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Resumo 

 

Com o intuito de analisar a heterogeneidade enunciativa no discurso jornalístico e suas 

possíveis implicações, tomou-se como objeto de análise a cobertura feita pelo portal de 

notícias G1 e pelo jornal O Globo sobre o incêndio na boate Kiss (ocorrido em Santa 

Maria (RS), em janeiro de 2013). Com base em Authier-Revuz (1990), Koch (2000), 

Patrick Charaudeau (2009), Dominique Maingueneau (2008), Pena (2012), Tuchman 

(1999), entre outros, fez-se uma breve reflexão sobre discurso (inclusive o jornalístico) 

como construção social e suas estratégias enunciativas, analisando-se especificamente 

outras vozes presentes no discurso jornalístico e suas intenções. Ao final, verificou-se 

que a heterogeneidade enunciativa é utilizada para além da legitimação do que é 

noticiado: é uma tentativa de isenção da responsabilidade por imprecisões noticiadas. 
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Alguns Apontamentos Sobre Linguagem, Discurso e 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 
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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). 

 

Por ser onipresente na vida de todos os homens e permitir a cooperação entre os 

seres humanos e a troca de informações e experiências, a linguagem é objeto de estudo 

de várias disciplinas e trabalhos, por ter característica interdisciplinar e não 

padronizável. Tal como 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, o que é feito neste presente trabalho, 

por meio da Análise do Discurso (AD) da linha francesa. 

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).  

 

Charaudeau (2008) complementa a explicação de Maingueneau (1998) acima, 

dando destaque ao novo campo de estudo linguístico – o discurso:  
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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). 

 

Maingueneau (2008, p. 52-56) explicita as principais características do discurso, 

como visto na AD: i) é uma organização situada para além da frase; ii) é orientado, não 

só por ser concebido por uma perspectiva de um locutor, mas também por se 

desenvolver de maneira linear; iii) é uma forma de ação – sobre o outro e sobre o 

mundo, e não só representação do mundo; iv) é interativo, supondo sempre a presença 

do outro na enunciação – ou seja, é dialógico; v) é contextualizado, porque não há 

sentido fora de contexto; vi) 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; vii) é regido por normas – as “leis dos discurso”; viii) 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). 

 

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 
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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.  

Nesse complexo processo de constituição de discursos, destaca-se uma das 

principais características da AD: 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.  

 

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 
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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).  
 

Dos termos acima abordados, focalizou-se na heterogeneidade enunciativa. 

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 BRANDÃO (2004) e MAINGUENEAU (2008), são apresentados, a seguir, os dois 

tipos de heterogeneidade explícita marcada indicada por Authier-Revuz (1990): 
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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 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.  

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). 
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Os Objetos de Análise 

Como objetos de pesquisa, têm-se 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.  

Levou-se em consideração, na escolha dos veículos, a preocupação para que não 

houvesse discordância de fatores externos que poderiam, 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.   

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 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 e foram desconsideradas matérias mais subjetivas. 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.  

 

Análise dos Objetos  

Antes de tudo, 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 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.  
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Analisando, de maneira geral, as matérias selecionadas do G1 e do Globo sobre 

o incêndio na boate Kiss, 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 Globo:  

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. 

 

G1:  

Segundo o capitão Edi Paulo Garcia, da Brigada Militar, a maioria dos corpos foi 

encontrado amontoado e sem queimaduras.   

 

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 
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que foi dito (CHARAUDEAU, 2009). Dos tipos citados, o que mais se destaca nos 

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.  

Dos 24 fragmentos7 analisados do G1 que apresentam imprecisão, 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 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). 

Dos nove fragmentos8 do Globo que apresentam imprecisão, seis deles também 

estão “amparados” na heterogeneidade enunciativa mostrada, acredita-se que 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 

                                                 
7 Por questão de restrição de páginas, esses fragmentos não estão expostos neste trabalho. 
8 Idem. 
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em consideração o número total de matérias analisadas de cada veículo, 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 1 e 2:  

 

Quadro 1 - 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”. 

Resgate dramático 

e pilhas de corpos 

5 

O guitarrista da banda Gurizada Fandangueira, 

Rodrigo Martins, em entrevista à “Radio Gaúcha”, 

contou que teve medo de ser linchado.  

Resgate dramático 

e pilhas de corpos 

5 

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!”  

Autoridades 

prestam 

solidariedade a 

parentes de mortos 

no incêndio 

13 

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”.  

Autoridades 

prestam 

solidariedade a 

parentes de mortos 

no incêndio 

13 

Fonte: Elaborado pelos autores (2014). 
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Quadro 2 - Declarações retiradas de outros meios e replicadas pelo portal G1. 

Fragmento Título da Matéria Página 

“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. 

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-e-mortes-em-santa-maria-

no-rs.html 

“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.  

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-e-mortes-em-santa-maria-

no-rs.html 

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.  

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-de-

boate-em-santa-maria-sera-investigada. 

html 

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.  

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-apos-tragedia-em-santa-maria-

no-rs.html 

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.  

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-apos-tragedia-em-santa-maria-

no-rs.html 

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. 

Emocionada, Dilma 

lamenta tragédia no 

RS e antecipa volta do 

Chile 

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 

Fonte: Elaborado pelos autores (2014). 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/%20noticia/2013/01/%20incendio-em-boate-provoca-panico-e-mortes-em-santa-maria-no-rs.html
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http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/%20noticia/2013/01/%20incendio-em-boate-provoca-panico-e-mortes-em-santa-maria-no-rs.html
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http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/%20noticia/2013/01/presidente-dilma-cancela-agenda-no-chile-e-vai-para-santa-maria-no-rs.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/%20noticia/2013/01/presidente-dilma-cancela-agenda-no-chile-e-vai-para-santa-maria-no-rs.html
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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 quanto às redes sociais digitais, o G1 e O Globo 

utilizaram declarações de perfis cuja autenticidade e confiabilidade conhecem, 
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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 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), 
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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 discurso relatado” – 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). 

 

Considerações Finais 

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, conseguiu-se analisar o uso da heterogeneidade enunciativa e suas intenções 

para além da legitimação do que é noticiado. Acredita-se que as rotinas de produção e 

veiculação dos meios on-line e impresso – cujos 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, mas também em 

consequências não tão positivas – interferem na construção do discurso jornalístico.  

A análise do discurso dos veículos impresso e on-line foi profícua para mostrar 

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). 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 
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jornal O Globo quanto nas do portal de notícias G1. Porém, é preciso reforçar: 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 responsável pelo que 

divulga, mesmo que se utilize de estratégias enunciativas para parecer que não faz parte 

da construção daquele discurso.  
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