Costa (2009), ―[...] para estarem na rede justapostos aos
acontecimentos que são notícias, os textos são produzidos e cosidos em alta velocidade. A
web não dá tempo ao jornalismo para uma pesquisa minimamente acurada. Por isso, as
informações surgem inexatas‖ (COSTA, 2009), como se verá nas matérias analisadas, na
próxima parte desta dissertação. Kucinski (2005) complementa:
Há no jornalismo on line a primazia da velocidade sobre outros atributos da
informação, tais como precisão, contextualização e interpretação. Esses atributos são
sacrificados em nome da velocidade. No jornalismo on line as informações são
enviadas continuamente, aos pedaços, ao mesmo tempo que os fatos estão
acontecendo. A fragmentação da informação, uma característica do processo de
produção da notícia, é levada ao extremo no jornalismo on line. É um jornalismo
que não espera o resultado da batalha. Informa cada troca de tiros (KUCINSKI,
2005, p. 98).

Dessa forma, como afirma Moretzsohn (2002),
[...] a verdade [...] costuma ficar submetida à necessidade da veiculação de notícias
em primeira mão (dadas as imposições da concorrência), trazendo como resultado,
frequentemente, a divulgação de informações falsas ou apenas parcialmente
verdadeiras, com consequências às vezes catastróficas (MORETZSOHN, 2002, p.
11).

Como consequência catastrófica pode-se considerar a infâmia de uma pessoa feita pela
imprensa, como o caso da Escola Base, em São Paulo, no qual o dono da instituição foi
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acusado de pedofilia e teve o seu nome publicado nos jornais, sendo depois comprovadamente
inocentado. Mas e a imagem do indivíduo e da escola? Como recuperar a reputação? Esses
erros são suscetíveis de ocorrer em qualquer veículo de qualquer meio, quando não se tem o
cuidado de uma apuração detalhada. Porém, Moura (2003) pensa que, na internet, o risco é
maior.
É enquanto meio difusor de informação noticiosa que a internet levanta mais
dúvidas. A velocidade é simultaneamente a sua grande vantagem e o seu grande
vírus. A competição pela divulgação da notícia em primeira mão é exacerbada no
novo meio, levando a que muitas vezes fiquem fatos por confirmar ou sejam
adiantadas informações erradas sobre acontecimentos ainda em desenvolvimento
(MOURA, 2003, p. 194).

Batista, Almeida e Marques (2010) corroboram a afirmação acima, ao dizer que ―[...]
se, com as tiragens diárias dos jornais, os jornalistas já se deparavam com rotinas limitadoras
do ponto de visto ético, com a brevidade ‗minuto-a-minuto‘ essas rotinas se tornam mais
evidentes‖ (BATISTA, ALMEIDA e MARQUES, 2010, p. 38). Moura também reconhece
que ―[...] um jornalista que respeite o seu código deontológico vai evitar estas situações, mas
muitas vezes a sobrevivência num meio que tanto a dificulta pode ditar regras paralelas às
quais o jornalista é forçado a obedecer‖ (MOURA, 2003, p. 194).
Pode-se considerar como ―regra paralela‖ do jornalismo on-line a necessidade de
atualização constante. E, uma vez que ―[...] a exatidão é a vítima da pressa, inerente ao
processo de notícia em tempo real‖ (COSTA, 2009), a consequência é a publicação de
informações imprecisas, mas não só: há também o apagamento delas - exemplificado adiante,
na parte da análise -, graças às facilidades tecnológicas do meio on-line, transmitindo a
sensação de efemeridade das notícias, o que prejudica ainda mais a qualidade e a credibilidade
delas.
VIEIRA (2013) aponta a deficiência nas modalidades atuais de publicação de erratas
no meio on-line e a necessidade de se descobrir uma maneira pela qual o leitor seja informado
com precisão sobre os fatos. Ela defende que a errata é
[...] o instrumento que dá visibilidade ao erro jornalístico e deve ser utilizada todas
as vezes em que a notícia necessitar de correção. Seu caráter é de prestação de
contas com o público leitor, pois, agindo com transparência na admissão de erros, o
veículo mantém sua credibilidade (VIEIRA, 2013, p. 30).

Os veículos do meio impresso costumam ter essa postura, chamando atenção para o
erro na próxima edição, cientes da importância de dar uma justificativa ao leitor pelo
ocorrido, uma vez que, diferentemente dos veículos do meio on-line, não têm a possibilidade
de apagar o erro. Pensa-se, assim como Vieira (2013), que esse método adotado pelos
veículos impressos, mas também aplicável a qualquer outro – inclusive o on-line –, transmite
maior credibilidade ao leitor, que é um valor importante, relacionado à qualidade do discurso
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jornalístico e que deve ser conservado em qualquer veículo, e não relegado em prol de outras
características intrínsecas ao meio, como defende Lima (2010):
Seja na televisão, rádio, revista, periódico e até mesmo na internet, é preciso
esclarecer que, quando se fala em jornalismo, alguns conceitos referentes ao
exercício da profissão de reportar a notícia devem se manter íntegros e
estratificados. É permitido adaptação da linguagem, do código e até do formato,
porém sem alterar a estrutura jornalística de tratar a notícia. Sendo assim, conceitos
como [...] apuração, credibilidade, busca pela verdade são alguns requisitos
universais que sustentam o bom jornalismo desde os primórdios e permeiam a
qualidade da informação (LIMA, 2010, p. 4)

e que não passam à revelia do leitor, como mostra recente pesquisa feita pelo Ibope no Brasil
inteiro, encomendada pelo governo federal: o jornal impresso, apesar de não ser a mídia
preferida entre os participantes da pesquisa (conquistando apenas 1,5%, contra 15% da
preferência da internet – que ainda tem perspectiva de chegar a 25% nos próximos anos), é o
meio cujas notícias apresentam maior nível de confiança (53% dos entrevistados dizem
confiar sempre ou muitas vezes), seguido do rádio (50%), da TV (49%), da revista (40%) e
dos sites de notícias (28%). E, como era de se esperar, as notícias classificadas pelos
participantes da pesquisa como nunca ou pouco confiáveis, de acordo com o meio em que são
veiculadas, têm proporção inversa, como mostra o Gráfico 1:

Gráfico 1 - Confiança nas notícias, de acordo com o meio em que são veiculadas.
Fonte: Brasil (2014).
Vê-se, com a pesquisa, que o leitor dá valor ao ―conteúdo relevante‖, como observa Di
Franco (2014), que é ―[...] a matéria aprofundada, a reportagem interessante, a análise que o
ajude, de fato, a tomar decisões‖ (DI FRANCO, 2014, p. 15) - aspectos geralmente mais
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presentes no jornal impresso do que em outras mídias e que qualificam e dão credibilidade ao
meio.
Ferrari chama atenção para outro aspecto do meio on-line - já abordado na primeira
parte desta dissertação - que interfere na credibilidade: o excesso de informação disponível na
internet.
Por ser bombardeado diariamente por uma quantidade avassaladora de informações,
o internauta não se sente fiel a qualquer veículo digital, nem mesmo ao portal do
provedor de acesso que ele assina. No caso dos jornais impressos, ocorre o inverso.
A fidelidade do leitor é visível. [...] Na internet, contudo, a viagem é lúdica e o apelo
visual e textual falam mais alto (FERRARI, 2008, p. 20).

Por essa razão, como defende Moura (2002), o trabalho dos jornalistas de seleção,
hierarquização, decodificação, contextualização e interpretação das informações é essencial.
Porém,
[...] a valorização do instantâneo põe em causa o próprio sentido da mediação
exercida pelo jornalista, pois a imediatez [sic], a obsessão pela ―última hora‖, pelo
―chegar primeiro‖, impossibilita o distanciamento que a análise e a reflexão exigem,
dificultando igualmente aspectos fundamentais para a qualidade da informação
divulgada como o são a investigação e a verificação dos fatos reportados (MOURA,
2002, p. 6).

É verdade que a instantaneidade afeta o trabalho de mediação do jornalista, ao
restringir a produção jornalística acurada. Mas mesmo que ela seja problemática, a mediação
é necessária e não se pode rejeitá-la. Assim, concorda-se com Palácios (2003), ao refutar a
sugestão de Pierre Lévy (1999), citada a seguir, quanto à possível dispensa dos jornalistas
enquanto intermediários em função do desenvolvimento da internet:
Se cada pessoa pode emitir mensagens para várias outras, participar de fóruns de
debates entre especialistas e filtrar o dilúvio informacional de acordo com seus
próprios critérios (o que começa a tornar-se possível), seria ainda necessário, para se
manter atualizado, recorrer a esses especialistas da redução ao menor denominador
comum que são os jornalistas clássicos? (LÉVY, 1999, p. 192).

A ideia de Lévy (1999) gera a ilusão ―[...] da possibilidade de acesso direto à
informação em ‗tempo real‘ por um público conectado global e ininterruptamente‖
(MORETZSOHN, 2002, p. 15). Sabe-se, entretanto, que, na realidade, isso não ocorre. Além
disso, ―[...] com o crescimento da massa de informação disponível aos cidadãos, torna-se
ainda mais crucial o papel desempenhado por profissionais que exercem funções de filtragem
e ordenamento desse material, seja a nível jornalístico, seja acadêmico, lúdico etc.‖
(PALÁCIOS, 2003, p. 80).
Não se pode negar que as características intrínsecas ao meio on-line – vistas
detalhadamente na parte um –, principalmente a instantaneidade, por conta da dinâmica
mesma do ciberespaço, colaboram para os desvios éticos e para a perda da qualidade e da
credibilidade do discurso jornalístico. Por isso, alguns autores defendem uma nova ética
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profissional, que ―[...] leve em conta as complexidades contemporâneas‖ (LIMA, 2008). Mas
é preciso refletir se essa ideia é realmente apropriada e solúvel. Porque o que o Código de
Ética defende – apuração e divulgação precisas e corretas, além do compromisso fundamental
com a verdade dos fatos – independe do uso das novas tecnologias. Então, adaptar o Código
não seria a solução. Claudio Abramo (1988), de maneira perspicaz, defende a universalidade
da atitude ética, mostrando que ela não está ligada à profissão, e sim ao caráter individual.
Não existe uma ética específica do jornalista: sua ética é a mesma do cidadão. [...] O
cidadão não pode trair a palavra dada, não pode abusar da confiança do outro, não
pode mentir. No jornalismo, o limite entre o profissional como cidadão e como
trabalhador é o mesmo que existe em qualquer outra profissão (ABRAMO, 1988, p.
33).

O que deve ser posto em questão, então, é que o profissional, pressionado pelos
superiores e pelas rotinas de produção, tem exercido a atividade jornalística apenas
preocupado em desbancar a concorrência, quando deveria pensar, prioritariamente, em
informar corretamente o público.
A necessidade da verdade é maior, não menor, no novo século, considerando que a
presença da inverdade tem sido muito mais prevalecente. Para que isso aconteça, o
próximo passo é que os jornalistas deixem bem claro a quem dedicam sua lealdade
prioritária (KORACH e ROSENSTIEL, 2004, p. 26).

Há, ainda, a questão mercadológica, que influencia consideravelmente o discurso
jornalístico, como lembra Charaudeau (2008):
Ao nos interrogarmos sobre as mídias, devemos começar por verificar quem
informa, com quais intenções e procedimentos. [...] Pois a instância de informação é
submissa à lei implacável da captação: é preciso seduzir o público. [...] À lógica da
informação, que exige credibilidade no tratamento das notícias, se sobrepõe uma
lógica de mercado, que exige resultados quantitativos (CHARAUDEAU, 2008, p.
282).

Por se ver que
[...] o povo só conhece o mundo de forma indireta, através de imagens que forma
por intermédio da imprensa. [...] Essas imagens são distorcidas e marcadas pelas
irremediáveis fraquezas do jornalismo, portanto, apenas reforçam a ignorância. A
opinião pública, então, é facilmente manipulada (PENA, 2012, p. 29),

coloca-se, então, a importância da análise da qualidade e da credibilidade do discurso
jornalístico, porque, como se verá, embora não haja uma autonomia incondicional em sua
prática profissional – por causa das condições de produção e características intrínsecas de
cada veículo –, o jornalista é um participante ativo na construção da realidade. E que realidade
é essa que está sendo construída e cada vez mais consumida no meio on-line?
Depois dessa breve abordagem sobre qualidade, credibilidade e ética profissional, é
possível que se tenha, erroneamente, chegado à conclusão de que o compromisso com a
verdade dos fatos seja discrepante do discurso como construção social e do jornalismo como
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construção da realidade, que são as bases da Análise do Discurso e do newsmaking,
respectivamente – teorias que sustentam esta dissertação.
É preciso esclarecer que o compromisso com a verdade dos fatos, que remete à ética, à
qualidade e à credibilidade das notícias, não é antagônico à construção da realidade. Porque
os fatos existem em si, são os que originam as notícias, não são passíveis de criação, porque
têm valor de verdade, que se baseia na evidência (CHARAUDEAU, 2009); as informações e
as notícias, por serem enunciação e discurso, como define Charaudeau (2009), já não existem
em si; são construções.
Em outras palavras, não se pode inventar um acontecimento e todos os seus detalhes
factuais. Porque ―[...] o acontecimento se encontra nesse ‗mundo a comentar‘ como
surgimento de uma fenomenalidade que se impõe ao sujeito, em estado bruto, antes de sua
captura perceptiva e interpretativa‖ (CHARAUDEAU, 2009, p. 95). Mas os relatos sobre eles,
que são as informações e as notícias, sim, são construções, ―[...] as significações do
acontecimento‖, como conceitua Charaudeau (2009, p. 95), ou seja, as diversas interpretações
sobre o acontecimento, que dependem das condições de produção, contexto, critérios de
noticiabilidade e valores-notícia, entre outros aspectos já explicitados. Assim, como bem
explica Moretzsohn (2002), a verdade é ―[...] relativa a fatos que realmente ocorreram – e que
comportam interpretações diversas‖ (MORETZSOHN, 2002, p. 11), que são as informações e
as notícias, entendidas aqui como construções da realidade, formando discursos sobre a
realidade.
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4 METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho foi desenvolvida com abordagem qualitativa, uma vez
que ―[...] a informação [...] não é mensurável quantitativamente. Ela só pode ser verificada
através de seus efeitos e estes só podem ser apreendidos com seriedade através de uma
abordagem qualitativa‖ (CHARAUDEAU, 2009, p. 58).
Trata-se de uma pesquisa exploratória, que se fundamentou essencialmente na Análise
do Discurso, que entende o discurso como construção social, em consonância com a teoria do
newsmaking, que concebe as notícias como construção da realidade, já que ambas dão
importância às condições de produção do discurso, que, segundo Possenti (2009), ―tanto se
pode entender as determinações que caracterizam um processo discursivo quanto as
características múltiplas de uma ‗situação concreta‘ que conduz à produção‖ (POSSENTI,
2009, p. 369). Também buscou-se embasamento teórico para explicitar as peculiaridades dos
jornalismos impresso e on-line e abordar a relação entre qualidade, credibilidade e ética no
jornalismo.
Também fez-se uma pesquisa descritiva, quando foram analisadas as matérias sobre o
incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS), ocorrido em 27 de janeiro de 2013. As matérias
analisadas foram noticiadas no jornal impresso O Globo e no portal de notícias G1, ambos os
veículos pertencentes às Organizações Globo, maior grupo de comunicação do Brasil,
responsável pela Infoglobo, pela Rede Globo de Televisão, pelo Sistema Globo de Rádio, pela
Editora Globo, entre outros negócios, como TV a cabo e Internet.
A escolha dos veículos teve como critério o fato de tanto O Globo quanto o G1
fazerem parte do maior conglomerado de mídias brasileiro e terem circulação nacional, além
de serem umas das principais fontes de informação dos leitores, conforme recente pesquisa
(BRASIL, 2014), melhor explicitada na próxima parte desta dissertação.
Também levou-se em consideração, na escolha dos veículos, a preocupação para que
não houvesse discordância de fatores externos que poderia, de alguma forma, interferir na
política editorial do veículo e, consequentemente, no trabalho de análise. Por isso, ambos os
veículos analisados são da mesma empresa, por se ter a compreensão de que ―não há
jornalismo sem aquilo que costumamos compreender como sendo ‗exterior‘: os fatos, as
relações de poder, os contextos sociais, as decisões políticas, os interesses econômicos, as
crenças religiosas, as concepções estéticas‖ (MACHADO e JACKS, 2001, p. 12).
Pelo fato de o universo da pesquisa ser amplo (11 páginas internas do jornal O Globo,
totalizando 19 matérias, e 120 matérias do portal G1), foi necessário fazer um recorte dos
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objetos de análise. Selecionou-se uma amostra não probabilística das matérias veiculadas pelo
Globo na edição do dia 28 de janeiro de 2013 e das matérias publicadas pelo G1, em um
período de 24 horas (das 3 horas da manhã do dia 27/01/2013 – horário do incêndio – às 3
horas da manhã do dia 28/01/2013).
O critério de escolha das matérias deu-se pelo conteúdo mais informativo do que
opinativo. Assim, foram selecionadas as que relataram efetivamente o acidente na boate Kiss,
como o resgate, as possíveis causas do incêndio, as ações de autoridades, entre outros
aspectos e foram desconsideradas matérias mais subjetivas, que contavam a história de vida
das vítimas, os depoimentos de amigos e parentes, o processo de reconhecimento dos corpos
etc., além de matérias que tinham o incêndio apenas como gancho, sem divulgar maiores
informações sobre o assunto.
Sendo assim, os objetos de análise restringiram-se a seis páginas (3, 5, 8, 12, 13 e 15)
do jornal O Globo, totalizando nove matérias, e 18 matérias do G1, além da capa de ambos os
veículos. A escolha das matérias do G1 como objetos de análise foi ainda mais criteriosa:
além dos mesmos processos de priorização e eliminação feitos nas matérias do jornal O
Globo, também foram levados em consideração os assuntos abordados nas matérias do Globo,
para melhor comparação das informações publicadas.
A partir da seleção das matérias, foram empregados o método e a técnica seguintes, de
acordo com Kauark, Manhães e Medeiros (2010):
Método:
Fenomênico: Prevê a coleta de dados e sua análise a partir da interpretação do
pesquisador. As considerações apresentadas nesta dissertação traduzem um olhar parcial e
subjetivo sobre os objetos analisados.
Técnica:
Análise do discurso: Através das matérias vinculadas ao incêndio ocorrido na Boate
Kiss em janeiro de 2013, foi possível elaborar uma análise interpretativa das matérias
selecionadas, por meio de um olhar reflexivo e crítico, com base na teoria do newsmaking e
da Análise do Discurso.
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5 OBJETOS DE ESTUDO, CENÁRIO DO CONSUMO DE NOTÍCIAS E ANÁLISE
DAS MATÉRIAS

Antes da análise das matérias, faz-se necessário apresentar um breve histórico do
jornal O Globo e do portal G1, para melhor conhecimento dos objetos de análise; um pequeno
relato sobre o acidente na boate Kiss, que foi o assunto das matérias analisadas, baseado em
fonte oficial – no caso, o inquérito policial; e o cenário do consumo de notícias, com dados
atualizados, que revelam o crescimento cada vez maior dos veículos on-line, comparado ao
ínfimo aumento dos impressos, justificando a análise da pesquisa e a preocupação com o que
está sendo veiculado.

5.1 Breve histórico dos objetos de análise
 Jornal O Globo4
Fundado em julho de 1925 pelo jornalista Irineu Marinho, com o apoio de Herbert
Moses e Justo de Morais, o jornal O Globo foi criado para ―renovar os padrões dominantes na
imprensa carioca‖. Sob a direção de Roberto Marinho, os negócios expandiram-se, tornandose um conglomerado de empresas de mídia, chamado de Organizações Globo, formado pelas
TV Globo, Rádio Globo, Editora Globo, Infoglobo, além de outros veículos de comunicação,
sendo considerado o maior grupo de mídia do Brasil.
O jornal O Globo, especificamente, é referência entre os jornais do Rio de Janeiro na
mídia impressa desde a década de 70 e, atualmente, ocupa o primeiro lugar no ranking dos
jornais mais vendidos no estado do Rio de Janeiro, sendo líder absoluto nas classes A e B, e o
terceiro lugar no Brasil, com média de 277.876 exemplares por dia, segundo a ANJ (2012).
 Portal de notícias G15
Lançado em 18 de setembro de 2006, o G1 é um portal de notícias pertencente às
Organizações Globo, sob orientação da Central Globo de Jornalismo, mas mantido pelo
portal Globo.com. Destaca-se por seu conteúdo multimídia, beneficiando-se das vantagens da
internet sobre os meios tradicionais de comunicação. O veículo reúne o conteúdo jornalístico
das diversas empresas das Organizações Globo, como Rede Globo, Globo News, Rádio Globo

4
5

Informações retiradas do DHBB (2010) e do INFOGLOBO.
Informações retiradas do G1.
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e CBN, jornais O Globo e Diário de São Paulo, revistas Época e Globo Rural, entre outras,
além de reportagens próprias em formato de texto, fotos, áudio e vídeo.
O plantão de notícias do portal, atualizado 24 horas por dia, recebe matérias das três
redações da Central Globo de Jornalismo – situadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília –
e das afiliadas da Rede Globo, presentes em todos os estados brasileiros, além das agências de
notícias Reuters, France Presse, Associated Press, EFE, New York Times, Lusa, Valor
Econômico e Agência Estado.

5.2 Cenário do consumo de notícias no Brasil

A pesquisa mais recente da Associação Nacional dos Jornais, feita em 2012, mostra
que a circulação média dos jornais pagos no Brasil, nesse ano, foi de 8,802 milhões por dia,
com um aumento de 1,8% em relação ao ano anterior. O número de títulos de jornais
brasileiros em circulação também cresceu: em 2012, chegou a 4.835 jornais, 621 a mais do
que em 2011.
A concorrência pela preferência do cidadão na escolha de suas fontes de informação
se intensificou com o surgimento de novas mídias, como a TV por assinatura e a
internet. Os jornais brasileiros souberam se adaptar a esse novo cenário, buscando
maior eficiência técnica e gerencial. Assim, ao mesmo tempo em que se
generalizaram as versões digitais, [...] as edições impressas seguiram inovando e
novos títulos, principalmente voltados para a leitura rápida, surgiram nas principais
cidades. Em consequência, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que a
circulação de jornais mantém-se em crescimento (ANJ, 2009, p. 14).

Porém, o aumento ocorreu por causa do avanço das edições digitais.
Conforme o IVC, os jornais brasileiros tiveram crescimento médio de 1,8% na
circulação em 2012, mas o que é digno de nota é que o aumento se deveu ao avanço
das edições digitais, que aumentaram 128% na comparação com 2011. Elas
responderam por 100% do aumento no ano e já representam 3,2% da circulação total
(ANJ, 2013).

Isso pode ser explicado pelo crescimento da internet no Brasil nos últimos 10 anos,
estimado em 122%, totalizando 105 milhões de pessoas com acesso (IBOPE, 2013a). Uma
pesquisa do Ibope sobre as principais transformações nos hábitos dos consumidores
brasileiros, publicada em novembro de 2013, revelou que 47% dos entrevistados consideram a
internet como meio de comunicação, enquanto 53% a identificam como uma plataforma. ―Ao
se utilizar a internet como uma plataforma, a rede se transforma numa ferramenta agregadora
de conteúdo e de valor aos outros meios‖ (IBOPE, 2013b).
A pesquisa ainda mostrou que, entre as mídias tradicionais (jornal, rádio, TV e revista)
e seus formatos (analógico/impresso e on-line), o jornal teve a maior porcentagem – 9% – em
relação ao consumo simultâneo de uma mesma mídia nos dois formatos, impresso e on-line.
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Em contrapartida, a mídia impressa também é a mais trocada pela on-line, de acordo com uma
pesquisa publicada pela agência de publicidade F/Nazca, realizada pelo Instituto Datafolha,
em 2012. ―63% dos internautas costumam substituir as mídias tradicionais para consumir
conteúdos delas originários via internet. Jornal em papel é o meio mais trocado pela versão
on-line‖ (F/NAZCA, 2012).
Em uma recente pesquisa (BRASIL, 2014) sobre os hábitos de consumo de mídia da
população brasileira, realizada em todo o país, 47% dos entrevistados afirmaram ter o hábito
de acessar a internet, mídia que ficou em 3º lugar, comparada a todas as pesquisadas (TV,
rádio, internet, jornal e revista) e 25% disseram ter o hábito de ler jornal, mídia que ficou à
frente apenas da revista. O ranking das mídias quase se repete quando os participantes da
pesquisa apontam o meio de comunicação preferido. A internet sobe para segundo lugar, com
13,1%, mas com perspectiva de chegar a 25% nos próximos anos, e o jornal mantém-se em
quarto, com apenas 1,5% da preferência. Nesta mesma pesquisa, observa-se que a fonte de
informação na internet mais citada pelos entrevistados é a rede social Facebook (30,8%),
seguida do portal Globo.com (6,8%) e do G1 (5,0%) - este último, o único portal
essencialmente de notícias. Já os jornais impressos mais citados como fonte de informação
são o Extra (7,1%), o Super Notícias (5,5%), o Meia Hora (4,5%) e O Globo (3,8%) - os três
primeiros são jornais populares e de baixo custo, que circulam em regiões metropolitanas
bastante populosas, o que explica a elevada posição deles no ranking.
Deve-se destacar a presença do portal G1 e do jornal O Globo nos rankings citados
acima, por serem os veículos selecionados como objetos de análise para esta dissertação e
também uns dos mais citados como fonte de informação dos leitores, o que credencia a
escolha e importância deles para a análise do discurso jornalístico que se pretende fazer nesta
parte.
Neste cenário do consumo de notícias, vê-se que o jornal impresso resiste à difícil
concorrência das novas mídias e obtém um mínimo de crescimento nas vendas, enquanto os
veículos on-line crescem exponencialmente e conquistam cada vez mais novos usuários,
graças à popularização da internet. Esses dados, que mostram a mudança de hábito dos
leitores, ratificam a necessidade de análise da qualidade das notícias consumidas na internet,
em relação ao jornal impresso. É o que se faz nesta parte da dissertação.
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5.3 Relato sobre o incêndio na boate Kiss6

O acidente na boate Kiss aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013, aproximadamente às
3 horas da manhã, em Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, causando a morte de 242
pessoas - todas por asfixia, em decorrência da fumaça tóxica produzida pelo incêndio -, além
de centenas de feridos.
A investigação policial concluiu que o incêndio iniciou-se por uma centelha de um
fogo de artifício utilizado pela banda Gurizada Fandangueira, que atingiu o forro do teto feito
de isolamento acústico de esponja - material altamente inflamável.
No momento do acidente, havia, no mínimo, 864 pessoas, sendo que a boate tinha
capacidade máxima para 769 pessoas.
Apurou-se que no momento do incêndio estavam dentro da Boate Kiss no mínimo
864 pessoas, dados extraídos das listas de atendimento de vítimas em hospitais e da
lista de vítimas que prestaram depoimentos à Polícia Civil. Contudo, este número
pode ser bem maior, pois se sabe que existem pessoas que não foram atendidas em
hospitais e que não se apresentaram à Polícia Civil para prestar esclarecimentos
(SSP, 2013, p. 90).

A superlotação foi um dos fatores relevantes para o elevado número de mortes e
feridos, além da imprudência dos músicos em soltar fogo de artifício em local fechado e das
más condições de segurança da boate.
O acidente gerou grande comoção pública, devido à proporção: foi considerado o
segundo maior incêndio no Brasil em número de vítimas e o terceiro maior desastre em casas
noturnas no mundo, ganhando ampla repercussão na imprensa nacional e internacional.

5.4 Análise das matérias

Para analisar a qualidade e a credibilidade das notícias do jornal O Globo e do portal
G1 sobre o acidente na boate Kiss, levou-se em consideração, além dos aspectos semânticodiscursivos das matérias, o objeto jornalístico como um todo, porque se acredita que a
cobertura de um acontecimento feita por um veículo deve ser vista como um discurso integral,
em que todas as partes (como capa, fotos e textos) se confirmam. E também pelo fato de que a
Análise do Discurso ―[...] vai além da dimensão da palavra ou da frase e se preocupa com a
organização global do texto; examina as relações entre a enunciação e o discurso enunciado e
entre o discurso enunciado e os fatores sócio-históricos que o constroem‖ (BARROS, 2010, p.
187). Assim, as condições de produção do discurso jornalístico nos meios impresso e on-line
6

Informações retiradas da SSP (2013).
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também perpassam toda a análise, por serem primordiais tanto para a análise do discurso
quanto para a teoria do newsmaking, porque determinam o processo discursivo e, assim,
interferem na qualidade e na credibilidade do que é noticiado.
A seguir, têm-se os quadros 1 e 2, com os títulos das matérias analisadas de cada
veículo jornalístico.
Quadro 1 - Matérias analisadas do jornal O Globo7.
Título das matérias do Globo analisadas
Descaso mata 231 jovens no Sul
Asfixiados, queimados e pisoteados na boate
Resgate dramático e pilhas de corpos
Boate estava com plano de prevenção vencido
Uso de fogos, principal causa de incêndios
UTIs móveis e cães farejadores são enviados a Santa Maria
Dilma chora em visita às famílias de vítimas
Autoridades prestam solidariedade a parentes de mortos do incêndio
Ministro alerta para ‗pneumonia química‘
Mais de 100 pessoas ficaram feridas

Página
capa
3
5
8
12
12
13
13
15
15

Fonte: Elaborado pela autora (2014).
Quadro 2 - Matérias analisadas do portal G18.
Título das matérias do G1
analisadas
Incêndio em boate no RS mata mais
de 240 na maior tragédia em 50 anos9
Incêndio em boate provoca pânico e
mortes em Santa Maria, no RS
Dilma oferece ‗toda ajuda necessária‘
após tragédia em Santa Maria, no RS
Emocionada, Dilma lamenta tragédia
no RS e antecipa volta do Chile
Dilma vai para Santa Maria e
mobiliza ministros para minorar
tragédia
Alvará de boate incendiada estava
vencido desde agosto, diz bombeiro
Genro diz que investigação será feita
para 'apurar todos os fatos'
7

Link
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/tragedia -incendioboate-santa-maria/platb/
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/ 2013/01/
incendio-em-boate-provoca-panico-e-mortes-em-santamaria-no-rs.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/
dilma-oferece-toda-ajuda-necessaria-apos-tragedia-emsanta-maria-no-rs.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/
presidente-dilma-cancela-agenda-no-chile-e-vai-para-santa
-maria-no-rs.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/01/dilma-vaipara-santa-maria-e-mobiliza-ministros-para-minorartragedia.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/ 2013/01/
alvara-de-boate-estava-vencido-desde-agosto-dizembombeiros.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/01/genro-dizque-investigacao-sera-feita-para-apurar-todos-os-fatos.html

Todas as matérias analisadas do jornal O Globo estão no Anexo A.
Todas as matérias analisadas do G1 estão no Anexo B.
9
Este título não se encontra no Quadro 6 porque é o título da capa do portal G1 sobre a cobertura do incêndio,
cujo número de mortos foi alterado diversas vezes.
8
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Familiares começam a reconhecer os http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/
corpos de vítimas do incêndio no RS familiares-comecam-reconhecer-vitimas-em-ginasio-desanta-maria.html
Conduta de seguranças de boate em http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/ 2013/01/
Santa Maria será investigada
conduta-de-segurancas-de-boate-em-santa-maria-serainvestigada.html
Sinalizador, pânico e portas fechadas http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/sinalizadorestão entre causas da tragédia
panico-e-portas-fechadas-estao-entre-causas-da-tragedia
.html
Após resgate de corpos, polícia ainda http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/ 2013/01/
mantém buscas por vítimas em boate apos-resgate-de-corpos-policia-ainda-mantem-buscas-porvitimas-em-boate.html
Feridos em boate são levados de http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/ 2013/01/
helicóptero a hospital de Porto feridos-em-boate-sao-levados-de-helicoptero-hospital-deAlegre
porto-alegre.html
Dilma visita feridos e famílias de http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/ 2013/01/
vítimas de incêndio em Santa Maria
dilma-visita-feridos-e-familias-de-vitimas-incendio-emsanta-maria.html
Países enviam condolências ao Brasil http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/paises-enviamapós tragédia em Santa Maria
condolencias-ao-brasil-apos-tragedia-em-santa-maria.html
Ministro da Saúde diz que prioridade http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/ 2013/01/
é salvar feridos no incêndio de boate ministro-da-saude-diz-que-prioridade-no-rs-e-salvar-vidasdos-feridos.html
Dilma decreta luto oficial de três dias http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/ 2013/01/
devido à tragédia em Santa Maria
dilma-decreta-luto-oficial-de-tres-dias-devido-tragedia-emsanta-maria.html
Maioria em Santa Maria sofreu http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/01/maioria-emintoxicação, diz Ministro
santa-maria-sofreu-intoxicacao-diz-ministro. html
Fumaça da queima de revestimento http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/01/fumaca-daacústico causou maioria de mortes, queima-de-revestimento-acustico-causou-maioria-dediz resgate
mortes-diz-resgate-1.html
Número de mortos em tragédia em http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/ 2013/01/
boate no RS é revisado para 231
numero-de-mortos-em-tragedia-em-boate -no-rs-e-revisadopara-231.html

Fonte: Elaborado pela autora (2014).

Analisando inicialmente apenas os títulos, é possível ver uma grande diferença no
discurso dos veículos: O Globo, apesar de fazer bastante uso de adjetivos, transmitindo uma
certa carga emotiva, os títulos são assertivos, com a grande maioria dos verbos no presente do
indicativo, o que indica comprometimento com o que é publicado. O mínimo uso do recurso
da heterogeneidade enunciativa mostrada, como em ―Ministro alerta para „pneumonia
química‟‖, colabora para esse posicionamento firme do jornal, de quem tem certeza do que
diz – por ter feito uma apuração cuidadosa, graças ao tempo maior disponível para isso do que
o que tem o G1 – e não precisa, logo no título, da confirmação de uma voz legitimadora, que
tenha autoridade, como o G1 faz. A utilização de verbos no presente do indicativo nas
manchetes dos veículos mais lentos, como o impresso, tem, ainda, outra razão: é uma
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estratégia para ―alongar o agora‖ (HERNANDES, 2012, p. 61), ou seja, transmitir a sensação
de atualidade, já que a sua periodicidade é de 24 horas, e não ficar defasado de veículos mais
rápidos, como os jornais on-line.
O G1, por sua vez, apresentou títulos mais objetivos, sem adjetivações. Porém, fez uso
recorrente da heterogeneidade enunciativa, tanto com discurso relatado (como em ―Ministro
da Saúde diz que prioridade é salvar feridos no incêndio de boate‖ e ―Fumaça da queima de
revestimento acústico causou maioria de mortes, diz resgate‖) quanto com formas marcadas
de conotação autonímica (como em ―Dilma oferece „toda ajuda necessária‟ após tragédia em
Santa Maria, no RS‖), apoiando-se sempre na voz do outro. O uso exacerbado da
heterogeneidade enunciativa revela que o G1, pela rapidez nos processos de apuração e
veiculação das notícias, coordenada mesmo pela dinâmica do ciberespaço, tem necessidade de
legitimar o seu discurso logo no início, no título, porque está passível de publicar imprecisões,
por conta das atualizações constantes que faz no portal, em pouco espaço de tempo. Essas
características peculiares de ambos os veículos são ratificadas na capa e nas matérias de cada
um, como se verá ao longo da análise.
A capa da edição do dia 28 de janeiro de 2013 do jornal O Globo foi exclusivamente
sobre o incêndio na boate Kiss, sem haver um mínimo de espaço para chamadas de outras
matérias veiculadas pelo jornal neste mesmo dia como geralmente ocorre, indicando a
dimensão do acontecimento. A manchete ―Descaso mata 231 jovens no Sul‖; uma foto
comovente, que mostra o desespero de uma mãe junto ao caixão do filho, ocupando ¼ da
capa; fotos menores, da presidente Dilma emocionada, no velório coletivo, e da ação do corpo
de bombeiros; depoimentos aflitos, em destaque na página, de pessoas que vivenciaram o
acidente: tudo10 converge para uma capa e, por extensão, uma cobertura comovente do jornal
sobre o incêndio.
O texto do poeta Fabrício Carpinejar, publicado na parte superior, na capa do jornal,
corrobora a ideia de sensibilização do acontecimento por parte do veículo e merece destaque
nesta análise, por ser atípico em um meio eminentemente informativo, o que tornou a capa do
Globo simbólica. Totalmente pessoal e emotivo, o texto utiliza uma linguagem conotativa e
poética, numa tentativa de chegar ao leitor pela identificação, por meio da função apelativa.
Por exemplo, o fragmento ―Morri em Santa Maria hoje. Quem não morreu?‖ (1ª linha, 1ª
10

Levou-se em consideração as fotos como discurso porque ―a análise de discursos defende a ideia de que
qualquer imagem, mesmo isolada de qualquer outro sistema semiótico, deve sempre ser considerada como sendo
um discurso, recusando a categoria de ‗signos icônicos‘ ou ‗ícones‘ em que são em geral classificadas pelos
semiólogos. [...] Nas imagens encontramos intertextualidade, enunciadores e dialogismo, tal como nos textos
verbais‖ (PINTO, 1999, p. 33).
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coluna do texto). O enunciador quer fazer subentender que todos morreram, comovendo os
leitores, sensibilizando-os, pela grandeza do acontecimento. A repetição do verbo conjugado
―morri‖ nove vezes pode ser vista como uma forma de convencer os outros de que eles
também ―morreram‖, não importa se por um, alguns ou todos os motivos expostos no texto
pelo poeta. Carpinejar confirma o seu discurso de que ―todos morreram‖ ao expressar
metaforicamente a dimensão do incêndio.
Exemplos:
―A fumaça nunca foi tão negra no Rio Grande do Sul‖. – linhas 3-4, 1ª coluna;
―Nunca uma nuvem foi tão nefasta‖. – linha 4, 1ª coluna;
―A fumaça corrompeu o céu para sempre‖. – linha 7, 1ª coluna;
O discurso sensibilizador transmitido pelo jornal, iniciado pelas fotos, legendas,
charge e declarações destacadas de sobreviventes da capa, continua nas seis páginas
analisadas da cobertura feita pelo veículo sobre o incêndio, formando um mesmo campo
semântico11, como mostra o Quadro 3 abaixo:
Quadro 312 - Palavras de mesmo campo semântico - jornal O Globo.
Palavra
tragédia
tragédias
trágica
triste
tristeza
desespero
desesperado
desesperados
desesperadamente
horror
comoção
comovendo
drama
dramático
consternação
consternada
choque
luta
11

Repetições

45

Parte do jornal em que aparece
topo da capa (1x); topo das 6 páginas internas (6x); texto de
capa (1x); texto da pág. 3 (2x); texto da pág. 5 (1x); texto da
pág.8 (3x); legenda da pág. 12 (1x); olho da pág. 12 (1x);
texto da pág. 12 (5x); texto da pág. 13 (16x); subtítulo da
pág.13 (1x); texto da pág. 15 (6x); box da pág. 15 (1x);

10

texto da pág. 13 (9x); olho da pág. 13 (1x);

6

legenda de foto da capa (1x); texto da capa (1x); texto da pág.
3 (2x); texto da pág. 5 (2x); texto da pág. 12 (1x);

5
4
3

olho da capa (1x); texto da capa (1x); texto da pág. 3 (1x);
legenda de foto da pág. 5 (1x); box da pág. 15 (1x);
texto da pág. 12 (1x); legenda de foto da pág. 13 (1x); texto
da pág. 13 (2x);
legenda de foto da capa (1x); texto da pág. 5 (1x); título da
pág.5 (1x);

2

texto da pág. 13 (2x);

2
2

texto da pág. 13 (1x); box da pág. 15 (1x);
legenda de foto da pág. 5 (1x); texto da pág. 5 (1x);

Campo semântico é o conjunto de palavras que expressam um mesmo sentido, em determinado contexto.
Dividiu-se o quadro em radicais para que não ficasse maior do que já está. Reitera-se que a seleção deu-se pelo
sentido sensibilizador transmitido no discurso.
12
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angústia
abalou

1
1

legenda de foto da pág. 15 (1x);
texto da pág. 15 (1x);

calou

1

texto da pág. 3 (1x);

catástrofes
desastres
devastou
emoção
inferno
massacre

1
1
1
1
1
1

coluna opinião da pág. 3 (1x);
texto da pág. 13 (1x);
texto da pág. 3 (1x);
legenda de foto de capa (1x);
texto da pág. 15 (1x);
coluna opinião da pág. 3 (1x).

Fonte: Elaborado pela autora (2014).
O fato de se utilizar como chapéu a expressão ―Tragédia em Santa Maria‖ em todas as
páginas internas ocupadas pelas matérias sobre o incêndio é um exemplo da ―manifestação de
um percurso de sentido‖ (FIORIN, 1990, p. 178) sensibilizador do jornal, assim como as
fotos: muito amplas, bem destacadas nas páginas do Globo, a maioria delas mostra a emoção
e a dor dos envolvidos, além do trabalho dos bombeiros e o esforço das pessoas presentes em
ajudar as vítimas do incêndio.
Mas um incêndio com a dimensão como a do que foi o da boate Kiss é sensibilizador,
comovente, tocante por si só. A quantidade de pessoas que o acontecimento envolveu, a
novidade do acidente e a sua proximidade, que são alguns valores-notícia da teoria do
newsmaking vistos na parte três desta dissertação e nos quais o acontecimento das matérias
analisadas se enquadra, corroboram essa afirmação.
O discurso do Globo, ainda que tenha sido sensibilizador e mais emocionado, não
chegou a ser sensacionalista ou espetacular, levando-se em consideração a explicação de
Debord (1997) de que ―[...] o espetáculo nada mais seria que o exagero da mídia, cuja
natureza, indiscutivelmente boa, visto que serve para comunicar, pode às vezes chegar a
excessos‖ (DEBORD, 1997, p. 171). Assim, não interferiu na qualidade e na credibilidade das
matérias veiculadas pelo jornal sobre o incêndio, que pareceram mais precisas e assertivas que
as do G1 – como se verá adiante –, apesar de este veículo mostrar-se, de início, mais objetivo.
O portal G1 criou uma home especial sobre a cobertura do acidente na boate Kiss,
devido ao grande número de notícias veiculadas no site, confirmando a dimensão do acidente
já demonstrado na capa do Globo. A página principal do G1 sobre o acidente na boate Kiss
tem características bem distintas das da capa do jornal O Globo. A foto principal do portal é
factual, mostrando a fachada da boate destruída com algumas pessoas perto, dentre elas os
bombeiros, e ainda resquício de fumaça ao fundo. O pequeno texto da chamada da matéria
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principal é essencialmente informativo, objetivo, sem adjetivação, acompanhado de vários
links, alguns em destaque com pequenas fotos que aprofundam temas como o andamento da
investigação, os laudos, as vítimas e testemunhos de quem presenciou o acidente. As fotos
pequenas também são objetivas, com exceção de uma, que mostra uma jovem chorando,
trazendo uma carga emocional. Assim, percebe-se que a capa do G1 é mais objetiva e
fragmentada, características que irão se estender nas matérias, marcando, desta maneira, a
cobertura do portal, por causa do meio em que circulam as notícias: no ciberespaço, as
matérias devem ser atualizadas permanentemente, não havendo tempo para uma melhor
apuração e aprofundamento do assunto. Mesmo assim, é perceptível um campo semântico
sensibilizador nas notícias do G1, como se pode ver no Quadro 4, abaixo:
Quadro 4 - Palavras de mesmo campo semântico – portal G1.
Palavra

tragédia
tragédias
trágica
trágico

Repetições

91

triste
tristeza
entristecido

33

dor

4

Título da matéria do portal em que aparece
Incêndio em boate provoca pânico e mortes em Santa Maria, no RS
(2x); Dilma oferece 'toda ajuda necessária' após tragédia em Santa
Maria, no RS (4x); Emocionada, Dilma lamenta tragédia no RS e
antecipa volta do Chile (3x); Dilma vai para Santa Maria e mobiliza
ministros para minorar tragédia (4x); Alvará de boate incendiada estava
vencido desde agosto, diz bombeiro (17x); Familiares começam a
reconhecer os corpos de vítimas do incêndio no RS (9x); Conduta de
seguranças de boate em Santa Maria será investigada (1x); Sinalizador,
pânico e portas fechadas estão entre causas da tragédia (5x); Feridos em
boate são levados de helicóptero a hospital de Porto Alegre (1x); Dilma
visita feridos e famílias de vítimas de incêndio em Santa Maria (6x);
Países enviam condolências ao Brasil após tragédia em Santa Maria
(10x); Ministro da Saúde diz que prioridade é salvar feridos no incêndio
de boate (14x); Dilma decreta luto oficial de três dias devido à tragédia
em Santa Maria (7x); Maioria em Santa Maria sofreu intoxicação, diz
Ministro (4x); Fumaça da queima de revestimento acústico causou
maioria de mortes, diz resgate (2x); Número de mortos em tragédia em
boate no RS é revisado para 231 (2x)
Dilma oferece ‗toda ajuda necessária‘ após tragédia em Santa Maria, no
RS (1x); Emocionada, Dilma lamenta tragédia no RS e antecipa volta
do Chile (5x); Dilma vai para Santa Maria e mobiliza ministros para
minorar tragédia (2x); Alvará de boate incendiada estava vencido desde
agosto, diz bombeiro (6x); Genro diz que investigação será feita para
‗apurar todos os fatos‘ (1x); Familiares começam a reconhecer os
corpos de vítimas do incêndio no RS (4x); Dilma visita feridos e
famílias de vítimas de incêndio em Santa Maria (2x); Países enviam
condolências ao Brasil após tragédia em Santa Maria (2x); Ministro da
Saúde diz que prioridade é salvar feridos no incêndio de boate (5x);
Dilma decreta luto oficial de três dias devido à tragédia em Santa Maria
(2x); Maioria em Santa Maria sofreu intoxicação, diz Ministro (3x)
Alvará de boate incendiada estava vencido desde agosto, diz bombeiro
(1x); Emocionada, Dilma lamenta tragédia no RS e antecipa volta do
Chile (1x); Ministro da Saúde diz que prioridade é salvar feridos no
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pânico

19

terror
terrível

7

desesperado
desesperadas

3

luto

24

consternado

1

sofrimento
sofreu

7

comove

2

lamentável
lamentaram
lamentou
lamenta
lamentar
lamentando

brutal

16

10

incêndio de boate (2x)
Incêndio em boate provoca pânico e mortes em Santa Maria, no RS
(2x); Alvará de boate incendiada estava vencido desde agosto, diz
bombeiro (4x); Familiares começam a reconhecer os corpos de vítimas
do incêndio no RS (2x); Conduta de seguranças de boate em Santa
Maria será investigada (2x); Sinalizador, pânico e portas fechadas estão
entre causas da tragédia (5x); Ministro da Saúde diz que prioridade é
salvar feridos no incêndio de boate (3x); Número de mortos em tragédia
em boate no RS é revisado para 231 (1x)
Alvará de boate incendiada estava vencido desde agosto, diz bombeiro
(2x); Conduta de seguranças de boate em Santa Maria será investigada
(3x); Países enviam condolências ao Brasil após tragédia em Santa
Maria (1x); Ministro da Saúde diz que prioridade é salvar feridos no
incêndio de boate (1x)
Alvará de boate incendiada estava vencido desde agosto, diz bombeiro
(1x); Conduta de seguranças de boate em Santa Maria será investigada
(1x); Familiares começam a reconhecer os corpos de vítimas do
incêndio no RS (1x)
Alvará de boate incendiada estava vencido desde agosto, diz bombeiro
(7x); Genro diz que investigação será feita para ‗apurar todos os fatos‘
(3x); Familiares começam a reconhecer os corpos de vítimas do
incêndio no RS (3x); Após resgate de corpos, polícia ainda mantém
buscas por vítimas em boate (2x); Ministro da Saúde diz que prioridade
é salvar feridos no incêndio de boate (5x); Dilma decreta luto oficial de
três dias devido à tragédia em Santa Maria (4x)
Alvará de boate incendiada estava vencido desde agosto, diz bombeiro
(1x)
Dilma visita feridos e famílias de vítimas de incêndio em Santa Maria
(1x); Países enviam condolências ao Brasil após tragédia em Santa
Maria (1x); Ministro da Saúde diz que prioridade é salvar feridos no
incêndio de boate (2x); Dilma decreta luto oficial de três dias devido à
tragédia em Santa Maria (1x); Maioria em Santa Maria sofreu
intoxicação, diz Ministro (2x)
Dilma visita feridos e famílias de vítimas de incêndio em Santa Maria
(1x); Dilma decreta luto oficial de três dias devido à tragédia em Santa
Maria (1x)
Incêndio em boate provoca pânico e mortes em Santa Maria, no RS
(1x); Alvará de boate incendiada estava vencido desde agosto, diz
bombeiro (2x); Familiares começam a reconhecer os corpos de vítimas
do incêndio no RS (1x); Emocionada, Dilma lamenta tragédia no RS e
antecipa volta do Chile (2x); Dilma visita feridos e famílias de vítimas
de incêndio em Santa Maria (2x); Países enviam condolências ao Brasil
após tragédia em Santa Maria (4x);Ministro da Saúde diz que
prioridade é salvar feridos no incêndio de boate (2x); Dilma decreta
luto oficial de três dias devido à tragédia em Santa Maria (2x)
Alvará de boate incendiada estava vencido desde agosto, diz bombeiro
(3x); Ministro da Saúde diz que prioridade é salvar feridos no incêndio
de boate (3x); Maioria em Santa Maria sofreu intoxicação, diz Ministro
(4x)

Fonte: Elaborado pela autora (2014).
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Vê-se que, assim como O Globo, o G1 apresentou em suas matérias um forte campo
semântico sensibilizador, corroborando a ideia expressa anteriormente de que o incêndio, por
sua dimensão, comove por si só e, assim, os veículos não têm como noticiá-lo de forma
diferente. Surpreendentemente, o G1 parece ter superado – e muito – O Globo na quantidade
de palavras com o mesmo campo semântico sensibilizador. Porém, mesmo considerando que
foi analisado o dobro de matérias do G1 em relação às do jornal O Globo, tem-se motivo para
desconfiar desse número tão discrepante do portal: ainda que pareça mais objetivo, o veículo
on-line, muitas vezes, repete em uma matéria outras partes de publicações anteriores, com
hiperlinks, fazendo uma rede de links ao longo do texto. Assim, as palavras utilizadas em uma
matéria são multiplicadas em um número indefinido, por terem partes replicadas em outras
matérias, o que já não ocorre com O Globo.
Como exemplo, tem-se a matéria “Alvará de boate incendiada estava vencido desde
agosto, diz bombeiro”. Logo após as informações sobre o novo assunto (no caso, a
descoberta de que o alvará da boate Kiss estava vencido), há uma série de subtítulos seguidos
de textos reproduzidos de outras matérias já publicadas, com algumas partes com links que
remetem à matéria original. Só na matéria tomada como exemplo, foram contabilizados 15
subtítulos, com 26 hiperlinks diferentes ao longo dos textos reproduzidos de outras matérias.
Abaixo, na Figura 1, mostra-se um desses subtítulos e o texto referente com cinco hiperlinks,
em vermelho:

Figura 1 - Recorte da matéria ―Alvará de boate incendiada estava vencido desde agosto, diz
bombeiro‖, publicada no G1.
Fonte: Organizações Globo (2013). Alvará de boate incendiada estava vencido desde agosto,
diz bombeiro. In: G1, 27 jan. 2013. Disponível em: <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-dosul/noticia/2013/01/alvara-de-boate-estava-vencido-desde-agosto-dizem-bombeiros.html>
A repetição de conteúdo utilizando o recurso de hiperlinks é muito comum no veículo
on-line, como se pode observar nas matérias que são objetos de análise desta dissertação. Vê-

93

se, assim, como destaca Hernandes (2012), que ―[...] o que o internauta tem é uma espécie de
‗mais do mesmo‘, porém com diferentes embalagens, o que dá a sensação de uma infinidade
de possibilidades de consumo do mesmo assunto‖ (HERNANDES, 2012, p. 246). Um aspecto
determinante para que isso ocorra é, certamente, a dificuldade em adquirir novas informações
e declarações de fontes em um pequeno espaço de tempo. A solução, então, é repetir partes de
outra matéria com hiperlinks, para agregar conteúdo à nova matéria, que, por causa do curto
processo de apuração, produção e veiculação imposto pelo meio on-line, fica defasada e
precisa de textos, mesmo que repetidos, para ter uma estrutura coerente e parecer
compreensível ao leitor. Porém, essa prática de repetição ou de remissão a outras matérias,
através de hiperlinks, fica aquém da redundância, aceitável no jornalismo por reforçar uma
informação, com o objetivo de ―[...] melhorar a recepção da mensagem a tal ponto que
implique na absorção de conteúdos antes ignorados‖ (PENA, 2008, p. 82).
Em se tratando de um veículo on-line, atualizar significa publicar a notícia o mais
rápido possível, em tempo quase real, porque a tecnologia colabora para isso. Comparando as
matérias do jornal O Globo e as do portal de notícias G1 sobre o incêndio em Santa Maria
(RS), em um período de 24 horas (das 3 horas da manhã do dia 27/01/2013 – horário do
incêndio – às 3 horas da manhã do dia 28/01/2013), vê-se que a instantaneidade é muito mais
forte no veículo on-line. Enquanto O Globo teve apenas uma edição nesse intervalo de tempo,
com 11 páginas internas mais capa inteira sobre o ocorrido, o G1, no mesmo período,
publicou 12013 matérias relacionadas ao incêndio, o que equivale, aproximadamente, a uma
atualização a cada 12 minutos. É importante deixar claro que se levou em consideração, nesta
contabilização, apenas as matérias com assinatura do G1 e de agências de notícias nacionais
ou internacionais, todas veiculadas no site do G1. Assim, não foram contabilizadas matérias
veiculadas no site do G1 neste mesmo espaço de tempo (das 3 horas do dia 27/01/2013 às 3
horas do dia 28/01/2013) com assinaturas de outros programas e veículos das Organizações
Globo (como Fantástico, rede RBS, Globo News), por se tratar de reprodução.
Essa busca incessante pela atualização, muito característica do meio on-line, faz com
que, por causa da pressa, não se dedique tempo suficiente para uma apuração mais criteriosa e
para a confirmação das informações e, assim, sejam cometidas imprecisões nas publicações.
Isso ocorre porque, no jornalismo on-line, ao mesmo tempo em que o acontecimento é
apurado, a matéria é produzida e imediatamente publicada, como explica Kucinski (2005):
―[...] é um novo ritmo de abastecimento de notícias, no qual os fatos vão sendo narrados

13

Ver Anexo C.
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continuamente, em textos curtos e pouco acabados, à medida que vão acontecendo, e não
depois que aconteceram‖ (KUCINSKI, 2005, p. 77).
Um indício forte dessa rotina de produção e publicação instantânea do G1, enquanto o
acontecimento ocorre, é o uso de alguns verbos no tempo presente não só nos títulos,
subtítulos e legendas das matérias – aceitável por serem vistos como o resumo, a parte
comentadora da história, que solicita a atenção do leitor, como Koch (2000) explica14 –, mas
também ao longo do texto, geralmente acompanhado de advérbios ou locuções adverbiais
como já, ainda, neste momento, ou do gerúndio, que indica uma ação contínua, que está em
andamento, como se pode ver no Quadro 5:

14

Ver página 55 desta dissertação.
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Quadro 5 - Uso de verbos no presente ou no gerúndio nas matérias do G1.
Fragmento
O número total de vítimas ainda é desconhecido e há centenas de
feridos sendo atendidos nos hospitais da cidade
―Nós terminamos o rescaldo do local e estamos fazendo a
remoção dos corpos. [...]‖, afirmou o Coronel Moisés da Silva
Fuchs, comandante do Corpo de Bombeiros de Santa Maria, em
entrevista à Rádio Gaúcha.
―Estamos mobilizando todo o estado, temos hospitais de
diversas regiões se disponibilizando para ajudar. [...] Todos
estão colaborando para oferecer o melhor atendimento possível.
[...]‖, ressaltou o Secretário Estadual da Saúde, Ciro Simoni, em
entrevista à Rádio Gaúcha.
Ao menos outras 48 pessoas estão feridas e recebendo
atendimento, segundo a polícia.
O governador já está na cidade para acompanhar o regaste e a
identificação das vítimas [...].
De acordo com o Major Ávila, o trabalho agora é feito com um
conjunto de cães farejadores.
Ainda de acordo com o Major, a polícia também se preocupa em
manter intacta a estrutura da boate para o trabalho da perícia.
―[...] Queremos dar todo o apoio ao trabalho que está sendo feito.
[...]‖, disse o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia
(PT-RS), que acompanhava a presidente.
Devido à grande quantidade de óbitos, os corpos estão sendo
levados para o ginásio municipal da cidade para identificação.

Título da Matéria
Incêndio em boate provoca
pânico e mortes em Santa
Maria, no RS
Incêndio em boate provoca
pânico e mortes em Santa
Maria, no RS

Link
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/ incendio-em-boate-provoca-panico-emortes-em-santa-maria-no-rs.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/ incendio-em-boate-provoca-panico-emortes-em-santa-maria-no-rs.html

Incêndio em boate provoca
pânico e mortes em Santa
Maria, no RS

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/ incendio-em-boate-provoca-panico-emortes-em-santa-maria-no-rs.html

Conduta de seguranças de
boate em Santa Maria será
investigada
Genro diz que investigação
será feita para 'apurar todos os
fatos'
Após resgate de corpos, polícia
ainda mantém buscas por
vítimas em boate
Após resgate de corpos, polícia
ainda mantém buscas por
vítimas em boate
Dilma visita feridos e famílias
de vítimas de incêndio em
Santa Maria
Dilma vai para Santa Maria e
mobiliza ministros para
minorar tragédia

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/conduta-de-segurancas-de-boate-em-santamaria-sera-investigada.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/01/genrodiz-que-investigacao-sera-feita-para-apurar-todos-osfatos.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/apos-resgate-de-corpos-policia-aindamantem-buscas-por-vitimas-em-boate.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/apos-resgate-de-corpos-policia-aindamantem-buscas-por-vitimas-em-boate.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/dilma-visita-feridos-e-familias-de-vitimasincendio-em-santa-maria.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/01/dilmavai-para-santa-maria-e-mobiliza-ministros-paraminorar-tragedia.html
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―[...] Maria do Rosário já está lá; o Padilha está indo. [...]
Estamos deslocando tudo que pudemos para lá, mobilizando
todos os recursos possíveis [...]‖, declarou a presidente Dilma
Rousseff'.
Segundo o ministério [da saúde], uma área técnica do ministério
verifica quais são as necessidades na cidade.
A polícia e o Corpo de Bombeiros ainda trabalham no local,
checando as circunstâncias do fogo e retirando corpos da área.
O chefe do Executivo [o governador Tarso Genro] no estado
afirmou ainda que se deslocará até a cidade para acompanhar o
trabalho do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, que realizam
a retirada e a identificação dos corpos.
―Temos 92 pacientes internados nos hospitais de Santa Maria.
[...] A maior parte desses pacientes por intoxicação respiratória.
Neste momento, pacientes queimados são minoria‖, afirmou
Padilha.
Pessoas que ficaram feridas no incêndio da boate Kiss, em Santa
Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, estão sendo
transferidas para o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre
(HPS).
Equipes de Santa Maria estão fazendo contato com hospitais do
interior do estado em busca de leitos para outros feridos.

Dilma vai para Santa Maria e
mobiliza ministros para
minorar tragédia

http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/01/dilmavai-para-santa-maria-e-mobiliza-ministros-paraminorar-tragedia.html

Dilma oferece 'toda ajuda
necessária' após tragédia em
Santa Maria, no RS
Dilma oferece 'toda ajuda
necessária' após tragédia em
Santa Maria, no RS
Dilma oferece 'toda ajuda
necessária' após tragédia em
Santa Maria, no RS

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/dilma-oferece-toda-ajuda-necessaria-apostragedia-em-santa-maria-no-rs.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/dilma-oferece-toda-ajuda-necessaria-apostragedia-em-santa-maria-no-rs.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/dilma-oferece-toda-ajuda-necessaria-apostragedia-em-santa-maria-no-rs.html

Ministro da Saúde diz que
prioridade é salvar feridos no
incêndio de boate

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/ministro-da-saude-diz-que-prioridade-no-rse-salvar-vidas-dos-feridos.html

Feridos em boate são levados
de helicóptero a hospital de
Porto Alegre

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/feridos-em-boate-sao-levados-dehelicoptero-hospital-de-porto-alegre.html

Feridos em boate são levados
de helicóptero a hospital de
Porto Alegre

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/feridos-em-boate-sao-levados-dehelicoptero-hospital-de-porto-alegre.html

Fonte: Elaborado pela autora (2014).
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Observa-se que, das 18 matérias do G1 selecionadas como objetos de análise,
nove apresentam, até mais de uma vez, verbos no presente, totalizando 16 fragmentos,
enquanto O Globo apresenta apenas dois fragmentos, em duas matérias diferentes,
identificados abaixo, ao longo de suas nove matérias analisadas:
— Falar em culpa de alguém, agora, é falta de respeito ao trabalho que está
sendo feito de maneira solidária. [...] — [governador Tarso Genro]. (Matéria: Boate
estava com plano de prevenção vencido – pág. 8 – O Globo)
— Temos informação de que muitas pessoas estão retornando com falta de ar,
pois começam a sentir os efeitos da queimadura pulmonar. [...] — avaliou [o cirurgião].
(Matéria: Ministro alerta para ‗pneumonia química‘ – pág. 15 – O Globo)
Assim, a quantidade de vezes que o uso do verbo no presente aparece nas
matérias do G1, comparada com a do Globo, ratifica a ideia de que a matéria
desenvolve-se junto com o acontecimento, por causa da dinâmica mesma do
ciberespaço, que colabora para que os modos de produção e de veiculação sejam mais
rápidos. Assim, ―[...] a informação cresce, palavra por palavra, linha por linha, na
medida em que os acontecimentos se produzem‖ (JORGE, PEREIRA e ADGHIRNI,
2009, p. 78). Porém, a aceleração do processo traz como consequência a imprecisão das
informações veiculadas.
É importante destacar que se fala em imprecisão, e não em erro, pelo fato de o
acontecimento ter sido um incêndio, cuja descoberta das informações demorou algum
tempo. Foi algo que ocorreu em uma madrugada e não teve seu desfecho de imediato.
Então, as matérias analisadas, tanto as do G1 como as do Globo, ainda não tinham o
incêndio como algo definido, acabado, principalmente pelo fato de o período da
publicação selecionado para a análise ter sido bem próximo ao do momento do
acontecimento. Por isso, as informações são consideradas imprecisas, mas não erradas.
E, por igual motivo, também o veículo impresso, mesmo com um tempo maior de
produção da notícia, esteve sujeito a cometer imprecisões (como o fez, ainda que em
menor número que o G1), e, ciente disso, procurou se isentar delas, com os mesmos
recursos discursivos e marcas linguísticas, como se verá adiante.
Um aspecto marcante na cobertura do G1 sobre o incêndio na boate Kiss foi a
divulgação do número de mortes no acidente, que exemplifica bem a imprecisão e
também a busca incessante pela atualização no meio on-line. O G1 atualizou esse dado
com doze números diferentes (sem contar as diversas vezes em que os mesmos números
foram trocados eventualmente), como pode ser visto nos títulos presentes no Quadro 6:
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Quadro 6 - Números de mortos no incêndio na boate Kiss (RS) publicados pelo G1 no período de 24 horas logo após o acidente15.
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Título
Incêndio em boate no Rio Grande do
Sul mata ao menos 90 pessoas
Fogo em boate deixa dezenas de
mortos no Rio Grande do Sul
Incêndio em discoteca no Rio Grande
do Sul deixa mais de cem mortos
Incêndio em boate no Rio Grande do
Sul mata ao menos 159 pessoas
Incêndio em discoteca de Santa Maria
deixa pelo menos 120 mortos
Número de mortos em incêndio em
Santa Maria chega a 180, diz polícia
Número de mortes após incêndio em
boate já chega a 245, afirma polícia
Número de mortes após incêndio em
boate já chega a 232, afirma polícia
Incêndio mata mais de 230, deixa 117
feridos em boate no RS
Incêndio deixa 233 mortos em boate
no Rio Grande do Sul
Incêndio em boate no Rio Grande do
Sul deixa mais de 200 mortos
Número de mortos em tragédia em
boate no RS é revisado para 231

Mortos
90
Dezenas
+ de 100
159
120
180
245
232
+ de 230
233
+ de 200
231

Publicação
27/01/2013,
às 09h03
27/01/2013,
às 09h09
27/01/2013,
às 09h24
27/01/2013,
às 09h33
27/01/2013,
às 09h51
27/01/2013,
às 09h52
27/01/2013,
às 11h23
27/01/2013,
às 11h23
27/01/2013,
às 18h12
27/01/2013,
às 22h09
27/01/2013,
às 22h27
27/01/2013,
às 23h43

Atualização
27/01/2013,
às 09h03
27/01/2013,
às 09h09
27/01/2013,
às 09h24
27/01/2013,
às 09h33
27/01/2013,
às 09h51
27/01/2013,
às 11h59
27/01/2013,
às 12h24
27/01/2013,
às 14h22
27/01/2013,
às 18h12
27/01/2013,
às 22h09
27/01/2013,
às 22h27
28/01/2013,
às 00h01

Link
http://g1.globo.com/rs/politica/noticia/2013/01/incendio-em-boate-norio-grande-do-sul-mata-ao-menos-90-pessoas-1.html
http://g1.globo.com/rs/mundo/noticia/2013/01/fogo-em-boate-deixadezenas-de-mortos-no-rio-grande-do-sul.html
http://g1.globo.com/rs/mundo/noticia/2013/01/incendio-em-discotecano-rio-grande-do-sul-deixa-mais-de-cem-mortos.html
http://g1.globo.com/rs/politica/noticia/2013/01/incendio-em-boate-norio-grande-do-sul-mata-ao-menos-159-pessoas-1.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/incendio-em-discotecade-santa-maria-deixa-pelo-menos-120-mortos.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/numero-demortos-em-incendio-em-santa-maria-chega-180-diz-policia html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/numero-demortes-em-incendio-de-boate-ja-chega-245-diz-policia. html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/numero-demortes-em-incendio-de-boate-ja-chega-245-diz-policia.html
http://g1.globo.com/rs/mundo/noticia/2013/01/incendio-mata-mais-de230-deixa-117-feridos-em-boate-no-rs.html
http://g1.globo.com/rs/politica/noticia/2013/01/incendio-deixa-233mortos-em-boate-no-rio-grande-do-sul-1.html
http://g1.globo.com/rs/mundo/noticia/2013/01/incendio-em-boate-norio-grande-do-sul-deixa-mais-de-200-mortos.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/numero-demortos-em-tragedia-em-boate-no-rs-e-revisado-para-231. html

Fonte: Elaborado pela autora (2014).
15

Para destacar a imprecisão presente na constante atualização do veículo on-line, foram citados acima outros títulos de matérias do G1 que não estão incluídos na lista das
matérias analisadas (Quadro 2), por terem sido vistos apenas sob o aspecto quantitativo, sem maior aprofundamento.
Obs.: A reprodução de todas essas manchetes do G1 está no Anexo D. A reprodução foi necessária, porque alguns links não estão mais habilitados ou foram atualizados com
outros números.
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Vê-se que o G1 chegou a noticiar a quantidade exorbitante de 245 mortos que,
até hoje, depois de mais de um ano, não foi atingida. A última vítima fatal foi a 242ª16,
ocorrida no dia 19 de maio de 2013. Passadas 24 horas do incêndio, o número de mortes
noticiado no jornal O Globo e no portal G1 coincidia (231), sem que o jornal impresso
cometesse nenhuma imprecisão, uma vez que os processos de apuração, produção e
veiculação, mais demorados no meio impresso, permitem que o fato seja averiguado
mais vezes.
Não se pode deixar de notar que a possibilidade e a facilidade de atualização de
uma matéria de forma infinita e imediata em um site colaboram para que ocorra essa
quantidade de atualizações e, por outro lado, para que se perca o ―histórico‖ do que foi
noticiado, uma vez que há o costume da utilização de um mesmo link para acrescentar,
ou mesmo mudar, informações sobre determinado acontecimento. Como exemplo, temse o link <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/numero-de-mortesem-incendio-de-boate-ja-chega-245-diz-policia.html>,

utilizado

em

dois

títulos

diferentes, como pode ser visto nas figuras 2 e 3 abaixo:

Figura 2 - Reprodução de parte da matéria ―Número de mortes após incêndio em boate já chega
a 245, afirma polícia‖, publicada no G1, no dia 27 de janeiro de 2013, às 11h23.

16

ORGANIZAÇÕES GLOBO. Morre no RS a vítima de número 242 do incêndio na boate Kiss. In: G1,
19 mai. 2013. Disponível em: <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/05/morre-no-rsvitima-de-numero-242-do-incen- dio-na-boate-kiss.html> Data do acesso: 30 jul. 2013.
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Figura 3 - Reprodução de parte da matéria ―Número de mortes após incêndio em boate já chega
a 232, afirma polícia‖, publicada no G1, no dia 27 de janeiro de 2013, às 14h22.
Fonte: Organizações Globo (2013). Número de mortes após incêndio em boate já chega a 245,
afirma polícia. In: G1, 27 jan. 2013. Disponível em: <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-dosul/noticia/2013/01/numero-de-mortes-em-incendio-de-boate-ja-chega-245-dizpolicia.html> Data do acesso: 27 jan. 2013.

A primeira vez em que foi usado, às 11h23 do dia 27/01/2013, a matéria tinha
como título ―Número de mortes após incêndio em boate já chega a 245, afirma polícia‖.
Às 14h22, a matéria foi modificada, passando a ter o título ―Número de mortes após
incêndio em boate já chega a 232, afirma polícia‖. Assim, muitas imprecisões cometidas
por jornalistas são literalmente apagadas. E, na maioria das vezes, passam despercebidas
pelos leitores. Como exemplifica Vieira (2013), ―[...] no cenário atual dos principais
webjornais brasileiros, se o leitor recebe uma informação errada e não retorna à página
da notícia para verificar se houve atualização [...], não tem ciência sobre a correção‖
(VIEIRA, 2013, p. 31). Essa prática causa um dilema ético, como relatado na parte
anterior a esta, nesta dissertação.
O G1 também fez uso da heterogeneidade enunciativa marcada em alguns
títulos, como uma forma de isentar o jornalista da responsabilidade pelas informações
dadas e possíveis imprecisões. O Globo, por sua vez, ao publicar a manchete ―Descaso
mata 231 jovens no Sul‖, com o verbo no tempo presente e sem expressar
heterogeneidade enunciativa, compromete-se com a informação que transmite.
É preciso esclarecer que a inscrição de outras vozes no discurso, por si só, não o
desqualifica; pelo contrário: por se levar em consideração que todo discurso é
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heterogêneo, dialógico e polifônico - e o discurso jornalístico não seria diferente - as
outras vozes ―[...] reforçam, confirmam, asseguram [...]‖ o que está sendo dito, ―[...]
dando corpo ao discurso [...]‖ (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 33) e legitimando-o. Ou,
em caso de imprecisão, responsabilizando-se pelo discurso e isentando o jornalista do
comprometimento por aquela informação dada. Por isso, na cobertura sobre o acidente
na boate Kiss, tanto o jornal O Globo quanto o portal G1 utilizam esse recurso
discursivo de forma recorrente.
Analisando, de maneira geral, as matérias selecionadas do G1 e do Globo sobre
o incêndio, percebe-se que O Globo utiliza mais vezes o discurso direto, que exprime
mais autenticidade ao relato, e, portanto, é o tipo de heterogeneidade mais valorizado no
discurso jornalístico, por ser visto como a reprodução fiel do que foi dito pelo sujeito
citado, trazendo ao discurso os supostos ideais de neutralidade e objetividade. Quando o
jornal faz uso do discurso indireto, é para apoiar o discurso direto e dar detalhes do
contexto em que foi dada a entrevista, transmitindo assertividade sobre o relato.
Já o G1, na maioria das vezes, faz uso do discurso indireto, provavelmente por
não conseguir transcrever o que foi dito exatamente pelo entrevistado, pelo ritmo
acelerado e a forma (que, muitas vezes, não é presencial, e sim por telefone ou internet)
de apuração e publicação da notícia, restando ao jornalista traduzir o que conseguiu
captar do discurso do outro. Quando utiliza o discurso direto, o faz sem apoio do
discurso indireto, de forma sucinta, sem muitos detalhes contextuais. A seguir, dois
fragmentos que mostram essas diferenças:
O Globo17:
O tenente coronel Adilomar Silva, coordenador da Defesa Civil de Santa Maria,
explicou que várias pessoas correram para diversos cantos, umas seguindo as outras por
instinto. Diante da baixa luminosidade, sob a fumaça densa e escura, entraram em becos
sem saída.
— Os corpos foram encontrados empilhados, uns sobre os outros, em vários
cantos, inclusive nos banheiros. Dando a crer que as pessoas se imprensaram. Foram
por imitação umas atrás das outras. Se espremeram nos cantos. Certamente na tentativa
de buscar uma saída — relatou o coordenador da Defesa Civil.

17

Ver Anexo A, p. 5.
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G118:
Segundo o capitão Edi Paulo Garcia, da Brigada Militar, a maioria dos corpos foi
encontrado amontoado e sem queimaduras.

Outra diferença marcante nas notícias do portal G1 e do jornal O Globo é o uso
dos tempos verbais. Enquanto as matérias do Globo são constituídas, majoritariamente,
por verbos no pretérito perfeito, que ―[...] indica uma ação definida no tempo e exprime
uma certeza de quem fala em relação ao conteúdo de sua comunicação‖ (CUNHA,
2013, p. 25), as matérias do G1 mesclam verbos no futuro do pretérito – que expressa
dúvida, hipótese, ou seja, imprecisão –, com discurso indireto, o que sugere que ―[...] o
orador não se compromete, não assume a responsabilidade pelo que enuncia; quem faz a
afirmação é ‗alguém‘, alguma fonte autorizada‖ (CUNHA, 2013, p. 24), como se vê
abaixo:
O Globo19:
Eram 2h30m quando a banda Gurizada Fandangueira, após subir ao palco,
acionou um efeito pirotécnico. Como o teto era baixo, a chama atingiu o isolamento
acústico, iniciando o incêndio. O fogo se alastrou rapidamente. Na confusão, todos
fugiram desesperados para o mesmo local.
G120:
Conforme informações da polícia, o incêndio teria começado por volta das 2h30,
depois que o vocalista da banda que se apresentava teria feito uma espécie de show
pirotécnico, usando sinalizador. As faíscas teriam atingido a espuma de isolamento
acústico no teto da boate e (teria) iniciado o fogo, que se espalhou em poucos minutos.
Comparando os dois exemplos, vê-se que se trata das mesmas informações. Mas
alguns aspectos as diferenciam pela maior ou menor precisão que transmitem ao leitor,
como mostra o Quadro 7 comparativo a seguir:

18

Ver Anexo B, n. 10: ―Sinalizador, pânico e portas fechadas estão entre causas da tragédia‖.
Ver Anexo A, p. 3.
20
Ver Anexo B, n. 6: ―Alvará de boate incendiada estava vencido desde agosto, diz bombeiro‖.
19
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Quadro 7 - Maior ou menor precisão transmitida pelo G1 e O Globo.
O Globo
eram 2h30m
a banda Gurizada Fandangueira
acionou um efeito pirotécnico
a chama atingiu
iniciando o incêndio

G1
por volta das 2h30
a banda que se apresentava
teria feito uma espécie de show pirotécnico
as faíscas teriam atingido
[teria] iniciado o fogo

Fonte: Elaborado pela autora (2014).

O fragmento retirado do jornal impresso, ao utilizar os verbos no pretérito
perfeito, passa segurança, certeza do que está informando e, consequentemente, a
notícia parece ter mais credibilidade do que a do G1, que faz uso do futuro do pretérito,
tempo verbal que expressa probabilidade a ser confirmada e, no caso, também marca o
não comprometimento do jornalista com a verdade do relato, pelas condições de
produção do meio on-line. Porque, como explica Travaglia (1999),
[...] mesmo no relato dos fatos, se o falante põe o futuro do pretérito para
marcar seu não comprometimento com a verdade do relato, é porque ele não
assistiu aos fatos e está colocando-os na responsabilidade de outrem, como
num discurso indireto (TRAVAGLIA, 1999, p. 682).

Além do tempo verbal, há outros detalhes no fragmento extraído do G1 que
enfraquecem o seu discurso, quando comparado ao que publicou O Globo. A locução
adverbial de tempo por volta transmite incerteza quanto à hora em que começou o
incêndio, ratificando a sensação de imprecisão no discurso do veículo on-line. O Globo,
ao contrário, transmite certeza quanto à hora em que ocorreu o acidente, apesar de o
inquérito policial ter chegado à conclusão, meses depois, de que o incêndio começou
aproximadamente às 3h da manhã. O fato de O Globo ter nomeado a banda que se
apresentava no momento do incêndio, enquanto o G1 não a especificou, também
transmite maior precisão e assertividade do Globo. O veículo on-line, por sua vez, para
reforçar o seu discurso, utiliza-se da heterogeneidade enunciativa mostrada, ao citar a
polícia como fonte, e, assim, validá-lo. A ―voz legitimadora‖ que origina a informação é
revelada logo no início da frase, para que a atenção e a confiança do leitor sejam
asseguradas de imediato.
Merece atenção o uso recorrente da heterogeneidade discursiva mostrada nas
matérias analisadas, por servir como um discurso de prova de diferentes tipos: de
autenticidade do dito de origem; de responsabilidade daquele que disse; de verdade do
que foi dito (CHARAUDEAU, 2009). Dos tipos citados, o que mais se destaca nos
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objetos analisados é o de responsabilidade, porque, assim, ―[...] o locutor atribui a
asserção a terceiros que se fazem presentes no seu discurso, o que lhe permite manter
um maior distanciamento com relação a ela, não assumindo a responsabilidade pelo que
é asseverado‖ (KOCH, 2000, p. 146), isentando-se das possíveis imprecisões nas
matérias - notáveis nas marcas linguísticas como os tempos verbais, os operadores
argumentativos e os modalizadores discursivos -, que acabam interferindo na qualidade
e na credibilidade da notícia. Porque o jornalista, mais do que legitimar o seu discurso,
procura se desvincular da responsabilidade do que foi transmitido, principalmente
quando os processos de produção e veiculação na notícia (como os do meio on-line) não
colaboram para a devida apuração das informações.
A seguir, têm-se os quadros 8, 9, 10 e 11, dois de cada veículo (G1 e O Globo),
com imprecisões encontradas nas matérias dos objetos de análise, com e sem
heterogeneidade enunciativa mostrada, para melhor comparação entre elas.
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Quadro 8 - Imprecisões encontradas nas matérias do G1, sem heterogeneidade enunciativa mostrada21.

Ao menos 245 pessoas morreram e 48 pessoas ficaram feridas.

Alvará de boate incendiada estava
vencido desde agosto, diz bombeiro

A tragédia, uma das maiores do tipo já registrada no país, ocorreu
quando um número ainda indeterminado de pessoas, a maioria
estudantes, estava na boate Kiss para participar de uma festa com
a apresentação de bandas.
O fogo teria começado porque um dos integrantes da banda
que se apresentava na casa de show teria acionado um
sinalizador. O disparo atingiu o teto de espuma, que começou a
arder. O fogo, então, teria se espalhado rapidamente.
Um incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, na Região Central
do Rio Grande do Sul, deixou ao menos 100 mortos na
madrugada deste domingo (27). O número total de vítimas
ainda é desconhecido e há centenas de feridos.

Sinalizador, pânico e portas
fechadas estão entre causas da
tragédia

Link
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/ incendio-em-boate-provoca-panico-e-mortesem-santa-maria-no-rs.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/conduta-de-segurancas-de-boate-em-santa maria-sera-investigada.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/01/fumaca-daqueima-de-revestimento-acustico-causou-maioria-demortes-diz-resgate-1.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/alvara-de-boate-estava-vencido-desde-agostodizem-bombeiros.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/alvara-de-boate-estava-vencido-desde-agostodizem-bombeiros.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/sinalizadorpanico-e-portas-fechadas-estao-entre-causas-datragedia.html

Dilma vai para Santa Maria e
mobiliza ministros para minorar
tragédia

http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/01/dilmavai-para-santa-maria-e-mobiliza-ministros-paraminorar-tragedia.html

Dilma oferece 'toda ajuda
necessária' após tragédia em Santa
Maria, no RS

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/dilma-oferece-toda-ajuda-necessaria-apostragedia-em-santa-maria-no-rs.html

Fragmento
O número total de vítimas ainda é desconhecido e há centenas
de feridos sendo atendidos nos hospitais da cidade.

Título da Matéria
Incêndio em boate provoca pânico e
mortes em Santa Maria, no RS

O número total de pessoas que estavam na boate durante a festa
ainda não foi confirmado pelas autoridades.

Conduta de seguranças de boate em
Santa Maria será investigada

Por volta das 5h mais bombeiros chegaram para ajudar na tarefa.

Fumaça da queima de revestimento
acústico causou maioria de mortes,
diz resgate
Alvará de boate incendiada estava
vencido desde agosto, diz bombeiro

Fogo começou por volta de 2h30 de domingo (27) e matou pelo
menos 232.

Fonte: Elaborado pela autora (2014).
21

Na parte da análise, quando o termo ―heterogeneidade enunciativa‖ for usado, faz-se referência à heterogeneidade enunciativa mostrada. Porque todo texto é heterogêneo.
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Quadro 9 - Imprecisões encontradas nas matérias do G1, com heterogeneidade enunciativa mostrada.
Fragmento

Título da Matéria

Segundo a polícia, há 90 mortos confirmados; número deve ser maior.
Fogo começou por volta das 2h30; polícia ainda retira corpos do local.

Incêndio em boate
provoca pânico e mortes
em Santa Maria, no RS
Incêndio em boate
provoca pânico e mortes
em Santa Maria, no RS
Conduta de seguranças de
boate em Santa Maria será
investigada

Um incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, na Região Central do Rio
Grande do Sul, deixou ao menos 90 mortos confirmados na madrugada
deste domingo (27), de acordo com a Polícia Civil.
―Recebemos alguns relatos de que os seguranças teriam barrado as
pessoas até que elas pagassem a conta, mas isso são apenas relatos, não
conseguimos confirmar. Também estamos apurando o que provocou o
incêndio e as condições de prevenção da casa‖, disse ao G1 o coronel
Altair de Freitas Cunha, subcomandante-geral da Brigada Militar.
―Segundo os depoimentos de familiares dos envolvidos na tragédia
ou daqueles que conseguiram escapar do incêndio, os seguranças teriam
fechado as portas da boate para evitar que as pessoas saíssem sem
pagar‖, disse [o comandante do Corpo de Bombeiros da Região
Central do estado, tenente-coronel Moisés da Silva Fuchs].
Ao menos outras 48 pessoas estão feridas e recebendo atendimento,
segundo a polícia. O número total de pessoas que estavam na boate
durante a festa ainda não foi confirmado pelas autoridades.
Conforme informações da polícia, o incêndio teria começado por
volta das 2h30 deste domingo (27), durante a apresentação da banda
Gurizada Fandangueira, que utilizou sinalizadores para uma espécie de
show pirotécnico.
Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do
Sul, coronel Guido Pedroso de Melo, havia em torno de 1.500 pessoas
dentro da boate no momento do incêndio. O local tinha lotação máxima
permitida de 1.000 pessoas.
Segundo as testemunhas, os seguranças aparentemente não sabiam o
que tinha ocorrido e queriam impedir que os estudantes saíssem da
discoteca sem pagar a conta.

Link
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/incendio-em-boate-provoca-panico-emortes-em-santa-maria-no-rs.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/ incendio-em-boate-provoca-panico-emortes-em-santa-maria-no-rs.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-dosul/noticia/2013/01/conduta-de-segurancas-deboate-em-santa-maria-sera-investigada.html

Conduta de seguranças de http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
boate em Santa Maria será 2013/01/conduta-de-segurancas-de-boate-em-santainvestigada
maria-sera-investigada.html

Conduta de seguranças de
boate em Santa Maria será
investigada
Número de mortos em
tragédia em boate no RS é
revisado para 231

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/conduta-de-segurancas-de-boate-em-santamaria-sera-investigada.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/numero-de-mortos-em-tragedia-em-boateno-rs-e-revisado-para-231.html

Fumaça da queima de
revestimento acústico
causou maioria de mortes,
diz resgate
Sinalizador, pânico e
portas fechadas estão
entre causas da tragédia

http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/01/fumac
a-da-queima-de-revestimento-acustico-causoumaioria-de-mortes-diz-resgate-1.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/sinalizado
r-panico-e-portas-fechadas-estao-entre-causas-datragedia.html
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O uso de um sinalizador pirotécnico dentro de um local fechado, o
pânico provocado pela rápida expansão da fumaça e as portas fechadas
pelos vigilantes figuram entre as causas da tragédia que deixou neste
domingo pelo menos 245 mortos e 48 feridos em uma discoteca em
Santa Maria, no Rio Grande do Sul, segundo diversas fontes.
As chamas e a fumaça provocaram pânico entre as pessoas que estavam
na discoteca, pelo menos mil segundo algumas fontes, e uma fuga
desordenada em direção às portas de saída, onde muitos morreram
pisoteados.
Ao menos outras 48 pessoas estão feridas e recebendo atendimento,
segundo a polícia.

As primeiras informações divulgadas pelo Exército e por
autoridades locais nas primeiras horas da manhã de hoje dão conta de
que o incêndio em Santa Maria pode ter mais de 200 mortos. [...] O
fogo teria começado porque um dos integrantes da banda que se
apresentava na casa de show teria acionado um sinalizador. O disparo
atingiu o teto de espuma, que começou a arder. O fogo, então, teria se
espalhado rapidamente.
O ministro [da Saúde, Alexandre Padilha] afirmou que cerca de 30
pacientes internados respiram com a ajuda de aparelhos.
Conforme informações preliminares da tragédia, o incêndio teria
começado por volta das 2h30, durante a apresentação da banda
Gurizada Fandangueira, que utilizou sinalizadores para uma espécie de
show pirotécnico. As faíscas teriam atingido a espuma do isolamento
acústico, no teto da boate, e [teriam] iniciado o fogo, que se espalhou
pelo estabelecimento em poucos minutos.
Ao menos 231 pessoas morreram na tragédia da madrugada de
domingo, segundo autoridades. O fogo teria começado, segundo
testemunhas, por sinalizadores acendidos pela banda que tocava na
casa noturna.

Sinalizador, pânico e
portas fechadas estão
entre causas da tragédia

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/sinaliza
dor-panico-e-portas-fechadas-estao-entre-causasda-tragedia.html

Sinalizador, pânico e
portas fechadas estão
entre causas da tragédia

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/sinaliza
dor-panico-e-portas-fechadas-estao-entre-causasda-tragedia.html

Após resgate de corpos,
polícia ainda mantém
buscas por vítimas em
boate
Dilma vai para Santa
Maria e mobiliza
ministros para minorar
tragédia

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/
2013/01/apos-resgate-de-corpos-policia-aindamantem-buscas-por-vitimas-em-boate.html

Ministro da Saúde diz que
prioridade é salvar feridos
no incêndio de boate
Ministro da Saúde diz que
prioridade é salvar feridos
no incêndio de boate

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-dosul/noticia/2013/01/ministro-da-saude-diz-queprioridade-no-rs-e-salvar-vidas-dos-feridos.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-dosul/noticia/2013/01/ministro-da-saude-diz-queprioridade-no-rs-e-salvar-vidas-dos-feridos.html

Maioria em Santa Maria
sofreu intoxicação, diz
Ministro

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/01/maioriaem-santa-maria-sofreu-intoxicacao-dizministro.html

http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/01/dilm
a-vai-para-santa-maria-e-mobiliza-ministros-paraminorar-tragedia.html
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O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, disse que um
inquérito policial vai apurar as circunstâncias do incêndio - inclusive os
relatos de que episódios de pirotecnia teriam ocorrido mais de uma
vez na casa noturna.

Maioria em Santa Maria
sofreu intoxicação, diz
Ministro

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/01/maioriaem-santa-maria-sofreu-intoxicacao-dizministro.html

Fonte: Elaborado pela autora (2014).
Quadro 10 - Imprecisões encontradas nas matérias do jornal O Globo, sem heterogeneidade enunciativa mostrada.
Fragmento
Incêndio em danceteria deixa pelo menos 231 mortos e revela descaso na segurança.

Título da Matéria
Asfixiados, queimados e pisoteados na boate

Página
3

Essa sequência de erros provocou, ontem de madrugada, o segundo maior incêndio da
história do país, uma tragédia com ao menos 231 mortos e 106 feridos que calou o domingo
dos brasileiros.

Asfixiados, queimados e pisoteados na boate

3

Os investigadores devem apurar tanto a responsabilidade dos proprietários do local quanto
dos músicos que teriam utilizado um sinalizador em local fechado.

Boate estava com plano de prevenção vencido

8

Fonte: Elaborado pela autora (2014).
Quadro 11 - Imprecisões encontradas nas matérias do jornal O Globo, com heterogeneidade enunciativa mostrada.
Fragmento

Título da Matéria

Página

— Os corpos foram encontrados empilhados, uns sobre os outros, em vários cantos, inclusive nos banheiros.
Dando a crer que as pessoas se imprensaram. Foram por imitação umas atrás das outras. Se espremeram nos
cantos. Certamente na tentativa de buscar uma saída — relatou o coordenador da Defesa Civil.

Resgate dramático e pilhas
de corpos

5

Ele [o comandante geral do Corpo de Bombeiros em Santa Maria, coronel Guido Pedro de Melo] afirmou
que os bombeiros resgataram cerca de 150 pessoas com vida de dentro da boate.
Segundo Melo, alguns corpos estavam grudados, pelo calor. Sua avaliação é que teriam passado pela boate entre
1,5 mil e 2 mil pessoas.

Resgate dramático e pilhas
de corpos
Resgate dramático e pilhas
de corpos

5
5
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Segundo relato de testemunhas, um extintor teria falhado e [teria] impedido um combate eficaz ao fogo.
Segundo a Agência Estado, o delegado Sandro Meinerz, um dos responsáveis pela investigação, afirmou que
os integrantes da banda que tocava no local — e cujo uso de fogos de artifício indoor pode ter dado origem ao
incêndio — podem ser indiciados por homicídio culposo — quando não há intenção de matar.
De acordo com o comandante-geral da Brigada Militar, coronel Sérgio Roberto de Abreu, o plano de
prevenção vencido pode não ter sido determinante para a tragédia.

Fonte: Elaborado pela autora (2014).

Boate estava com plano de
prevenção vencido
Boate estava com plano de
prevenção vencido

8

Boate estava com plano de
prevenção vencido

8

8
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Numa análise comparativa entre os conteúdos dos quadros anteriores (8, 9, 10 e
11), vê-se que o G1 apresentou, nos quadros 8 e 9, 24 fragmentos com marcas
linguísticas que revelam imprecisões, como: advérbios e locuções adverbiais que
transmitem inexatidão, como por volta, pelo menos, ao menos, em torno, cerca de; e
operadores meta-enunciativos, que ―comentam‖, de alguma forma, a própria
enunciação, como o advérbio aparentemente, apontando baixo grau de certeza do
jornalista em relação ao enunciado. Dos 24 fragmentos destacados acima, 16 estão
―apoiados‖ na heterogeneidade enunciativa mostrada – discurso direto, discurso indireto
e discurso segundo –, usada, neste caso, para transferir a responsabilidade da imprecisão
para o enunciador citado. Porém, com expressões com fontes indefinidas como segundo
as testemunhas, segundo diversas fontes, segundo algumas fontes, encontradas em
alguns fragmentos acima selecionados das matérias do G1, a heterogeneidade
enunciativa traz à tona ainda mais imprecisão e fragilidade ao discurso, em vez de
tornar alguém responsável por ele. Sobre esses casos, Charaudeau (2009) chama
atenção para a credibilidade: ―O problema que se coloca [...] é saber o crédito que pode
dar a uma informação cujo locutor de origem é designado de maneira coletiva, anônima
ou vaga‖ (CHARAUDEAU, 2009, p. 170), como se vê nos exemplos citados, marcando
uma certa distância do próprio jornalista (locutor-relator) em relação à veracidade da
declaração (CHARAUDEAU, 2009).
O Globo, por sua vez, contabilizou nove fragmentos com imprecisões em suas
matérias, nos quadros 10 e 11, também com marcas linguísticas como: advérbios e
locuções adverbiais que transmitem inexatidão, como pelo menos, ao menos, cerca de;
modalizadores discursivos com base no crer, como as expressões pode não ter sido,
pode ter dado, dando a crer, assinalando o campo da indeterminação, da incerteza,
como explica Koch22 (2000); e também alguns verbos no futuro do pretérito, mas em
número bem menor do que o que O Globo apresentou. Dos nove fragmentos do Globo,
seis deles também estão ―amparados‖ na heterogeneidade enunciativa mostrada, com o
mesmo intuito do G1: transferir a responsabilidade da imprecisão para o enunciador
citado. E, assim como o veículo on-line, o impresso também utilizou fonte indefinida segundo relato de testemunhas - uma vez.
Proporcionalmente, tanto O Globo quanto o G1 tiveram dois terços de suas
imprecisões vinculados à heterogeneidade enunciativa mostrada. Porém, deve-se levar

22

Ver páginas 52 e 53 desta dissertação.
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em consideração o número total de matérias analisadas de cada veículo (quadros 1 e 2),
sendo nove do Globo e 18 do G1. Então, para que tivessem a mesma proporção de
imprecisões, o G1 deveria apresentar o dobro do que veiculou o jornal O Globo, ou seja,
18. Mas, na realidade, o G1 apresenta quase o triplo – 24. Assim, fica claro que o G1
veiculou, tomadas as devidas proporções, muito mais fragmentos contendo imprecisões
do que O Globo. As condições de produção e veiculação das notícias, muito mais
rápidas no meio on-line, e que fazem com que profissionais tenham que cumprir tarefas
múltiplas e ainda atualizar a página do veículo constantemente, com pouco tempo para
apuração e averiguação das informações, explicam esses dados.
Essa mesma dinâmica do ciberespaço, que alterou as condições de produção do
discurso jornalístico on-line, também refletiu no impresso, com um pouco menos de
intensidade, mas que não deve ser relegada. Como exemplo, têm-se as declarações
citadas por ambos os veículos O Globo e G1. Antes consideradas apenas se vindas de
fonte direta, ou por meio de agências de notícias, notas e comunicados oficiais,
atualmente elas são retiradas não só de outros veículos jornalísticos, mas também das
redes sociais digitais, como Twitter e Facebook, como mostram os quadros 12 e 13:
Quadro 12 - Declarações retiradas de outros meios e replicadas pelo Globo.
Fragmento

Título da Matéria

Página

— Grande parte dos mortos estava amontoada perto da
saída. A maioria morreu por asfixia. Lamentavelmente, as
pessoas ficaram confinadas, porque a saída estava
trancada — disse Melo à “Globonews”.
O guitarrista da banda Gurizada Fandangueira, Rodrigo
Martins, em entrevista à “Radio Gaúcha”, contou que
teve medo de ser linchado.
A deputada gaúcha Manuela D‘Ávila (PCdoB)
manifestou-se no Twitter sobre a tragédia. Ela disse no
microblog que o domingo começava com o ―coração
triste‖ pelas notícias que chegavam da cidade. ―Meu
Deus! Quanta tristeza!‖
O deputado Paulo Pimenta (PT-RS), que é de Santa Maria
e foi até a cidade acompanhar os desdobramentos da
tragédia, postou no Facebook mensagem de pesar: ―Este
domingo acordamos todos perplexos e chocados com a
tragédia ocorrida em Santa Maria nesta madrugada.
Realmente estou chocado e sem saber ao certo a dimensão
de tudo isso‖.

Resgate dramático e
pilhas de corpos

5

Resgate dramático e
pilhas de corpos

5

Autoridades prestam
solidariedade a
parentes de mortos
no incêndio

13

Autoridades prestam
solidariedade a
parentes de mortos
no incêndio

13

Fonte: Elaborado pela autora (2014).
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Quadro 13 - Declarações retiradas de outros meios e replicadas pelo portal G1.
Fragmento
―Nós terminamos o rescaldo do local e estamos fazendo a remoção dos corpos.
O IGP fará reconhecimento dessas vítimas. São mais de 40 anos de Bombeiros
e nunca vi uma tragédia nessa proporção‖, afirmou o Coronel Moisés da Silva
Fuchs, comandante do Corpo de Bombeiros de Santa Maria, em entrevista à
Rádio Gaúcha.
―Estamos mobilizando todo o estado, temos hospitais de diversas regiões se
disponibilizando para ajudar. De Canoas, Santo Ângelo, Santa Cruz, enfim.
Todos estão colaborando para oferecer o melhor atendimento possível. Os
trabalhos são intensos e é preciso uma mobilização muito grande‖, ressaltou o
Secretário Estadual da Saúde, Ciro Simoni, em entrevista à Rádio Gaúcha.
Um dos seguranças da boate Kiss descreveu como ―filme de terror‖ o início do
incêndio no local. Em relato à GloboNews, Rodrigo contou que o fogo
começou por conta de um efeito pirotécnico usado pela banda que se
apresentava.
Mais cedo, o governador Tarso Genro manifestou no Twitter o pesar pelo
incêndio. [...] ―Domingo triste! Estamos tomando as medidas cabíveis e
possíveis. Estarei em Santa Maria no final da manhã‖, escreveu o governador
na rede social.
Em entrevista à Rádio Gaúcha mais cedo neste domingo, o secretário de
Segurança Pública do RS, Airton Michels, afirmou que todas as forças de
segurança pública do estado já foram acionadas para se deslocarem até Santa
Maria.
Pelo twitter, Padilha disse que dois centros de queimados de Porto Alegre e
leitos de UTI da região metropolitana foram acionados e estão disponíveis para
receber os feridos.

Título da Matéria
Incêndio em boate
provoca pânico e mortes
em Santa Maria, no RS

Página
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/
noticia/2013/01/ incendio-em-boate-provocapanico-e-mortes-em-santa-maria-no-rs.html

Incêndio em boate
provoca pânico e mortes
em Santa Maria, no RS

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/
noticia/2013/01/ incendio-em-boate-provocapanico-e-mortes-em-santa-maria-no-rs.html

Conduta de seguranças
de boate em Santa Maria
será investigada

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/
noticia/2013/01/conduta-de-segurancas-deboate-em-santa-maria-sera-investigada. html

Dilma oferece 'toda
ajuda necessária' após
tragédia em Santa
Maria, no RS
Dilma oferece 'toda
ajuda necessária' após
tragédia em Santa
Maria, no RS
Emocionada, Dilma
lamenta tragédia no RS
e antecipa volta do Chile

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/
noticia/2013/01/dilma-oferece-toda-ajudanecessaria-apos-tragedia-em-santa-maria-nors.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/
noticia/2013/01/dilma-oferece-toda-ajudanecessaria-apos-tragedia-em-santa-maria-nors.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/
noticia/2013/01/presidente-dilma-cancelaagenda-no-chile-e-vai-para-santa-maria-nors.html

Fonte: Elaborado pela autora (2014).
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Essa ―liberdade‖ de citação de declarações oriundas de outros veículos e das redes
sociais digitais é aceitável porque o acontecimento – o incêndio na boate Kiss – foi algo
inesperado, impactante, com muitos mortos e ocorreu em Santa Maria, uma cidade bem no
centro do estado do Rio Grande do Sul, uma região distante dos grandes conglomerados de
comunicação no Brasil, que ficam nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, os
veículos mais próximos, como a Rádio Gaúcha, pertencente ao Grupo RBS – a maior afiliada
da Rede Globo, que abrange os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul através de
emissoras de TV e rádio, além de jornais e portal de internet –, tiveram mais fácil e rápido
acesso ao local do acidente e, consequentemente, tornaram-se fontes replicadoras de
informação para os veículos que chegaram posteriormente, como O Globo e o G1, cujas
redações ficam no Rio de Janeiro.
A GloboNews, mesmo com redações em São Paulo e Rio de Janeiro, ou seja,
geograficamente com o mesmo problema do G1 e do Globo, tem uma característica de
trabalho ao vivo em tempo integral (tanto é que o seu slogan é ―Nunca desliga‖), assim como
tenta ser o meio on-line, porém, com a estrutura de um canal de TV comum, com muitos
recursos e muitos profissionais dividindo tarefas, o que a difere dos veículos on-line. Por isso,
conseguiu chegar rápido ao local do incêndio e também foi fonte replicadora para outros
meios de comunicação e, assim como os veículos locais e regionais, entrevistou pessoas que
vivenciaram o acontecimento, como um dos seguranças da boate e o guitarrista da banda que
tocava no momento que ocorreu o incêndio, além dos secretários de saúde e de segurança
pública do estado e o comandante do corpo de bombeiros que atuou no combate ao incêndio.
Além da distância geográfica, houve também dificuldade de acesso aos governantes e
parlamentares, principalmente porque o acidente aconteceu na madrugada de um domingo, o
que fez com que os veículos – inclusive O Globo, que tem um tempo maior de produção da
notícia, porém limitado em 24 horas – considerassem as redes sociais digitais como fontes das
declarações dessas autoridades, que geralmente têm perfil público na internet e o utilizam
para opinar sobre acontecimentos diversos, apesar de não ser considerado meio oficial (como
nota, comunicado etc).
É evidente que os veículos citados (Rádio Gaúcha e GloboNews) como fonte pelo G1
e O Globo só se tornaram tal por serem quem são: pertencem à mesma empresa,
Organizações Globo, e têm credibilidade. E quanto às redes sociais digitais, o G1 e O Globo
utilizaram declarações de perfis cuja autenticidade e confiabilidade conhecem, certamente.
Em casos assim, quando as declarações não vêm diretamente do entrevistado ou por meios
oficiais, os jornalistas mencionam os meios citados, por questão ética, para dar o devido
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crédito à fonte. Mas acredita-se que esse recurso tenha ainda outra pretensão: é mais uma
maneira de os jornalistas liberarem-se da responsabilidade por alguma imprecisão divulgada,
mesmo que as afirmações estejam em forma de discurso direto ou indireto. Ou seja,
teoricamente, por relatarem o discurso de alguém, tanto o G1 quanto O Globo já estariam
isentos da responsabilidade do que foi enunciado, independentemente de que modo veio o
relato (da própria fala da pessoa, da sua página pessoal na internet, de alguma nota oficial
etc.). Mas a preocupação em se desvincular da imprecisão é tamanha que o jornalista
―ratifica‖ essa isenção.
Observa-se, com a análise dos objetos, que as condições de produção do discurso
jornalístico – o tempo maior ou menor de apuração, produção e veiculação das notícias –
influenciam na forma como se constrói o discurso jornalístico e, consequentemente, afeta a
qualidade e a confiabilidade da notícia. E a heterogeneidade enunciativa mostrada é um
recurso muito utilizado pelos veículos jornalísticos para que se consiga a suposta isenção da
responsabilidade por possíveis imprecisões, indo além do objetivo maior da heterogeneidade,
que é legitimar o discurso.
Porém, de qualquer forma, há responsabilidade da parte do jornalista, sim, sobre o que
noticia. Porque, embora não haja uma autonomia incondicional em sua prática profissional –
por causa das condições de produção e características intrínsecas de cada veículo –, o
jornalista é um participante ativo na construção da realidade e, portanto, deve se
responsabilizar pelo que divulga, seja transcrevendo (por meio do discurso direto), seja
traduzindo (por meio do discurso indireto). Assim, pensa-se de acordo com Tuchman (1999),
que defende que ―[...] cada notícia é uma compilação de fatos avaliados e estruturados pelos
jornalistas. Estes são responsáveis pela exatidão de qualquer um destes fatos‖ (TUCHMAN,
1999, p. 77), entendendo por fato também a declaração noticiada pelo jornalista. Charaudeau
(2009) complementa: ―[...] a posição do jornalista é a da testemunha esclarecida, o que
aumenta sua responsabilidade em relatar fielmente o acontecimento e, ao mesmo tempo, o
compromete‖ (CHARAUDEAU, 2009, p. 157) com a narrativa que constrói. Porque, como
alerta Maingueneau (2008), o discurso direto ―[...] por mais que seja fiel, é apenas um
fragmento de texto submetido ao enunciador do discurso citante, que dispõe de múltiplos
meios para lhe dar um enfoque pessoal‖ (MAINGUENEAU, 2008, p. 141), sendo, então, ―[...]
a encenação de uma fala atribuída a uma outra fonte de enunciação, e não a cópia de uma fala
real‖ (MAINGUENEAU, 2008, p. 143). E, ao traduzir a declaração de uma fonte, por meio do
discurso indireto, o jornalista também se envolve, porque não se tem certeza de que o que ele
escreveu é uma reprodução do que foi dito pelo entrevistado. Assim, observa-se que ―todo

115

discurso relatado‖ – seja ele direto ou indireto – ―impõe uma certa orientação interpretativa‖
(CHARAUDEAU, 2009, p. 272), feita, no caso, pelo jornalista. Então, em ambos os casos, o
jornalista compromete-se com a construção do discurso, mesmo que seja perpassado pelo
outro, numa relação dialógica. Analisa-se, nesse caso, o sujeito e o seu pertencimento a um
quadro enunciativo.
Vê-se, então, que ―[...] informar [...] é escolha. Não somente escolha de conteúdos a
transmitir, não somente escolha das formas adequadas para estar de acordo com as normas do
bem falar e ter clareza, mas [...] escolhas de estratégias discursivas‖ (CHARAUDEAU, 2009,
p. 39). E que ―[...] todo dispositivo formata a mensagem e, com isso, contribui para lhe
conferir um sentido‖, sendo o conteúdo dependente da forma e a mensagem dependente do
meio que lhe serve de suporte (CHARAUDEAU, 2009, p. 105). E isso é visível na análise dos
objetos desta dissertação, considerando as características intrínsecas de cada meio e suas
condições de produção.
É preciso lembrar que a análise feita aqui não é acabada, uma vez que
[...] cada material de análise exige que seu analista, de acordo com a questão que
formula, mobilize conceitos que outro analista não mobilizaria, face as suas (outras)
questões. Uma análise não é igual a outra porque mobiliza conceitos diferentes e
isso em resultados cruciais na descrição dos materiais. Um mesmo analista, aliás,
formulando uma questão diferente, também poderia mobilizar conceitos diversos,
fazendo distintos recortes conceituais (ORLANDI, 1999, p. 27).

E também porque a AD ―[...] não procura um sentido verdadeiro através de uma ‗chave‘ de
interpretação. [...] Não há uma verdade oculta atrás do texto. Há gestos de interpretação que o
constituem e que o analista, com seu dispositivo, deve ser capaz de compreender‖
(ORLANDI, 1990, p. 26), corroborando, assim, a afirmação de Charaudeau (2009): ―a
verdade não está no discurso, mas somente no efeito que produz‖ (CHARAUDEAU, 2009, p.
63).
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CONCLUSÃO

Com base na Análise do Discurso, que entende o discurso como construção social, e
na teoria do newsmaking, que concebe as notícias como construção da realidade como
construção social, conseguiu-se investigar de que maneira as rotinas de produção e veiculação
dos meios on-line e impresso são influenciadas pelo uso de recursos tecnológicos,
interferindo, assim, na construção de um discurso jornalístico de qualidade e com
credibilidade, já que ambas as teorias dão importância às condições de produção do discurso,
que, no caso desta dissertação, é o jornalístico.
Os objetivos inicialmente propostos foram alcançados ao longo do presente trabalho,
uma vez que, além da abordagem das teorias de análise, as complexidades discursivas, as
marcas linguísticas, os critérios de noticiabilidade, os valores-notícia e as rotinas de produção,
também foi apresentada a evolução do jornalismo, desde o impresso até o on-line, com
destaque para a explicitação das características do último, além do enfoque dado à relação
entre qualidade, credibilidade e ética no jornalismo.
A hipótese inicial, de que a dinâmica do ciberespaço e as características inerentes ao
meio on-line interferem para que as notícias sejam geradas rapidamente, de forma prematura,
sem a devida apuração, prejudicando, assim, a qualidade do discurso jornalístico nesse meio
e, consequentemente, a sua credibilidade, em comparação com o veículo impresso, foi
confirmada.
Com a análise das matérias selecionadas sobre o incêndio da boate Kiss veiculadas
pelos G1 e O Globo, chegou-se à conclusão de que as condições de produção – levando-se em
consideração o conceito de condições de produção de Possenti (2009), citado anteriormente –
do discurso jornalístico no veículo on-line interferem na qualidade e na credibilidade do
discurso, já que a produção do jornalismo on-line ocorre essencialmente no próprio
ciberespaço, num prazo curto, medido em minutos, com poucas pessoas exercendo múltiplas
funções, enquanto a produção do jornalismo impresso tem a internet apenas como mais uma
fonte de pesquisa, além de possuir uma equipe bem estruturada e disponibilizar de um prazo
de até 24 horas para uma apuração acurada.
Observou-se que, por causa da necessidade de atualização constante do veículo online, são veiculadas matérias imprecisas, especulativas e opinativas, com o objetivo
primordial de cumprir o critério de atualidade, em detrimento do compromisso fundamental
do jornalista, que é a verdade dos fatos, a precisa apuração dos acontecimentos e sua correta
divulgação, previsto no Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, no capítulo II, artigo 4º. A
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busca incessante pela atualização, além do que já foi comentado, também causa um excesso
de informações, reproduzindo matérias por meio de links ou mesmo por texto, copiando
trechos ou matérias inteiras em outras, que trazem de novo poucas informações, como se viu
nos objetos de análise.
Pensa-se que, das características do meio on-line, a instantaneidade é o grande entrave
à qualidade e à credibilidade das notícias. Porque, mesmo que permanecesse a necessidade de
produção excessiva no ciberespaço, se as matérias não tivessem que ser feitas em tempo
recorde, poderiam ser, além de melhor apuradas e produzidas, contextualizadas,
aprofundadas, aproveitando as potencialidades da internet, como a disponibilidade quase
infinita de espaço para publicação, a convergência de mídias, o acesso a arquivos de forma
rápida, possibilitando uma oferta maior de leituras do ponto de vista qualitativo, e não apenas
quantitativo.
A análise do discurso dos veículos impresso e on-line foi profícua para mostrar
também que o meio não é um simples modo de transmissão do discurso, mas sim que ele
imprime um certo aspecto a seus conteúdos e comanda os usos que dele podemos fazer, como
bem esclarece Maingueneau (2008). É o que Pierre Lévy chama de condicionamento da
técnica (1999).
Assim, não existe suporte – TV, internet, rádio, papel – ideal para o exercício do
jornalismo. Todos eles têm suas peculiares e impõem suas rotinas de produção que ora
contribuem, ora prejudicam o trabalho jornalístico. E o jornalista, ciente de que, ao cumprir as
rotinas de produção do meio – independentemente de qual seja –, a qualidade do discurso
jornalístico pode ser prejudicada, utiliza-se de recursos discursivos que o isentem da
responsabilidade pelo que foi relatado, como se pôde observar tanto na análise das matérias
selecionadas do jornal O Globo quanto nas do portal de notícias G1. Porém, mais uma vez, é
preciso dizer: embora não haja uma autonomia incondicional em sua prática profissional – por
causa das condições de produção e características intrínsecas de cada veículo –, o jornalista é
um participante ativo na construção da realidade e, portanto, é, sim, e sempre será,
responsável pelo que divulga, mesmo que se utilize de estratégias enunciativas para parecer
que não faz parte da construção daquele discurso.
Assim, confirmando a concepção da Análise do Discurso, o discurso jornalístico não é
simples ou transparente como parece e, indo além, nem é neutro, imparcial e objetivo, como
alguns insistem em bradar como qualidades intrínsecas a ele e faz com que muitos pensem,
erroneamente, que a notícia é o espelho da realidade, quando, na verdade, trata-se da
construção social de uma suposta realidade, como prega a teoria do newsmaking. Se a
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imprensa não reflete, mas, sim, ajuda a construir a realidade, de acordo com o que é noticiado,
foi inevitável discorrer, também, sobre a questão ética, uma vez que o compromisso com a
verdade dos fatos, além da precisa apuração e a correta divulgação das notícias, perpassa a
discussão a respeito da qualidade e da credibilidade do discurso jornalístico, devido à grande
influência que este exerce sobre a sociedade.
Dessa forma, a necessidade de reflexão crítica sobre o discurso jornalístico e também
sobre a responsabilidade do jornalista a respeito do que veicula é de extrema importância, por
se tratar de uma atividade de natureza social e finalidade pública, que atinge muitas pessoas.
Esta dissertação é uma pequena contribuição para este grande trabalho, que deve ser coletivo
e contínuo.
Já que esta dissertação restringiu-se à parte da produção do discurso jornalístico,
abordando a linguagem, o discurso e as condições de produção jornalística, para trabalhos
futuros, uma das possibilidades a ser desenvolvida é mudar o foco da pesquisa: em vez do
produtor, o receptor. Pretende-se enveredar para o estudo da recepção da notícia, ou seja,
relacionar o discurso jornalístico à cognição dos leitores, levando-se em consideração as
identidades fragmentadas e as subjetividades contemporâneas deles. Algumas inquietações já
surgem: Que sentidos têm essas notícias para os leitores? Quais os efeitos que essas notícias,
de qualidade duvidosa, geram nos leitores? Esses efeitos influenciam na produção da notícia,
em um movimento retroativo? Na perspectiva de abordar de forma mais abrangente a
complexidade discursiva, levando em consideração o leitor não só no papel de receptor, mas
também como coenunciador, e suas possíveis influências no processo de produção da notícia,
é que se colocam essas perguntas finais.
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ANEXO A

Páginas do jornal O Globo com as matérias selecionadas como objetos de análise
Ver CD, na última página desta dissertação, pasta Anexo A.
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ANEXO B

Reprodução das páginas do portal de notícias G1 com as matérias selecionadas como
objetos de análise
Ver CD, na última página desta dissertação, pasta Anexo B.
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ANEXO C
Links das 120 matérias veiculadas no portal G1 sobre o acidente na boate Kiss, no
período entre 3 horas da manhã do dia 27/01/2013 e 3 horas da manhã do dia 28/01/2013
Incêndio em boate provoca pânico e mortes em Santa Maria, no RS - http://g1.globo.com/rs/riogrande-do-sul/noticia/2013/01/incendio-em-boate-provoca-panico-e-mortes-em-santa-maria-nors.html - 27/01/2013, às 07h08 - Atualizado em 27/01/2013, às 09h42.
Incêndio em boate no Rio Grande do Sul mata ao menos 90 pessoas
http://g1.globo.com/rs/politica/noticia/2013/01/incendio-em-boate-no-rio-grande-do-sul-mata-aomenos-90-pessoas-1.html - 27/01/2013, às 09h03 - Atualizado em 27/01/2013, às 09h03.

-

Fogo em boate deixa dezenas de mortos no Rio Grande do Sul http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/fogo-em-boate-deixa-dezenas-de-mortos-no-rio-grandedo-sul.html - 27/01/ 2013, às 09h09 - Atualizado em 27/01/2013, às 09h09.
Tarso Genro viajará a Santa Maria para acompanhar trabalhos da polícia http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/tarso-genro-deve-chegar-santa-maria -ate-ofinal-da-manha.html - 27/01/2013, às 09h12 - Atualizado em 27/01/2013, às 12h44.
Imprensa internacional repercute incêndio em boate com mortos no RS - http://g1.globo.
com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/imprensa-internacional-repercute-incendio-em-boate-commortos-no-rs.html - 27/01/2013, às 09h20 - Atualizado em 27/01/2013, às 20h25.
Incêndio em discoteca no Rio Grande do Sul deixa mais de cem mortos - http://g1.globo.
com/rs/mundo/noticia/2013/01/incendio-em-discoteca-no-rio-grande-do-sul-deixa-mais-de-cemmortos.html - 27/01/2013, às 09h24 - Atualizado em 27/01/2013, às 09h24.
Incêndio em boate no Rio Grande do Sul mata ao menos 159 pessoas
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/01/incendio-em-boate-no-rio-grande-do-sul-mata-ao-menos159-pessoas-1.html - 27/01/2013, às 09h33 - Atualizado em 27/01/2013, às 09h33.
Incêndio em discoteca de Santa Maria deixa pelo menos 120 mortos - http://g1.globo.com/
mundo/noticia/2013/01/incendio-em-discoteca-de-santa-maria-deixa-pelo-menos-120-mortos. html 27/01/2013, às 09h51 - Atualizado em 27/01/2013, às 09h51.
Número de mortos em incêndio em Santa Maria chega a 180, diz polícia - http://g1.globo.
com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/numero-de-mortos-em-incendio-em-santa-maria-chega-180diz-policia.html - 27/01/2013, às 09h52 - Atualizado em 27/01/2013, às 11h59.
Veja foto de boate no RS antes e depois de incêndio - http://g1.globo.com/rs/rio-grande-dosul/noticia/2013/01/veja-foto-de-boate-no-rs-antes-e-depois-de-incendio.html - 27/01/2013, às 10h08 Atualizado em 27/01/2013, às 19h31.
Dilma oferece 'toda ajuda necessária' após tragédia em Santa Maria, no RS http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/dilma-oferece-toda-ajuda-necessaria -apostragedia-em-santa-maria-no-rs.html - 27/01/2013, às 10h09 - Atualizado em 27/01/2013, às 16h33.
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Incêndio em boate no Rio Grande do Sul mata ao menos 180 pessoas http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/01/incendio-em-boate-no-rio-grande-do-sul-mata-ao-menos180-pessoas-1.html - 27/01/ 2013, às 10h15 - Atualizado em 27/01/2013, às 10h15.
'Fumaça se espalhou muito rápido', diz sobrevivente de incêndio em boate http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/porta-para-sair-era-pequena-dizsobrevivente-de-incendio-em-boate.html - 27/01/2013, às 10h24 - Atualizado em 27/01/2013, às
14h45.
Prefeitura de Santa Maria decreta luto oficial de 30 dias após tragédia http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/prefeitura-de-santa-maria-decreta-lutooficial-de-30-dias-apos-tragedia.html - 27/01/2013, às 10h24 - Atualizado em 27/01/2013, às 10h35.
Emocionada, Dilma lamenta tragédia no RS e antecipa volta do Chile - http://g1.globo.com/rs/riogrande-do-sul/noticia/2013/01/presidente-dilma-cancela-agenda-no -chile-e-vai-para-santa-maria-nors.html - 27/01/2013, às 10h53 - Atualizado em 27/01/2013, às 14h40.
Dilma vai para Santa Maria e mobiliza ministros para minorar tragédia - http://g1.globo.
com/economia/noticia/2013/01/dilma-vai-para-santa-maria-e-mobiliza-ministros-para-minorartragedia.html - 27/01/2013, às 11h03 - Atualizado em 27/01/2013, às 11h03.
Incêndio em boate deixa mais de cem mortos em boate em Santa Maria http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/01/incendio-em-boate-deixa-mais-de-cem-mortos
-emboate-em-santa-maria.html - 27/01/2013, às 11h06 - Atualizado em 27/01/2013, às 11h06.
Número de mortos em incêndio em Santa Maria chega a 180 e deve aumentar - http://g1.
globo.com/mundo/noticia/2013/01/numero-de-mortos-em-incendio-em-santa-maria-chega-a-180-edeve-aumentar-1.html - 27/01/2013, às 11h12 - Atualizado em 27/01/2013, às 11h12.
Trabalho salva fotógrafa de boate em incêndio no RS - http://g1.globo.com/rs/rio-grande-dosul/noticia/2013/01/trabalho-salva-fotografa-de-boate-em-incendio-no-rs-.html27/01/2013,
às
11h18 - Atualizado em 27/01/2013, às 13h47.
Número de mortes após incêndio em boate já chega a 245, afirma polícia http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/numero-de-mortes-em-incendio-de-boate-jachega-245-diz-policia.html - 27/01/2013, às 11h23 - Atualizado em 27/01/2013, às 12h24.
Número de mortes após incêndio em boate já chega a 232, afirma polícia http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/numero-de-mortes-em-incendio-de-boate-jachega-245-diz-policia.html - 27/01/2013, às 11h23 - Atualizado em 27/01/2013, às 14h22.
Prefeito
de
Santa
Maria
declara
luto
oficial
de
30
dias
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/01/prefeito-de-santa-maria-declara-luto-oficial-de-30dias.html - 27/01/2013, às 11h27 - Atualizado em 27/01/2013, às 11h27.

-

Incêndio deixa 245 mortos em boate no Rio Grande do Sul - http://g1.globo.com/mundo/
noticia/2013/01/incendio-deixa-245-mortos-em-boate-no-rio-grande-do-sul-1.html - 27/01/2013, às
11h36 - Atualizado em 27/01/2013, às 11h36.
Brasil está 'triste e de luto', diz Lula sobre tragédia em Santa Maria, no RS http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/brasil-esta-triste-e-de-luto-diz-lula-sobretragedia-em-santa-maria-no-rs.html - 27/01/2013, às 11h38 - Atualizado em 27/01/2013, às 12h46.
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Banda utilizava efeitos pirotécnicos, diz estudante que estava em boate
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/banda-utilizava-efeitos-pirotecnicos-dizestudante-que-estava-em-boate.html - 27/01/2013, às 11h40 - Atualizado em 28/01/2013, às 00h12.

-

Incêndio
deixa
ao
menos
245 mortos
em
boate
em
Santa
Maria
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/incendio-deixa-ao-menos-245-mortos-em-boate-em-santamaria.html - 27/01/ 2013, às 11h48 - Atualizado em 27/01/2013, às 11h48.
Relembre
outros
incêndios
que
causaram
tragédias
em
boates
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/relembre-outros-incendios-que-causaram-tragedias-emboates.html - 27/01/2013, às 12h03 - Atualizado em 27/01/2013, às 12h17.
Hospital de Santa Maria divulga lista de pessoas atendidas após incêndio http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/hospital-de-santa-maria-divulga-lista
-depessoas-atendidas-apos-incendio.html - 27/01/2013, às 12h11 - Atualizado em 27/01/2013, às 16h14.
Udesc lamenta tragédia que deixou mais de 200 mortos no RS - http://g1.globo.com/sc/santacatarina/noticia/2013/01/udesc-lamenta-tragedia-que-deixou-pelo-menos-245-mortos-no -rs.html 27/01/2013, às 12h16 - Atualizado em 27/01/2013, às 15h03.
Corpo de Bombeiros confirma 245 mortes em boate incendiada no Sul http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/01/corpo-de-bombeiros-confirma-245-mortes-em-boateincendiada-no-sul.html - 27/01/2013, às 12h21 - Atualizado em 27/01/2013, às 12h21.
Festa que acabou em tragédia reunia universitários em Santa Maria - http://g1.globo.com/rs/riogrande-do-sul/noticia/2013/01/festa-que-acabou-em-tragedia-reunia
-universitarios-em-santamaria.html - 27/01/2013, às 12h21 - Atualizado em 27/01/2013, às 12h21.
Incêndio
deixa
ao
menos
245 mortos
em
boate
em
Santa
Maria
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/01/incendio-deixa-ao-menos-245-mortos-em-boate-emsanta-maria-3.html - 27/01/ 2013, às 12h24 - Atualizado em 27/01/2013, às 12h24.

-

Beltrame, gaúcho de Santa Maria, se diz chocado com incêndio em boate http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/01/beltrame-gaucho-de-santa-maria-se-diz-chocadocom-incendio-em-boate.html - 27/01/2013, às 12h40 - Atualizado em 27/01/2013, às 14h40.
Tragédia
deve
marcar
vida
universitária
de
Santa
Maria
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/tragedia-deve-marcar-vida-universitaria-de-santamaria.html - 27/01/2013, às 12h51 - Atualizado em 27/01/2013, às 13h40.

-

'Tragédia brutal para o país', diz Tarso Genro sobre incêndio em Santa Maria http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/tragedia-brutal-para-o-pais-diz-tarso -genrosobre-incendio-em-santa-maria.html - 27/01/2013, às 13h03 - Atualizado em 27/01/2013, às 13h03.
Incêndio em boate é o segundo caso com mais mortes no Brasil - http://g1.globo.com/
economia/noticia/2013/01/policia-comeca-a-ouvir-testemunhas-do-incendio-em-santa-maria.html
27/01/2013, às 13h06 - Atualizado em 27/01/2013, às 13h06.
Câmara 'não poupará esforços' para evitar novas tragédias, diz Marco Maia - http://g1.
globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/camara-nao-poupara-esforcos-para-evitar-novastragedias-diz-marco-maia.html - 27/01/2013, às 13h19 - Atualizado em 27/01/2013, às 13h22.
Polícia começa a ouvir testemunhas do incêndio em Santa Maria - http://g1.globo.com/
economia/noticia/2013/01/policia-comeca-a-ouvir-testemunhas-do-incendio-em-santa-maria. html 27/01/2013, às 13h21 - Atualizado em 27/01/2013, às 13h21.
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Alvará de boate incendiada estava vencido desde agosto, diz bombeiro
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/alvara-de-boate-estava-vencido-desdeagosto-dizem-bombeiros.html - 27/01/2013, às 13h23 - Atualizado em 27/01/2013, às 16h32.

-

Testemunhas dizem que presentes foram pisoteados ao tentar fugir de boate http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/testemunhas-dizem-que-presentes-foram-pisoteados-aotentar-fugir-de-boate.html - 27/01/2013, às 13h27 - Atualizado em 27/01/2013, às 13h27.
Segurança de boate em Santa Maria resume incêndio: 'Filme de terror' - http://g1.globo.
com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/seguranca-de-boate-em-santa-maria-resume-incendio-filmede-terror.html - 27/01/2013, às 13h29 - Atualizado em 27/01/2013, às 13h29.
Genro diz que investigação será feita para 'apurar todos os fatos' - http://g1.globo.com/
economia/noticia/2013/01/genro-diz-que-investigacao-sera-feita-para-apurar-todos-os-fatos.html
27/01/2013, às 13h36 - Atualizado em 27/01/2013, às 13h36.
Família que passava férias em SC perde ao menos 5 amigos em tragédia http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/01/familia-que-passava-ferias-em-sc-perde
-aomenos-5-amigos-em-tragedia.html - 27/01/2013, às 13h37 - Atualizado em 27/01/2013, às 15h50.
'É situação terrível de desespero e dor', diz ministra sobre tragédia no RS http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/e-uma-situacao-terrivel-de-desespero-e-dordiz-ministra.html - 27/01/2013, às 13h39 - Atualizado em 27/01/2013, às 16h11.
Inicialmente, seguranças tentaram barrar saída de boate, diz estudante
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/grade-e-segurancas-impediram-saida-deboate-diz-estudante .html - 27/01/2013, às 13h40 - Atualizado em 28/01/2013, às 00h33.

-

Ex-presidente Lula manifesta solidariedade após tragédia - http://g1.globo.com/economia/
noticia/2013/01/ex-presidente-lula-manifesta-solidariedade-apos-tragedia.html - 27/01/2013, às
13h42 - Atualizado em 27/01/2013, às 13h42.
Familiares começam a reconhecer os corpos de vítimas do incêndio no RS http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/familiares-comecam-reconhecer-vitimas-emginasio-de-santa-maria.html - 27/01/2013, às 13h47 - Atualizado em 27/01/2013, às 15h02.
Conduta de seguranças de boate em Santa Maria será investigada - http://g1.globo.com/rs/riogrande-do-sul/noticia/2013/01/conduta-de-segurancas-de-boate-em -santa-maria-sera-investigada.html
- 27/01/2013, às 13h58 - Atualizado em 27/01/2013, às 15h17.
Sinalizador, pânico e portas fechadas estão entre causas da tragédia http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/sinalizador-panico-e-portas-fechadas-estao-entre-causasda-tragedia.html - 27/01/2013, às 14h03 - Atualizado em 27/01/2013, às 14h03.
MEC oferece hospitais universitários para atendimento às vítimas - http://g1.globo.com/
economia/noticia/2013/01/mec-oferece-hospitais-universitarios-para-atendimento-as-vitimas.html
27/01/2013, às 14h06 - Atualizado em 27/01/2013, às 14h06.
Após resgate de corpos, polícia ainda mantém buscas por vítimas em boate http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/apos-resgate-de-corpos-policia-aindamantem-buscas-por-vitimas-em-boate.html - 27/01/2013, às 14h14 - Atualizado em 27/01/2013, às
14h24.
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Autoridades atualizam para 232 os mortos no incêndio em Santa Maria
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/01/autoridades-atualizam-para-232-os-mortos-noincendio-em-santa-maria.html - 27/01/2013, às 14h21 - Atualizado em 27/01/2013, às 14h21.

-

Arquidiocese do Rio suspende bloco e fará procissão por mortos no RS - http://g1.globo.com/riode-janeiro/noticia/2013/01/arquidiocese-do-rio-suspende-bloco-e-fara -procissao-por -mortos-nors.html - 27/01/2013, às 14h21 - Atualizado em 27/01/2013, às 14h39.
Equipe do IGP de SC vai para o RS auxiliar na identificação das vítimas http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/01/equipe-do-igp-de-sc-vai-para-o-rs-auxiliar-naidentificacao-das-vitimas.html - 27/01/2013, às 14h26 - Atualizado em 27/01/2013, às 16h21.
Pirotecnia era comum em shows de banda que tocava em boate; veja - http://g1.globo.com/rs/riogrande-do-sul/noticia/2013/01/pirotecnia-era-comum-em-shows-de-banda-que-tocava-em-boateveja.html - 27/01/2013, às 14h32 - Atualizado em 28/01/2013, às 00h52.
Feridos em boate são levados de helicóptero a hospital de Porto Alegre http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/feridos-em-boate-sao-levados-dehelicoptero-hospital-de-porto-alegre.html - 27/01/2013, às 14h35 - Atualizado em 27/01/2013, às
16h39.
Jovens que estavam na boate relatam os episódios do incêndio - http://g1.globo.com/
economia/noticia/2013/01/jovens-que-estavam-na-boate-relatam-os-episodios-do-incendio. html 27/01/2013, às 14h51 - Atualizado em 27/01/2013, às 14h51.
Dilma visita feridos e famílias de vítimas de incêndio em Santa Maria - http://g1.globo.com/rs/riogrande-do-sul/noticia/2013/01/dilma-visita-feridos-e-familias-de-vitimas-incendio
-em-santamaria.html - 27/01/2013, às 15h03 - Atualizado em 27/01/2013, às 16h17.
Empresa coloca ônibus extras para Santa Maria após tragédia em boate - http://g1.globo.
com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/empresa-coloca-onibus-extras-para-santa-maria-apostragedia-em-boate.html - 27/01/2013, às 15h12 - Atualizado em 27/01/2013, às 15h42.
Santa Maria e comunidade universitária estão em choque pela tragédia
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/santa-maria-e-comunidade-universitaria-estao-emchoque-pela-tragedia .html - 27/01/2013, às 15h18 - Atualizado em 27/01/2013, às 15h18.

-

Após tragédia, Tarso Genro decreta luto oficial de sete dias no RS - http://g1.globo.com/rs/riogrande-do-sul/noticia/2013/01/apos-tragedia-tarso-genro-decreta-luto-oficial-de-sete-dias-no-rs.html 27/01/2013, às 15h18 - Atualizado em 27/01/2013, às 15h43.
Anastasia coloca polícia mineira à disposição do governo do RS - http://g1.globo.com/minasgerais/noticia/2013/01/anastasia-coloca-policia-mineira-disposicao -do-governo-do-rs.html - 27/01/
2013, às 15h28 - Atualizado em 27/01/2013, às 15h28.
Banda que tocava em boate em Santa Maria teve um integrante morto http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/banda-que-tocava-em-boate-em-santa-mariars-teve-um-integrante-morto.html - 27/01/2013, às 15h29 - Atualizado em 27/01/2013, às 22h31.
Incêndio deixa ao menos 230 mortos em boate no Rio Grande do Sul http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/01/incendio-deixa-ao-menos-230-mortos-em-boate-no-riogrande-do-sul-1.html - 27/01/2013, às 15h33 - Atualizado em 27/01/2013, às 15h33.
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Veja depoimentos de sobreviventes de incêndio em boate no RS - http://g1.globo.com/rs/riogrande-do-sul/noticia/2013/01/veja-depoimentos-de-sobreviventes-de-incendio-em-boate-no-rs.html 27/01/2013, às 15h35 - Atualizado em 28/01/2013, às 18h03.
Famílias
catarinenses
procuram
por
parentes
que
estavam
em
boate
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/01/familias-catarinenses-procuram-por-parentesque-estavam-em-boate.html - 27/01/2013, às 15h40 - Atualizado em 27/01/2013, às 16h26.
'Fui engatinhando até a saída', diz jovem que se salvou em boate do RS - http://g1.globo.
com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/fui-engatinhando-ate-saida-diz-jovem-que-se-salvou-emboate-do-rs.html - 27/01/2013, às 15h42 - Atualizado em 27/01/2013, às 15h43.
'Nunca vi algo parecido', diz prima de desaparecida em incêndio no RS http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/nunca-vi-algo-parecido-diz-prima-dedesaparecida-em-incendio-no-rs.html - 27/01/2013, às 15h42 - Atualizado em 27/01/2013, às 23h29.
Testemunhas em Santa Maria relatam cenas de desespero e mortes - http://g1.globo.com/
brasil/noticia/2013/01/testemunhas-em-santa-maria-relatam-cenas-de-desespero-e-mortes.html
27/01/2013, às 15h51 - Atualizado em 27/01/2013, às 15h51.
Ginásio no RS recebe 232 corpos de vítimas de fogo em boate, diz polícia http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/ginasio-ja-recebeu-232-corpos-de-vitimasde-incendio-diz-policia.html - 27/01/2013, às 16h16 - Atualizado em 27/01/2013, às 17h26.
Incêndio em boate no Rio Grande do Sul deixa 232 mortos e 130 feridos - http://g1.globo.
com/mundo/noticia/2013/01/incendio-em-boate-no-rio-grande-do-sul-deixa-232-mortos-e-130feridos.html - 27/01/2013, às 16h18 - Atualizado em 27/01/2013, às 16h18.
'Difícil esquecer o que vi', diz homem que filmou socorro em boate no RS http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/dificil-esquecer-o-que-vi-diz-homem-quefilmou-socorro-em-boate-no-rs.html - 27/01/2013, às 16h24 - Atualizado em 28/01/2013, às 00h18.
Países enviam condolências ao Brasil após tragédia em Santa Maria http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/paises-enviam-condolencias-ao-brasil-apos-tragedia-emsanta-maria. html - 27/01/2013, às 16h24 - Atualizado em 27/01/2013, às 17h06.
Após tragédia no RS, Prefeitura de Manaus fiscalizará boates da capital - http://g1.globo.
com/am/amazonas/noticia/2013/01/prefeito-de-manaus-decreta-tres-dias-de-luto-por-tragedia-emboate-no-rs.html - 27/01/2013, às 16h25 - Atualizado em 27/01/2013, às 21h35.
Dono de boate e integrantes da banda já foram ouvidos, diz polícia - http://g1.globo.com/rs/riogrande-do-sul/noticia/2013/01/dono-de-boate-e-integrantes-da-banda-ja-foram-ouvidos-dizpolicia.html - 27/01/2013, às 16h31 - Atualizado em 27/01/2013, às 16h31.
Famílias fazem fila para reconhecer corpos de vítimas de incêndio no RS http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/01/familias-fazem-fila-para-reconhecer-corpos-de-vitimasde-incendio-no-rs.html - 27/01/2013, às 16h45 - Atualizado em 27/01/2013, às 16h45.
Saiba como ajudar feridos no incêndio em boate de Santa Maria - http://g1.globo.com/rs/riogrande-do-sul/noticia/2013/01/saiba-como-ajudar-vitimas-e-familias-do-incendio-em-santa-maria.html
- 27/01/2013, às 17h06 - Atualizado em 28/01/2013, às 00h15.
Autor de livro sobre incêndio de circo em Niterói lamenta tragédia no RS http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/01/autor-de-livro-sobre-incendio-de-circo-em-niteroirj-lamenta-tragedia-no-rs.html - 27/01/2013, às 17h16 - Atualizado em 27/01/2013, às 23h07.
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Argentina enviará pele para vítimas do incêndio no Rio Grande do Sul http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/argentina-enviara-pele-para-vitimas-do-incendio-no-riogrande-do-sulx.html - 27/01/2013, às 17h18 - Atualizado em 27/01/2013, às 17h22.
Ministro da Saúde diz que prioridade é salvar feridos no incêndio de boate http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/ministro-da-saude-diz-que-prioridade-no-rse-salvar-vidas-dos-feridos.html - 27/01/2013, às 17h19 - Atualizado em 27/01/2013, às 19h04.
'Fui abordado por cidadão gritando, chorando, aos prantos', diz estudante http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/fui-abordado-por-cidadao-gritandochorando-aos-prantos-diz-estudante.html - 27/01/2013, às 17h21 - Atualizado em 27/01/2013, às
17h21.
Incêndio em boate no Rio Grande do Sul deixa 232 mortos e 116 feridos - http://g1.globo.
com/mundo/noticia/2013/01/incendio-em-boate-no-rio-grande-do-sul-deixa-232-mortos-e-116feridos.html - 27/01/2013, às 17h42 - Atualizado em 27/01/2013, às 17h42.
Tarso pede inquérito 'profundo e rápido' sobre tragédia em boate - http://g1.globo.com/rs/riogrande-do-sul/noticia/2013/01/tarso-pede-inquerito-profundo-e-rapido-sobre-tragedia-em-boate-nors.html - 27/01/2013, às 17h50 - Atualizado em 28/01/2013, às 00h14.
'Não havia sinalização de saída de emergência', diz jovem - http://g1.globo.com/rs/rio-grande-dosul/noticia/2013/01/nao-havia-sinalizacao-de-saida-de-emergencia-diz-jovem.html - 27/01/ 2013, às
17h51 - Atualizado em 27/01/2013, às 17h51.
'Nem guerra deve ser tão triste', diz testemunha que ajudou resgate http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/01/nem-guerra-deve-ser-tao-triste-diz-testemunha-que-ajudouresgate.html - 27/01/2013, às 18h00 - Atualizado em 27/01/2013, às 18h42.
Governo do Paraná envia aeronaves para transportar vítimas no RS http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2013/01/governo-do-parana-envia-aeronaves-para-transportarvitimas-no-rs.html - 27/01/2013, às 18h05 - Atualizado em 27/01/2013, às 18h05.
Incêndio mata mais de 230, deixa 117 feridos em boate no RS http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/01/incendio-mata-mais-de-230-deixa-117-feridos-em-boateno-rs-1.html - 27/01/2013, às 18h12 - Atualizado em 27/01/2013, às 18h12.
Famílias reconhecem vítimas de SC entre os mortos de Santa Maria
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/01/familias-reconhecem-vitimas-de-sc-entre-osmortos-de-santa-maria.html - 27/01/2013, às 18h42 - Atualizado em 27/01/2013, às 22h38.

-

Hospitais e prefeituras montam rede de apoio após tragédia em boate - http://g1.globo.com/rs/riogrande-do-sul/noticia/2013/01/hospitais-e-prefeituras-montam-rede
-de-apoio-apos-tragedia-emboate.html - 27/01/2013, às 19h05 - Atualizado em 27/01/2013, às 19h05.
Tragédia em boate de Santa Maria é 'terceira mais fatal da história' http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/01/tragedia-em-boate-de-santa-maria-e-terceira-mais-fatal-dahistoria.html - 27/01/2013, às 19h09 - Atualizado em 27/01/2013, às 19h24.
Dilma decreta luto oficial de três dias devido à tragédia em Santa Maria - http://g1.globo.
com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/dilma-decreta-luto-oficial-de-tres-dias-devido-tragedia-emsanta-maria.html - 27/01/2013, às 19h16 - Atualizado em 28/01/2013, às 07h53.
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Em nota, boate diz prestar auxílio a familiares de vítimas e sobreviventes http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/em-nota-boate-diz-prestar-auxilio-familiaresde-vitimas-e-sobreviventes.html - 27/01/2013, às 19h20 - Atualizado em 27/01/2013, às 20h08.
Sanfoneiro da banda que tocava na boate morreu no incêndio de Santa Maria - http://g1.
globo.com/mundo/noticia/2013/01/sanfoneiro-da-banda-que-tocava-na-boate-morreu-no-incendio-desanta-maria.html - 27/01/2013, às 19h27 - Atualizado em 27/01/2013, às 19h27
Maioria
em
Santa
Maria
sofreu
intoxicação,
diz
Ministro
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/01/maioria-em-santa-maria-sofreu-intoxicacao-dizministro.html - 27/01/2013, às 19h33 - Atualizado em 27/01/2013, às 19h33.

-

SAIBA
MAIS-Incêndios
em
casas
noturnas
na
história
recente
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/saiba-mais-incendios-em-casas-noturnas-na-historiarecente.html - 27/01/ 2013, às 19h48 - Atualizado em 27/01/2013, às 19h48.

–

Garota Verão de Santa Rosa em 2011 está entre vítimas de incêndio no RS http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/garota-verao-de-santa-rosa-em-2011 -estaentre-vitimas-de-incendio-no-rs.html - 27/01/2013, às 19h49 - Atualizado em 27/01/2013, às 20h28.
Teto em chamas e fuga em massa: instantes que antecederam a tragédia no Sul http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/teto-em-chamas-e-fuga-em-massa-instantes-queantecederam-a-tragedia-no-sul.html - 27/01/2013, às 20h36 - Atualizado em 27/01/2013, às 20h36.
Intercambista paraguaio está entre as vítimas do incêndio de Santa Maria http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/intercambista-paraguaio-esta-entre-vitimasdo-incendio-de-santa-maria.html - 27/01/2013, às 20h59 - Atualizado em 27/01/2013, às 21h07.
'Mataram meu filho!': parentes se desesperam após tragédia no Sul - http://g1.globo.com/
mundo/noticia/2013/01/mataram-meu-filho-parentes-se-desesperam-apos-tragedia-no-sul.
html
27/01/2013, às 21h27 - Atualizado em 27/01/2013, às 21h27.
Em clima de desolação, ginásio de Santa Maria recebe velório coletivo
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/em-clima-de-desolacao-ginasio-recebevelorio-coletivo.html - 27/01/2013, às 21h27 - Atualizado em 28/01/2013, às 00h32.

-

Família de SC se preocupa com rapaz que ajudou amigos e está em CTI - http://g1.globo.
com/sc/santa-catarina/noticia/2013/01/familia-de-sc-se-preocupa-com-rapaz-que-ajudou
-amigos-eesta-em-cti.html - 27/01/2013, às 21h48 - Atualizado em 27/01/2013, às 23h16.
'Extintor de incêndio não funcionou', diz músico que tocou em boate no RS http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/extintor-de-incendio-nao-funcionou-dizmusico-que-tocou-em-boate-no-rs.html - 27/01/2013, às 21h52 - Atualizado em 28/01/2013, às
03h29.
Cinco militares morreram no incêndio em Santa Maria, diz FAB - http://g1.globo.com/rs/riogrande-do-sul/noticia/2013/01/cinco-militares-morreram-no-incendio-em-santa-maria-diz-fab.html 27/01/2013, às 21h52 - Atualizado em 27/01/2013, às 21h54.
Incêndio em boate de Santa Maria relembra tragédia semelhante nos EUA
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/01/incendio-em-boate-de-santa-maria-relembra-tragediasemelhante-nos-eua-1.html - 27/01/2013, às 22h06 - Atualizado em 27/01/2013, às 22h06.

-
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Fumaça da queima de revestimento acústico causou maioria de mortes, diz resgate http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/01/fumaca-da-queima-de-revestimento-acustico-causoumaioria-de-mortes-diz-resgate-1.html - 27/01/2013, às 22h09 - Atualizado em 27/01/2013, às 22h09.
Incêndio deixa 233 mortos em boate no Rio Grande do Sul - http://g1.globo.com/politica/
noticia/2013/01/incendio-deixa-233-mortos-em-boate-no-rio-grande-do-sul-1.html - 27/01/2013, às
22h09 - Atualizado em 27/01/2013, às 22h09.
Boate onde mais de 200 morreram no RS havia usado fogo em outras festas http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/boate-onde-mais-de-200-morreram-no-rshavia-usado-fogo-em-outras-festas.html - 27/01/2013, às 22h10 - Atualizado em 28/01/2013, às
00h11.
Incêndio deixa 233 mortos em boate no Rio Grande do Sul - http://g1.globo.com/politica/
noticia/2013/01/incendio-deixa-233-mortos-em-boate-no-rio-grande-do-sul-2.html - 27/01/2013, às
22h12 - Atualizado em 27/01/2013, às 22h12.
Incêndio em boate no Rio Grande do Sul deixa mais de 200 mortos http://g1.globo.com/rs/mundo/noticia/2013/01/incendio-em-boate-no-rio-grande-do-sul-deixa-maisde-200-mortos.html - 27/01/2013, às 22h27 - Atualizado em 27/01/2013, às 22h27.
Catarinenses mortas em tragédia no RS serão veladas em Santa Catarina
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/01/catarinenses-mortas-em-tragedia-no-rs-seraoveladas-em-santa -catarina.html - 27/01/2013, às 22h36 - Atualizado em 28/01/2013, às 02h06.

-

Incêndio deixa 233 mortos em boate no Rio Grande do Sul - http://g1.globo.com/politica/
noticia/2013/01/incendio-deixa-233-mortos-em-boate-no-rio-grande-do-sul-4.html - 27/01/2013, às
22h48 - Atualizado em 27/01/2013, às 22h48.
Confirmada mais uma catarinense vítima da tragédia em Santa Maria
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/01/confirmada-mais-uma-catarinense-vitima-datragedia-em-santa-maria.html - 27/01/2013, às 23h25 - Atualizado em 28/01/2013, às 02h51.

-

Voluntários tentam amenizar dor de amigos de vítimas de incêndio no RS http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/voluntarios-tentam-amenizar-dor-de-amigosde-vitimas-de-incendio-no-rs.html - 27/01/2013, às 23h27 - Atualizado em 27/01/2013, às 23h27.
Tragédia em boate de Santa Maria repercute na imprensa mundial - http://g1.globo.com/rs/riogrande-do-sul/noticia/2013/01/tragedia-em-boate-de-santa-maria-repercute-na-imprensa-mundial.html
- 27/01/2013, às 23h32 - Atualizado em 28/01/2013, às 00h16.
Número de mortos em tragédia em boate no RS é revisado para 231 - http://g1.globo.com/rs/riogrande-do-sul/noticia/2013/01/numero-de-mortos-em-tragedia-em-boate-no-rs-e-revisado-para231.html - 27/01/2013, às 23h43 - Atualizado em 28/01/2013, às 02h20.
Boate divulga nota e classifica tragédia no RS como 'fatalidade' - http://g1.globo.com/rs/riogrande-do-sul/noticia/2013/01/boate-divulga-nota-e-classifica-tragedia-no-rs-como-fatalidade.html 28/01/2013, às 00h52 - Atualizado em 28/01/2013, às 03h07.
Mortos em incêndio em boate serão enterrados nesta segunda-feira - http://g1.globo.com/rs/riogrande-do-sul/noticia/2013/01/mortos-em-incendio-em-boate-serao-enterrados-nesta-segundafeira.html - 28/01/2013, às 00h55 - Atualizado em 28/01/2013, às 03h49.
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Sobrevivente de incêndio busca médico com comanda no bolso - http://g1.globo.com/rs/rio-grandedo-sul/noticia/2013/01/jovem-que-sobreviveu-incendio-busca-atendimento.html - 28/01/ 2013, às
01h19 - Atualizado em 28/01/2013, às 01h50.
Prefeito de Santa Maria agradece solidariedade após incêndio - http://g1.globo.com/rs/rio-grandedo-sul/noticia/2013/01/prefeito-de-santa-maria-agradece-solidariedade-apos-incendio.html
28/01/2013, às 02h09 - Atualizado em 28/01/2013, às 02h17.
Flores são colocadas em frente à boate atingida por incêndio no RS - http://g1.globo.com/rs/riogrande-do-sul/noticia/2013/01/flores-sao-colocadas-em-frente-boate-atingida-por-incendio-no-rs.html
- 28/01/2013, às 02h49 - Atualizado em 28/01/2013, às 12h57.
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ANEXO D
Reprodução das manchetes com diferentes números de mortos no incêndio na boate Kiss
(RS) publicados pelo G1 no período de 24 horas logo após o acidente (entre 3 horas da
manhã do dia 27/01/2013 e 3 horas da manhã do dia 28/01/2013)
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