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Resumo 

 

A pesquisa apresentada neste artigo buscou identificar as vozes e os sentidos implícitos e 

explícitos no objeto de pesquisa. Para isso, selecionou-se três textos publicados na edição 

de 28 de janeiro de 2013, do jornal Diário de Santa Maria, um dia após o incêndio que 

vitimou 242 pessoas em Santa Maria. A partir dessa análise, buscou-se compreender o 

discurso do jornal no primeiro dia de cobertura da tragédia. Destaca-se no referencial 

teórico utilizado, para além das questões do jornalismo propriamente dito, a busca por 

conceitos de tragédia, algo pouco discutido no meio. Na metodologia, utilizou-se a Análise 

de Discurso Francesa e entrevistas. Por meio da pesquisa, identificou-se que o DSM 

construiu um discurso polifônico e estabeleceu um sentido de proximidade com seus 

leitores.  

 

Palavras-chave: Jornalismo; Diário de Santa Maria, Análise de Discurso, Tragédia, 

Incêndio na Boate Kiss. 

 

 

Introdução 

 

 Há quem acredite que os meios de comunicação investem em pautas sobre tragédia 

com o intuito de aumentar a audiência. O fato é que se trata de um dos valores-notícia mais 

antigos do jornalismo.  Embora o termo tragédia seja bastante recorrente nos meios de 

comunicação, a academia pouco pesquisa sobre. É importante relembrar que o verbete tem 

origem no teatro da Grécia Clássica. Hoje, é compreendido como um acontecimento que 

desperta horror e sofrimento, em geral, atrelado a um grande número de mortos, catástrofes 

naturais, acidentes graves e crimes.  

Numa situação dessas, onde o fazer jornalístico muda, talvez mais do que em 

qualquer outra, o jornalismo deve cumprir a sua função de informar. E informar com 

responsabilidade. Cabe a ele facilitar a comunicação entre os grupos sociais. Para isso, faz 

uso da linguagem e de recursos discursivos. Trata-se de uma atividade com a 
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responsabilidade de promover o bem comum. No domingo, 27 de janeiro de 2013, coube 

aos veículos de comunicação levar informação apurada ao seu público.  

 Nessa pesquisa, por meio da análise de discurso francesa, se pretendeu identificar e 

interpretar a pluralidade de vozes existentes em três textos da edição do dia 28 de janeiro de 

2013, do jornal Diário de Santa Maria. E, com isso, compreender de que forma o DSM 

cumpriu com sua função de bem informar a sociedade, de levar informação ao seu público. 

Cabe destacar aqui, que o veículo estava imerso no ambiente da tragédia, em Santa Maria. 

Esses momentos que desestabilizam emocionalmente o público, e também as equipes de 

jornalismo, são momentos bastante específicos, mas nem tão raros assim. Portanto, 

merecem atenção científica, para além de definir um certo e errado ou a existência, ou não, 

de sensacionalismo. 

 

1 Jornalismo: coleta de informações precisas 

 

 O jornalismo é uma atividade complexa e dinâmica: adapta-se a diferentes 

circunstâncias, sejam elas históricas ou tecnológicas. Para alguns, sua função é social, para 

outros, é levar informações suficientes ao público, para que este possa fazer suas próprias 

interpretações sobre os acontecimentos. Age, portanto, como um produtor de conhecimento. 

Ele orienta a vida em sociedade por meio da veiculação de notícias e, consequentemente, 

influencia na formação da opinião pública.  

É possível que seu maior compromisso com a sociedade seja fornecer informações 

selecionadas e apuradas. Sousa (2001) define o jornalismo como uma forma de difundir 

informação na sociedade. Chaparro (1994) recorre ao artigo 19 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de 1948, para validar esse compromisso. O artigo diz que todo indivíduo 

tem o direito de investigar e receber informações e opiniões. Para o jornalismo, portanto, se 

estabelece que esse direito deve ser assegurado aos que não podem exercê-lo. Ainda de 

acordo com o autor, ele é um processo social de ações conscientes, a combinação do fazer 

com as intenções. Há, como se pode perceber, um importante papel não só social, mas 

também político. Jorge Pedro Sousa (2001) defende que 

 

O jornalismo é, portanto, uma modalidade de comunicação social rica e 

diversificada. Não há um jornalismo. Há vários jornalismo, porque também há 

vários órgãos jornalísticos, vários jornalistas, várias pessoas que podem ser 

equiparadas a jornalistas, vários contextos em que se faz jornalismo. (SOUSA, 

2001, p. 15). 
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Com um caráter subjetivo, o jornalismo é uma representação da realidade.  Kunczik 

(1997, p. 97) o define como uma profissão em que as pessoas, os jornalistas, reúnem, 

detectam, avaliam e difundem as notícias, os fatos do momento. Há duas classificações que 

o autor chama de “comuns” para o jornalismo e que são contraditórias. De acordo com uma 

delas, ele é neutro e objetivo; na outra. é ativamente participativo e socialmente engajado. 

Apesar de contraditórias, as definições não se excluem, sendo o jornalismo uma mistura 

disso tudo. Chaparro (2008, p. 225) propõe “enterrar” a teoria de que ele está dividido em 

opinião e informação. Faz-se necessário compreender que, como linguagem e discurso, ele 

é construído com informação e opinião e, portanto, não é segmentado. Assim como o 

jornalismo tem as suas peculiaridades, o profissional que o pratica, o jornalista, também 

possui. Da mesma forma que ocorre em outras profissões, o profissional deve respeitar 

algumas características e estar consciente da sua função na sociedade. 

A informação jornalística sempre vai passar por algum filtro, seja na pessoa do 

repórter, seja na própria empresa de comunicação. Por isso, é natural que se confunda o 

jornalista com a notícia (SOUSA, 2001). Fica evidente a improbabilidade de uma 

informação não conter o mínimo de opinião de quem a fez, já que para isso, além dos filtros 

pelos quais ela passa, tem as opções feitas por jornalistas e editores com relação à forma 

como determinado fato será tratado. Sousa (2001) explica que em muitos textos 

jornalísticos há essa visão pessoal do profissional, uma vez que ele foi atrás das 

informações e fontes. Contudo, ressalta que o jornalista não deve se destacar à informação. 

“O centro de uma peça jornalística deve ser a sua temática, não o jornalista” (SOUSA, 

2001, p. 14). Isso não significa, porém, que um jornal não deva emitir opinião. Deve, mas 

nos textos apropriados.  

Traquina (2001) também trata dessa relação do jornalismo com a empresa, mas é 

mais enfático. Para ele, as problemáticas trabalhadas pela redação de um jornal não podem 

deixar de estar relacionadas com os recursos econômicos da empresa. Ressalta que o 

jornalismo também é negócio e que, mais cedo ou mais tarde, irá enfrentar a tirania do 

balanço econômico. Apesar de, como se pode perceber, a notícia ser uma mercadoria, 

Marcondes Filho (2000) lembra que informação é diferente de capital, que espera por 

rentabilidade, mas algo perecível, que deve ser consumida de forma rápida e integral. 

Negócio ou não, é fato que o jornalismo tem suas características próprias e uma função a 

exercer na sociedade. 
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2 Tragédias no jornalismo 

 

 As tragédias, de diferentes proporções, costumam ser bastante presentes nos 

noticiários. A conceituação da palavra foi ampliada em decorrência do desenvolvimento das 

manifestações literárias (AZEVEDO; MARTINS, 2008). O verbete é encontrado no 

dicionário como 

tragédia s.f. (sXV) 1 TEAT na antiga Grécia, peça em verso, em que figuram 

personagens ilustres ou heroicos e a ação, elevada, nobre e própria para suscitar o 

terror e a piedade, termina por um acontecimento funesto 2 TEAT peça, ger. em 

verso, cuja ação termina de ordinário por acontecimentos fatais 3 TEAT o gênero 

trágico 4 fig. Ocorrência ou acontecimento funesto que desperta piedade ou horror; 

catástrofe, desgraça. (HOUAISS, 2009, p. 1863). 

 

 Tragédia não se refere mais exclusivamente ao teatro, como na Grécia Clássica, 

onde o termo teve origem. Hoje, é bastante utilizada para caracterizar acontecimentos que 

surpreendem por envolverem muitos mortos, catástrofes naturais ou graves acidentes e que 

causam sofrimento, muitas vezes com grande abrangência social. Há quem aposte na teoria 

de que o jornalismo investe na cobertura de tragédias almejando aumentar a audiência, ou a 

atender àquele que seria o gosto do público leitor ou telespectador.  Ou então 

 
[...] se tem sangue, vira manchete, reza o antigo lema dos jornais populares e dos 

plantões jornalísticos de chamadas rápidas na tevê aos quais se reage com 

compaixão, ou indignação, ou excitação, ou aprovação, à medida que cada desgraça 

se apresenta. (HAZLITT apud SONTAG, 2003, p. 20). 

 

 No entanto, é necessário compreender que a valorização da cobertura de 

acontecimentos trágicos nasce com o jornalismo. Em três momentos históricos do 

jornalismo analisados por Traquina (2005), a tragédia aparece como valor-notícia. Trata-se, 

portanto, de um elemento também histórico dentro do jornalismo. Cabe questionar o que 

leva as pessoas a terem interesse e curiosidade em assuntos trágicos, em histórias cruéis. 

Sontag (2003) escreve sobre esse suposto fascínio que os indivíduos têm pelo tormento 

alheio. William Hazlitt (apud SONTAG, 2003, p. 82) indaga sobre essa atração: “’Por que 

sempre lemos, nos jornais, as notícias sobre incêndios pavorosos e assassinatos chocantes?’. 

Porque, reponde ele, ‘o amor à maldade’, o amor à crueldade, é tão natural aos seres 

humanos quanto a solidariedade”. 

 Em situações inesperadas como as tragédias, o fazer jornalístico se modifica. O 

tempo normalmente é curto, a carga emocional é muito grande e as informações são 

confusas. Uma cobertura de tragédia é caracterizada pela dificuldade de apurar e de 
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conseguir informações em um ambiente de caos onde nem as fontes oficiais são confiáveis 

(MOTTA; RUBLESCKI, 2013). No início de 2013, o incêndio na Boate Kiss, que ficou 

conhecido como a Tragédia de Santa Maria, levou muitos jornalistas a testarem os 

conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Imerso na realidade e no ambiente da tragédia, 

o Diário de Santa Maria teve a responsabilidade de ser o principal veículo impresso de 

comunicação na cidade, e região, do incêndio, além de servir como suporte para muitas 

equipes de jornalismo do estado e do país que se dirigiram à região central do Rio Grande 

do Sul naquele momento. 

 

3 O Diário de Santa Maria e a cobertura do incêndio na Boate Kiss 

 

O jornal Diário de Santa Maria é um dos 8 veículos impressos do Grupo RBS. 

Localizado em Santa Maria, no interior do Estado do Rio Grande do Sul, ele foi lançado em 

19 de junho de 2002. O nome foi escolhido por meio de um concurso cultural e foi em cores 

desde a primeira edição. Exatamente três meses depois de começar a circular, o jornal 

ganhou um site, o diariosm.com.br. E, quatro meses depois do início do jornal, o 

Classificados passa a ser incluído nos fins de semana (FONTANA, 2013). 

  O Diário de Santa Maria, assim como os demais veículos do Grupo RBS, tem 

como característica a valorização do regional. Ele é reconhecido pelo forte envolvimento 

com a comunidade onde atua. O DSM, apesar de ser uma publicação com pouco mais de 

dez anos, já é o jornal mais lido na região central do estado (FONTANA, 2013). 

A cobertura do jornal Diário de Santa Maria, no incêndio da Kiss, mobilizou toda a 

redação antes das 6 horas (SPARREMBERG, 2013). Todas as editorias trabalharam juntas 

no episódio. A prioridade da manhã era abastecer o site com as primeiras informações. Para 

dar conta da demanda de trabalho, freelas de texto e foto foram contratados. De acordo com 

Saparremberg (2013)
4
, ao longo do dia jornais do país e do exterior ligavam para pedir 

textos e fotos, mas essa demanda praticamente não pôde ser atendida em decorrência do 

volume de outras tarefas que o jornal já tinha a cumprir.  

O principal objetivo do jornal era levar o máximo de informação checada aos 

leitores e ser um prestador de serviços. O que estava acontecendo e onde, como as pessoas 

poderiam ajudar, e o nome das vítimas, exemplifica Sparremberg (2013). Várias frentes de 

                                                 
4
 Fabiana Sparremberg é editora-executiva do jornal Diário de Santa Maria. Substituiu a editora-chefe 

Andreia Fontana na coordenação dos trabalhos de cobertura da Boate Kiss. 
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trabalho foram montadas e o número atualizado, e confirmado, de mortos era buscado a 

todo momento. As pautas que seriam trabalhadas na edição de segunda-feira, 28, foram 

decididas no início da tarde, mas não havia muito controle quanto o número de páginas da 

edição (SPARREMBERG, 2013). 

O trabalho em conjunto com ZH, que utilizou o espaço físico do DSM, facilitou em 

alguns aspectos, por terem uma equipe maior e mais experiente. Contudo, era preciso 

manter o foco da edição e saber separar esse trabalho: o que era interessante para um 

veículo não necessariamente era interessante para o outro (SPARREMBERG, 2013). 

Tradicionalmente a edição de segunda-feira no DSM possui 16 páginas. Nessa edição, que 

foi toda sobre o incêndio na Kiss, o número de páginas dobrou para 32. 

Do trabalho desenvolvido naquele domingo, pode-se destacar a autonomia que o 

repórter precisou exercer, pois não havia tempo suficiente para consultar editores ou receber 

orientações (SPARREMBERG, 2013). Ao longo do domingo, 27 de janeiro de 2013, em 

alguns momentos encontrava-se repórteres chorando na redação. Para a editora, cobrir a 

Kiss foi mais que cobrir uma guerra: demandou muito do jornalista, tanto profissional 

quanto emocionalmente. Apesar de todo envolvimento emocional, por cobrir uma tragédia 

em casa, Sparremberg (2013) acredita que no dia seguinte os leitores receberam uma edição 

bem produzida do jornal. Para a equipe, existia um fazer jornalístico antes do incêndio na 

Kiss e, agora, um outro modo de ver a seleção e produção das notícias. 

 

4 Metodologia da Pesquisa 

 

 A pesquisa teve como objeto de estudo a  três textos da edição do dia 28 de janeiro 

de 2013 do jornal Diário de Santa Maria, dedicada exclusivamente a noticiar o incêndio na 

Boate Kiss, ocorrido no dia anterior, que vitimou 242 pessoas. Na análise, se utilizou a 

análise de discurso francesa e, dentro dela, a polifonia e o dito, não-dito e silêncio. De 

maneira complementar, considerou-se a teoria estudada e a entrevista realizada com a 

editora excutiva do DSM, Fabiana Sparremberg. 

 Os textos foram selecionados a fim de restringir o material a ser analisado. Como 

critério de seleção, utilizou-se as pautas abordadas, no intuito de que os textos dessem conta 

dos principais momentos daquele dia: o incêndio, a espera dos familiares por notícia e o 

início dos funerais. Apesar de haver a compreensão de que esses textos cumprem a função 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 7 

de informar sobre a tragédia, sabe-se que trata de um recorte dentro de uma edição temática 

que, em sua totalidade sim, trata de todos os aspectos do acontecimento.  

 

5 O discurso do DSM 

 

 A análise realizada dos três textos, do ponto de vista da AD e, consequentemente da 

polifonia e do dito, não-dito e silêncio, é apresentada de forma sintetizada nesse artigo. 

Num primeiro momento, identificou-se a presença das vozes discursivas, que levaram as 

considerações da existência ou não da polifonia. Depois, se interpretou os sentidos 

implícitos e explícitos no texto. Entende-se por discurso jornalístico aquilo que os veículos 

de comunicação e seus profissionais dizem sobre determinado acontecimento, bem como a 

construção e a interpretações desse acontecimento. 

 

5.1 A polifonia no Diário de Santa Maria 

 

Para a compreensão da polifonia ou monofonia dos discursos é necessária essa 

identificação das vozes. Elas se manifestam por meio dos locutores e enunciadores. Ducrot 

(1987), citado por Brandão (2004), conceitua o locutor como alguém que é apresentado 

como responsável de determinado enunciado. Já os enunciadores são os responsáveis pelas 

vozes da enunciação. Maingueneau (1993, p. 77) complementa: “[...] efetivamente eles não 

falam, mas a enunciação permite expressar seu ponto de vista”.   

Brandão (2004) destaca que polifonia pode ocorrer tanto no nível do locutor, quanto 

no do enunciador. Um texto com várias vozes, ou seja, vários locutores, pode ser, na 

realidade, monofônico, caso apenas um enunciador seja identificado. Além da identificação 

das vozes dentro dos textos, e consequentemente dos sentidos, há que se identificar nesta 

pesquisa o dito e o não dito e o silêncio. 

 No texto 1 – DSM, assinado, observou-se que a responsabilidade pelo sujeito do 

texto, pela voz principal, é da jornalista Tatiana Py Dutra. Responsabilidade esta que não 

assume sozinha, mas junto com o Diário de Santa Maria..  A autora não mencionou a 

origem das informações e escreveu o texto em primeira pessoa. Ela tomou para si a 

responsabilidade de reforçar o cenário de luto em que estava Santa Maria, ainda que não 

tenha se colocado como uma testemunha do ocorrido.  
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Santa Maria tinha mais Vinicius, Joãos, Augustos, Marias, Julianas, 

Brunas, Gabrielas... Sem eles, somos menos. Menos felizes, mais vazios, 

mais doloridos (L1). 

 

No texto há uma voz que diz que o incêndio na Boate Kiss é “a maior tragédia da 

história do Rio Grande do Sul e a segunda maior do país”. Identificou-se, aqui, o L2, uma 

fonte referência. Na sequência, surgiu o L3, como uma fonte oficial, relacionada com a 

Presidência da República, uma vez que se refere às condolências oficiais. Identificou-se 

também nesse texto a voz de testemunhas, que narram como o incêndio iniciou dentro da 

Kiss e a sequência dos fatos. Tem-se, então o locutor 4.  

[...] um incêndio que, segundo testemunhas, começou com uma brincadeira sobre o 

palco. Por volta das 2h30min, um dos músicos teria acionado uma espécie de 

sinalizador e uma fagulha teria alcançado o revestimento acústico da casa noturna, 

iniciando um incêndio que teria se alastrado rápido, mas não o suficiente para ser 

percebido pelos agentes de segurança que ficavam à distância, na porta da frente. 

Os primeiros a correr para a rua teriam encontrado a porta fechada (L4). 

 

 No texto 1 – DSM, a fonte individual foi representada no L5a. “Segundo a família, 

o militar Leonardo Silva Machado, 26 anos, salvou a mulher das chamas e da fumaça e 

retornou à boate para resgatar outras vítimas”. Trata-se de um relato isolado, mas que 

ilustra o fato noticiado. Também foram classificadas de L5b e L5c, por terem a mesma 

função, mas representarem vozes distintas.  

 No texto foram encontradas cinco fontes oficiais. Elas apresentam informações 

oficiais de instituições distintas.  

O prefeito Cezar Schirmer decretou luto oficial de 30 dias no município (L7a). A 

11ª edição do Santa Maria Vídeo e Cinema (SMVC) começaria hoje. Foi cancelada 

(L7b). A rodada do Campeonato Gaúcho ontem, foi suspensa (L7c), assim como o 

concurso Garota Verão em Itaara, Mata e São João do Polêsine (L7d). O Planeta 

Atlântida, que ocorreria nos dias 1º e 2 de fevereiro, na praia de Atlântida, também 

está suspenso (L7e). 

 

 O texto 1 – DSM apresenta a voz de E1 como aquela que narra uma história de dor 

e sofrimento. Mais do que isso, esse enunciador se coloca como parte dos que sofrem pelo 

acontecimento. “E isso dói. O sofrimento é nosso, de pais, mães, irmãos, amigos. Do 

mundo que voltou os olhos para Santa Maria ontem com assombro e tristeza”. Contudo, 

identificou-se um segundo enunciador, E2: uma voz que fala sobre o espírito de união 

instaurado na cidade. “Somos menos 230 (pelo menos), mas estamos unidos. Tristes, mas 

juntos”. A complexidade fica por conta de os dois enunciadores pertencerem ao L1. A 

presença de dois enunciadores classifica o texto como polifônico. 

 Constatou-se também no texto 2 – DSM a presença de várias fontes, que dão origem 

aos locutores identificados. Trata-se de mais um texto não assinado. Ele inicia com uma 
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citação direta: “Parece uma cena de guerra. Não dá para acreditar que isso está acontecendo 

aqui” (L1). 

 O sujeito do texto, aquele que também é autor, apresenta uma peculiaridade. Além 

de se apresentar como tal (L2a), ele ainda se mostra testemunha (L2b).  

 

A espera pela entrada no ginásio onde estavam os corpos demorou toda a manhã. E 

foi dolorida (L2a). Quando o choro cessava de um lado, começava do outro. 

Enquanto isso, bastava olhar para qualquer lado ao redor do cordão de isolamento 

para ver uma cena que se repetia, independentemente de nomes e sobrenomes: 

pessoas abraçadas chorando (L2b). 

 

 Em meio às vozes de L2a e L2b, existe a presença de um terceiro locutor (L3). Em 

uma leitura atenta, com um olhar jornalístico, ou seja, um olhar de quem sabe que as 

informações são fornecidas por alguém, percebe-se esse locutor quase escondido, 

certamente uma fonte individual. 

[...] mas para a maioria das pessoas que se aglomeraram em frente ao CDM, elas 

não eram boas (L2a). Isso porque, o local onde foram concentrados os corpos das 

vítimas, geralmente era o último a ser procurado. Na peregrinação das famílias, 

antes vinham cada um dos hospitais, as casas de amigos dos filhos [...] (L3). 

 

 O texto é finalizado com uma sequência de outras fontes individuais que, no 

conjunto, acabam juntas, construindo uma narrativa de experiências, constituindo quatro 

diferentes locutore. 

 Essas vozes, além de mostrar locutores diferentes, também auxiliam na 

compreensão do posicionamento do sujeito do texto, do enunciador. Isso foi possível pela 

observação das afirmações escolhidas por ele para comporem o texto. Identificou-se, dessa 

forma, e também por meio de outros enunciados, a presença de dois enunciadores. Assim, o 

texto 2 – DSM também é polifônico. 

Não eram só os corpos que denunciavam a morte de mais de duas centenas de 

jovens. Eram os corpos, a tristeza, a morte que veio de um golpe só, como se uma 

bomba tivesse explodido e deixado um rastro de vítimas. (E1). 

Em meio a multidão sobravam relatos que mostravam que não foi preciso ser super-

homem para se aventurar em meio a fumaça e tentar salvar seus amigos e também 

uma multidão de desconhecidos (E2). 

 

 Santos (2003) destaca que cada agente social, como as fontes, por exemplo, procura 

definir um significado próprio sobre o acontecimento e o relata de acordo com suas 

perspectivas. Por isso, as fontes individuais ajudaram a compor a tonalidade da notícia. No 

texto 3 – DSM o uso de fontes individuais mais uma vez formou uma história coletiva. 

Com exceção do L1, que representa o sujeito autor dos enunciados, algumas fontes 

testemunhais e oficiais. “Passada a dor de esperar por notícias e de identificar as vítimas, as 

famílias ainda precisaram ter forças para cuidar da despedida de seus queridos” (L1a). Esse 
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locutor também apareceu como testemunha, L1b. “Debruçados nos caixões e sentados em 

cadeiras escolares, os familiares recebiam o consolo dos voluntários que ofereciam água 

para refrescar o calor e a presença de religiosas em orações de mãos dadas.” 

 As fontes oficiais (SCHMITZ, 2010) estão representadas por L3a e L3b. A primeira 

fala do número de mortos, a outra, de um pedido do secretário de Relações de Governo e 

Comunicação de Santa Maria. Essa última exerce um sentido no texto de demonstrar a 

preocupação do poder executivo do município em ser solidário naquele momento. 

 

A lista oficial do governo do Estado, divulgada no final da noite de domingo, é de 

231 mortos, mas os números são divergentes e podem aumentar ao longo da 

semana (L3a). [...] O secretário de Relações de Governo e Comunicação de Santa 

Maria, Giovani Manica, pede que quem passar pelo velório coletivo do CDM leve 

flores para homenagear as vítimas (L3b). 

 

 Para completar esse quadro, o jornalista fez uso de fontes individuais, de acordo 

com a categorização de fontes proposta por Schmitz (2010), identificadas no texto como 

L4a e L4b. São as vozes que deram credibilidade a atmosfera de tristeza criada por um dos 

enunciadores. 

A história de João Aloisio Treulieb, 29 anos, é uma das tantas dolorosas. Ele 

completaria 30 anos amanhã e aguardava ansiosamente pela chegada da primeira 

filha (L4a). Já Rafaela Schmitt Nunes, 18 anos, havia sido admitida no sábado, um 

emprego novo, em um restaurante (L4b).  

 

 As fontes primárias, aquelas que detêm a informação principal e são como 

testemunhas oculares (SCHMITZ, 2010), constituíram a maior parte do texto 3 – DSM. 

Elas representam oito vozes, em diferentes enunciados, onde mostram fatos e suas versões.  

 Esse último texto analisado na polifonia é o único em que se identificaram três 

enunciadores. O primeiro, diferente do que ocorreu com os demais, não pareceu preocupado 

com a angulação do texto. É o que mais se aproxima da objetividade. “Para hoje, há 

enterros marcados desde o início da manhã. As capelas funerárias da cidade permaneceram 

lotadas (E1)”. Contudo, quase no fim, no sétimo, de nove, parágrafos, identificou-se outro 

enunciador. “Muitas acabaram de chegar (conquistas), outras estavam por vir. São tristes 

histórias [...]” (E2). E no oitavo parágrafo, como se voltasse atrás, o enunciador mostra algo 

de bom em meio à tristeza já mencionada. “[...] os familiares recebiam o consolo dos 

voluntários que ofereciam água para refrescar o calor e a presença de religiosas em orações 

de mãos dadas (E3)”.  

 

5.2 A identificação dos sentidos nos textos do DSM 
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 De acordo com Benetti (2007), no processo de construção de conhecimento, o 

jornalismo utiliza mapas culturais de significação e ajuda a reforçá-los e ou apagá-los, 

como se constatou nos enunciados. E contribui assim, para estabelecer consensos sobre os 

valores e atitudes em sociedade. A função do Diário de Santa Maria, nesse sentido, era de 

prestar serviço aos leitores, contribuir com informação checada (SPARREMBERG, 2013) e 

com isso, se solidarizar, uma vez que também são santa-marienses. No texto 1 – DSM, 

pode-se observar essa criação de sentido.  

A maior tragédia da história do Rio Grande do Sul e a segunda do país escolheu 

como palco a cidade universitária [...]. 

 

 O DSM trabalhou com o termo tragédia. Pode-se perceber que o jornal utiliza a 

informação baseado em número de mortos em acidentes e, assim, trata-se da segunda maior 

no país, pois a maior foi o incêndio no circo em Niterói. Mas sendo essa uma informação 

externa ao texto, os critérios utilizados para o emprego do termo foram silenciados. Se de 

um lado o sentido de tragédia, nesse enunciado, está atrelado a acontecimentos desastrosos, 

de outro, quando a jornalista usa a expressão palco, remete ao que diz o dicionário, como 

explicitado no capítulo 4, a origem do termo no teatro. Aqui, cabe questionar, ainda, o fato 

de a tragédia escolher um lugar para acontecer. O que se sabe é que um conjunto de fatores 

converge para o acontecimento. Outro trecho evidencia a tristeza dos santa-marienses, e do 

mundo, no que está dito.  

O sofrimento é nosso, de pais, mães, irmãos, amigos. Do mundo que voltou os 

olhos para Santa Maria ontem com assombro e tristeza. [...] Mas por mais que a 

perplexidade seja coletiva, sobrou para nós, santa-marienses, tentar entender o que 

aconteceu na madrugada dentro da boate Kiss. De viver a angústia por informações. 

 

 O pressuposto diz que a autora é de Santa Maria, já que escreve o texto em primeira 

pessoa. Se as pessoas do mundo receberam a notícia do incêndio na Kiss com assombro, 

então estavam com medo, com pavor. O enunciado silencia do que o mundo sentiu medo. 

Se considerado o contexto da situação, como sugere a teoria da AD para a análise, 

pressupõe-se que seja pela falta de segurança contra incêndios. A autora também sugere que 

o sofrimento maior é dos moradores de Santa Maria e que cabe a eles buscar as respostas e 

receber as informações. Descarta, dessa forma, o fato de as notícias referentes ao ocorrido 

interessarem o mundo. Ao supervalorizar o local, ela descarta também a angústia dos 

familiares e amigos das vítimas da região, fora da cidade sede do incêndio.  

 A mensagem do emissor na notícia é interpretada pelo leitor (receptor). Ele recebe a 

informação dita no texto de forma parcial pelo conteúdo literal e parcialmente por meio dos 
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estímulos implícitos (MOTTA, 2004), que podem dar outro sentido ao que é dito, por meio 

do não dito. Foi o que se analisou, também, no texto 2 – DSM.  

Todos queriam notícias, mas, para a maioria das pessoas que se aglomeraram em 

frente ao CDM, elas não eram boas. [...] Uma multidão de telefones em mãos, à 

espera de notícias. 

 

 O enunciado se refere à espera das famílias por notícias dos jovens que tinham ido à 

Kiss na noite de sábado. O não dito deixa claro que a maioria recebeu a notícia da morte 

desses jovens. Afinal, nesse contexto, uma notícia ruim, só poderia dar conta disto. A 

solidariedade dos santa-marienses, identificada nos sentidos dos outros textos, também foi 

observada no texto 2 – DSM.  

Em meio à multidão, sobravam relatos que mostravam que não foi preciso ser 

super-homem para se aventurar em meio à fumaça e tentar salvar seus amigos e 

também uma multidão de desconhecidos.  

 

 Está dito no enunciado que várias pessoas tentaram resgatar quem estava dentro da 

boate. Sobravam indica um implícito de que eram muitos depoimentos. Mais que isso, de 

que não foi por falta de socorro que houve tantas mortes. O sentido de igualdade reaparece 

nesse trecho, quando o emissor diz que aqueles que tentaram ajudar não buscaram socorrer 

apenas os amigos, mas também os desconhecidos. A figura do não super-homem mostra 

pessoas sem preparo, que não estão acostumadas com o risco que correram ao salvar outras 

vidas, mas mesmo assim se aventuraram, tentaram. E isso implicava o risco de sair de 

dentro da Kiss sem vida.  

 O sentido é configurado por formações ideológicas, presentes na camada implícita 

do enunciado. Para Benetti (2007), uma formação discursiva é composta por aqui que pode 

e deve ser dito e também pelo que não pode e não deve ser dito. Há marcadores que 

evidenciam esses sentidos. No texto 3 – DSM, expressões como ainda e desde cedo 

cumprem esse papel. 

Passada a dor de esperar por notícias e de identificar as vítimas, as famílias ainda 

precisaram ter forças para cuidar das despedidas de seus queridos. E encontrar 

locais para velórios e sepultamentos não foi tarefa fácil, até igreja foi usada para 

velar corpos, foi preciso muito jogo de cintura das funerárias diante da quantidade 

de mortos. 

  

 O não dito diz que, como se não bastasse o sofrimento que as famílias das vítimas 

fatais da Kiss tiveram ao longo do domingo, precisavam organizar os funerais de seus 

familiares e isso era um problema na cidade, visto o grande número de mortos e a falta de 

estrutura para atender tanta gente. Não ter sido tarefa fácil produz um sentimento de 

desorganização, ao menos inicial, já que na sequência o emissor diz que até igreja foi 
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usada, como se este fosse um dos últimos recursos possíveis. O jogo de cintura das 

funerárias auxilia a complementar esse quadro que parece voltar atrás e dizer que, apesar de 

difícil, tudo foi resolvido e houve espaço para todos.  

 

Alguns dos mortos já foram sepultados ontem em Santa Maria. Para hoje, há 

enterros marcados desde o início da manhã. As capelas funerárias da cidade 

permaneceram lotadas. 

 

 Nesse enunciado, o não dito reafirma a capacidade de organização da cidade. Diz 

que, apesar do cenário de guerra em decorrência do grande número de mortos, o 

reconhecimento foi feito cedo, assim como foram organizados cedo os funerais, o que 

possibilitou que alguns dos mortos já tivessem sido sepultados no domingo mesmo. E 

reforça, ainda, o jogo de cintura das funerárias, que agendaram enterros desde o início da 

manhã da segunda-feira, para que houvesse tempo para todas as cerimônias. Não menciona, 

porém, se houve ou não esforço por parte dos padres ou pastores para realizar as cerimônias 

e se os que trabalham em Santa Maria foram suficientes. Também foi observado no texto 

um discurso sensato do emissor, em que ele pondera a informação.  

 
A lista oficial do governo do Estado, divulgada no final da noite de domingo, é de 

231 mortos, mas os números são divergentes e podem aumentar ao longo da 

semana. 

 

 Para mencionar o número de mortos na tragédia, o autor do texto cita a origem da 

informação e alerta que, apesar de ser oficial, ela pode não estar exata. Silencia, porém, o 

porquê de serem divergentes. No dizer podem aumentar ao longo da semana identificou-se 

um não dito que fala sobre a possibilidade de morte dos sobreviventes, o que tornaria a 

tragédia ainda maior e, consequentemente, um silêncio. E aceitá-la, de acordo com o 

enunciado abaixo, não foi tarefa fácil.  

 

Nada confortava a dor de perder tão brutalmente alguém a quem se ama muito. 

Como entender que, mesmo tendo ido juntos para a festa, amigos e parentes 

tiveram rumos diferentes? Difícil. Quase impossível.  

 

 Para Motta (2004, p. 120), o jornalismo busca a eficiência informativa por meio da 

objetividade, “preservando-as de emoções ou valores”. Considera, porém, que isto não 

impede uma percepção pragmática e nem uma interpretação poética. No enunciado citado 

do texto 3 –DSM, a informação é cheia de emoção. A linguagem utilizada permite 

identificar o não dito. O trecho rumos diferentes traz para o enunciado as vítimas do 

incêndio, sejam os sobreviventes, ou seja os mortos. No questionamento e na afirmação 
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feita pelo emissor, de que é difícil entender o que aconteceu, ele se inclui e cria empatia 

com o leitor, que se sente mais próximo do texto e, consequentemente, do jornal.  

 

Considerações Finais 

 

 O Diário de Santa Maria apresentou, nos três textos analisados, uma pluralidade de 

vozes. O que significa dizer que ele permitiu que seu leitor visse o fato de, pelo menos, dois 

ângulos diferentes. Por meio da amostragem selecionada, o jornal mostrou-se polifônico na 

cobertura. Já a tonalidade e a angulação dada pela voz do enunciador principal, nos três 

textos, eram bastante intensas, devido ao envolvimento emocional da equipe. 

Os sentidos presentes nos textos, identificados por meio da interpretação do dito, não 

dito e silêncio, evidenciaram um discurso na camada do dito se não igual, muito uniforme 

nos textos. Ao analisar com cuidado o implícito nos textos, foi possível perceber que o 

Diário de Santa Maria conseguiu passar aos seus leitores informações positivas com 

relação ao incidente de forma bastante efetiva. O discurso do Diário de Santa Maria se 

mostrou completo do ponto de vista da AD, apresentou diferentes informações.  

Se, de um lado, os mortos da Boate Kiss ganharam voz, de outro, os sobreviventes, 

que não foram poucos, foram silenciados. Em nenhum momento, nos três textos, se falou 

que cerca 75% das pessoas que estavam na Kiss conseguiram se salvar. A tragédia poderia 

ser muito maior, e isso não é dito. Mesmo se tratando de um recorte de uma edição tem´tica 

do jornal, havia espaço para falar dos sobreviventes nos texto 1 e 2. 

Constatou-se com essa pesquisa, entre outras coisas, que faltam estudos que não 

tratem de tragédias meramente como sensacionalismo, mesmo se tratando de um assunto 

recorrente e também, um dos mais antigos valores-notícia no jornalismo. No jornalismo, é 

preciso sempre lembrar que não existe imparcialidade. Em estudos de tragédias, ainda 

mais. As notícias são selecionadas, apuradas e escritas por gente, não por máquinas. 

Portanto, suscetíveis as diferentes emoções e envolvimentos. 
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