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RESUMO 

O presente trabalho se insere nas reflexões que engendram a cobertura de acontecimentos 

jornalísticos, estratégias discursivas e mídia impressa. Nesse sentido, delimitou-se a proposta 

na investigação dos modos como os jornais Diário de Santa Maria e A Razão constituíram o 

personagem da presidenta Dilma Rousseff em sua vinda até o município de Santa Maria, no 

dia da tragédia da boate Kiss. Sendo assim, o trabalho tem como questão norteadora a 

seguinte indagação: que representações sociais identificaram a presidenta Dilma na cobertura 

jornalística realizada pelos jornais de Santa Maria. O objetivo da pesquisa é compreender as 

estratégias discursivas de forma comparativa dos jornais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 

que interpretou os dados a partir da análise de discurso, organizando a proposta em três 

categorias de referenciabilidade: a presidenta política, a presidenta afetada pelas emoções e as 

ações racionais adotadas pela executiva. A pesquisa possibilitou analisar e comparar os modos 

de endereçamentos e suas estratégias discursivas, construindo uma imagem da presidenta na 

mídia local. O quadro teórico foi construído por autores como Patrick Charaudeau, Mauro 

Wolf e Maurice Mouillaud, entre outros. Do conjunto de referenciais estudados, 

encaminharam-se dados conclusivos que apontam para uma presidenta forte, decidida, 

determinada, sem perder a emoção em momentos trágicos. 

Palavras-chave: representação social, discurso midiático, acontecimento midiático e critérios 

de noticiabilidade, política e mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The current paper is about the questions that are in the jornalistic coverage, in discursive 

strategies and in the printed press. Thus, it limited the proposal in investigating how the 

newspapers „A Razão‟ and „Diário de Santa Maria‟ reported the president Mrs. 

DilmaRousseff when she came to Santa Maria on the day when the tragedy at „Kiss‟ nightclub 

happened. So, this paper has as its main question to ask what social representations identified 

our president in the newspaper coverage carried out by our city journals. This research aims to 

figure out the discursive strategies by comparing the newspapers. It is a qualitative research 

the interpreted the data from the speech analysys organizing its proposal in three reference 

categories: the politician, the emotional person as well as her rational actions. This study 

made it possible to check out and to compare her discursive strategies and to whom she 

addressed in order to build up her image in the local media. The theoretical frame was 

constructed by authors like Patrick Charaudeau, Mauro Wolf and Maurice Mouillaud, among 

others. From the group of the data studied, it is concluded that she presented herself as a 

determined, strong and decided politician who is able to show her feelings and emotion in 

tragic happenings. 

Key words: social representation, media speech, media event and news criteria, politics and 

woman.   
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INTRODUÇÃO 

 Este estudo se estrutura a partir do intuito de compreender as estratégias discursivas 

de representação social da mulher, especificamente da presidenta
1
 Dilma Rousseff, por meio 

do discurso midiático produzido pelos jornais Diário de Santa Maria e A Razão, no período 

de 28 a 31 de janeiro de 2013, ocasião em que ocorreu a tragédia da boate Kiss, na cidade de 

Santa Maria/RS. Para tanto, descrevemos os modos de endereçamentos dos discursos 

construídos nos referidos jornais, decorrentes da visita da presidenta à cidade de Santa Maria. 

Além de analisar a deflagração dos sentidos do discurso, faz-se uma comparação entre as 

diferentes estratégias (versões) utilizadas pelos dois jornais neste episódio. 

Nesse sentido, a pesquisa tem como questão norteadora a seguinte indagação: Como 

os jornais Diário de Santa Maria e A Razão constituíram o personagem da presidenta do 

Brasil, Dilma Rousseff, por meio de representações sociais a partir de significações? 

Decorrente desta questão, outras perguntas foram respondidas: que sentidos a presidenta 

Dilma Rousseff deflagrou através dos jornais de SM durante sua visita à cidade? Que 

estratégias foram usadas pelo Diário de Santa Maria e A Razão? 

Não se trata de uma investigação de âmbito político, nem tão pouco do âmbito do 

gênero masculino/feminino, mais sim, especificamente, referente aos modos como a mídia 

construiu discursivamente a imagem da presidenta Dilma Rousseff em sua vinda até o 

município no dia da tragédia. Ou seja, as ofertas discursivas não estão relacionadas ao âmbito 

político, mas sim, à posição de uma presidenta/mulher num acontecimento dramático, de 

repercussão internacional e, que vitimou centenas de famílias de todo o Brasil. 

Também é importante elucidar que, por questões de recorte de pesquisa, optou-se por 

analisar apenas o texto impresso e não o discurso imagético. Sabe-se que um complementa o 

outro, mas metodologicamente a análise do discurso concentrou no dito escrito. 

 Justifica-se este estudo pelo impacto do acontecimento e pela presença decisória da 

presidenta em locais de muita dor na cidade como no Hospital Universitário de Santa Maria 

(HUSM), Hospital Astrogildo de Azevedo (HCCA), Hospital da Brigada Militar de Santa 

Maria (HBM-SM), onde as vítimas estavam internadas e no Centro Desportivo Municipal 

(CDM), lugar em que os corpos estavam sendo reconhecidos. 

                                                           
1
No dia 3 de Abril, de 2012, Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.605-12, que determina a obrigação da flexão de 

gênero em profissões. Seguindo a determinação ao nos referirmos a chefe de estado, utilizamos a presidenta. 
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Para uma melhor compreensão, podemos destacar que as representações circulam nos 

discursos veiculados nas mensagens e imagens midiáticas, que decodificam a realidade social 

em que cada indivíduo se inseriu, por meio do simbolismo das relações interpessoais, 

conferido das significações pertinentes, construídas através de pensamentos produzidos e 

partilhados em determinados nichos sobre um objeto social. Assim, esclarece 

CHARAUDEAU (2006, pag. 196), “as representações sociais organizam os esquemas de 

classificação e de julgamento de um grupo social e lhes permitem exibir-se através de rituais, 

de estilizações de vida, de signos simbólicos”. 

Por isso, o estudo é relevante, na medida em que investiga o papel do jornalismo neste 

contexto como construtor de uma realidade, uma vez que cabe à instituição jornalística 

executar um papel de integrar a sociedade em um campo coletivo. O conteúdo jornalístico 

atual, como um recurso de ligação social e afirmação de que a sociedade é um corpo com um 

mínimo de homogeneidade, cujos processos, situações, atores, temas e questões podem ser 

reconhecidos por meio de relatos jornalísticos padronizados. 

Como percurso metodológico, utilizou-se a análise de discurso, já que, por meio dele, 

conseguimos abarcar a relação entre o homem e a realidade social, compreendendo o sentido 

da linguagem enquanto trabalho simbólico. O método é um grande instrumento para definir o 

homem e sua importância no espaço. ORLANDI (2007) destaca o valor de compreender o 

contexto histórico de um discurso, não só a linguagem. Assim sendo, a análise procura 

“colocar o dito em relação ao não dito”, buscando sempre o real sentido por meio da 

materialidade linguística e sua historicidade. Também se fez necessário agregarmos à 

pesquisa qualitativa a interpretação dos sentidos, que se traduz na compreensão dos modos de 

dizer. A pesquisa qualitativa é empregada, principalmente, na área das ciências sociais, por 

ser direcionada subjetivamente para a compreensão da análise.  Contudo, é necessário 

compreender e estudar o campo definido e as dimensões em que o trabalho se desenvolve, em 

outras palavras, o território a ser mapeado. 

O trabalho estruturou-se da seguinte forma: na introdução, foi apresentada a motivação 

do trabalho, o problema de pesquisa, os objetivos, as justificativas e a metodologia adotada. 

No capítulo de fundamentação teórica, apresentamos conceitos relacionados à temática do 

acontecimento. Organizou-se, por meio da pesquisa, a articulação destas ideias com os 

seguintes conceitos: representação social, discurso midiático, acontecimento midiático e 

critérios de noticiabilidade e política e mulher.  
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O capítulo três versa sobre a metodologia usada para dar conta do objeto analisado. 

Por se tratar de uma proposta de análise qualitativa, optou-se pela análise do discurso que se 

adéqua à busca do entendimento das estratégias discursivas adotadas em textos midiáticos. 

O capítulo quatro, destinado à análise dos materiais, reúne o núcleo desta pesquisa e 

está dividido em três partes: análise do jornal Diário de Santa Maria, análise do jornal A 

Razão e uma análise comparativa entre ambos. Finalmente, nas considerações finais, 

apresentam-se os encaminhamentos e interpretações feitos pelo pesquisador. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: DO ACONTECIMENTO MIDIÁTICO ÀS 

REPRESENTAÇÕES 

  

2.1  ACONTECIMENTO MIDIÁTICO E CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

Alguns autores subdividem o acontecimento para o campo da comunicação, Alsina 

(2009) divide em três distintos grupos: acontecimento informativo, acontecimento jornalístico 

e acontecimento-notícia. Mesmo que divididos, engendram-se para o acontecimento social. 

Contudo, segundo o autor, determinado fato só se faz acontecimento quando um ser social 

vislumbra seu olhar sobre ele e aplica suas percepções e construções pessoais. 

Não existe leitura da realidade que seja descontextualizada e que não seja objetiva. 

O sujeito observador é o que lhe confere sentindo ao acontecimento. Ou seja, os 

acontecimentos estariam formados por aqueles elementos externos ao sujeito, a 

partir dos quais, ele mesmo reconhecerá e construirá o acontecimento (ALSINA, 

2009, p. 113) 

Para Alsina (2009), os acontecimentos informativos e jornalísticos referem-se a todas 

as atuações que perpassam a normalidade de um sistema, mas, algumas vezes, decorrem de 

um imprevisto como, por exemplo, a tragédia da boate Kiss, mas outros podem ser previstos 

como jogos de futebol, a chegada do Papa ou qualquer outro evento pré-agendado. 

 Para Mouillaud, o acontecimento também é classificado em três categorias, mas com 

denominações diferentes: o pré-construído, o polissêmico e o orientado.  O pré-construído são 

os acontecimentos que se ajustam em determinado espaço e tempo, ou seja, como já diz a 

própria nomeação, acontecimentos assim têm delimitação abalizada de caráter expresso. 

Exemplificando o acontecimento, um evento esportivo, já que 

Não somente a área e a duração do acontecimento são expressamente marcados com 

relação ao espaço e ao tempo exteriores, mas o campo do jogo é balizado por limites 

interiores que programam acontecimentos parciais dentro do acontecimento 

dominante (MOUILLAUD, 1997, p.64) 

Já para o acontecimento polissêmico, utilizaremos o mesmo exemplo citado acima, 

jogo de futebol, pois o “acontecimento social, o acontecimento esportivo inclui espectador em 

uma moldura que não é campo e, sim, o do estádio.” (MOUILLAUD, 1997, p. 65). Assim, 



13 
 

 

acontecimento não se detém ao espaço e ao tempo, partindo da perspectiva que o 

acontecimento esportivo sim, podendo ainda enfatizar que vai além do estádio e da duração da 

partida. Ele se contemporiza auferindo novos desdobramentos, deixando “rastros no tempo”.  

O acontecimento só é um acontecimento no plural. O plural das news e das velhas 

“atualidades” do cinema mostra que o fato de ser um acontecimento entre outros 

pertence à natureza da informação: é um efeito de sua estrutura. As redes de 

informação são árvores cujos fios se ligam em nós situados em vários andares 

(MOUILLAUD, 1997, p. 68). 

De certa forma, a mídia torna-se partidária do acontecimento e passa a aplicar suas 

próprias regras e limites conforme o discurso assumido. Todavia, não se faz pertinente uma 

simples descrição da realidade nem tão pouco seu espaço e tempo, mas sim um 

enquadramento que, ao se ampliar, arruma sua própria realidade fora do tempo e do espaço 

em que o acontecimento se inseriu. “O acontecimento e a mídia confundem-se em um ponto 

em que fala da mídia tornar-se performativa, e não mais, apenas descritiva [...] O 

acontecimento não é mais descritivo e, sim reflexivo” (MOUILLAUD, 1997, p.66). 

Já o acontecimento orientado, que se encontra na última categoria, “designa uma 

exigência da representação. A escolha de uma narrativa entre as diferentes narrativas 

possíveis depende do posicionamento da tela, mas ela não afeta o código (o modelo do 

“fazer”) que serve para descrevê-la” (MOUILLAUD, 1997, p. 67).  Assim, o acontecimento 

orientado, direciona para onde se deve olhar, por meio de uma narrativa particular ele designa 

o olhar público. 

            Berger e Tavares (2010) categorizam o acontecimento em dois nichos básicos: 

acontecimentos imprevistos e os acontecimentos previstos. Os autores também mostram as 

“Tipologias do Acontecimento Jornalístico”, de caráter comum de notoriedade, singularidade 

e concretude no qual os acontecimentos jornalísticos brotam na organização da realidade. 

            Por tudo isso, devemos considerar as noções de previsibilidade, imprevisibilidade, 

repercussão junto aos receptores, comunicabilidade e atualidade como alguns fatores inter-

relacionados que selecionam a configuração do acontecimento noticiável ou da 

noticiabilidade do acontecimento. De certa forma, dos “acontecimentos jornalísticos”, o mais 
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celebre é o da cobertura imprevisível; sendo o acidental o que melhor corresponde aos 

critérios de noticiabilidade, segundo Berger; Tavares, (2010, p. 131). 

            Sobre essa questão, é necessário ressaltar que dentro das categorias que os autores 

dividiram o acontecimento jornalístico, situam-se os previstos e imprevistos. O primeiro já é 

de conhecimento público, pois já foram anunciados antecipadamente, como por exemplo, 

Copa do Mundo, visita de uma celebridade. E também aqueles organizados por algum setor 

da sociedade. 

            Além disso, estão os imprevistos, estes na maioria das vezes cumprem com os 

critérios de noticiabilidade estabelecidos. Já que surgem por intermédio do factual de forma 

imprevista, não programável.  Exemplificando, as catástrofes naturais, acidentes aéreos, 

atentados terroristas, chacinas. “As definições para „acontecimento inesperado‟ dizem uma 

tentativa de refletir, de maneira classificatória sobre dimensão que os mesmos alcançam, bem 

como os enquadramentos que os mesmos assumem na mídia” (BERGER; TAVARES, 2010, 

p. 135).  

            Podendo assim definir o acontecimento, como a ruptura da estabilidade, algo 

inesperado que rompe a normalidade cotidiana. Assim, é o alicerce para a construção da 

notícia, que para Berger e Tavares, é acontecimento o que se deve relatar. 

            Contudo, a construção de uma notícia se faz por meio de uma série de operações, 

podendo ser objetivas ou subjetivas, provenientes de cada profissional do jornalismo ou até 

mesmo dos regulamentos do veículo de comunicação. Um exemplo claro são os manuais de 

redação, “construção narrativa jornalística” (HOHLFELDT, 2001, p. 2009). Por tudo isso, há 

critérios organizadores de um fato-notícia, como as indagações apontadas pelo próprio 

veículo, segundo suas normativas organizacionais. “Estabelece-se, assim, um conjunto de 

critérios, de relevância que definem a noticiabilidade (newsworthines) de cada acontecimento, 

isto é, a sua <<aptidão>> para ser transformado em notícia” (WOLF, 2003, p.188). 

            De certa forma, devemos considerar que isso não implica, que qualquer fato, mesmo 

que já trabalhado, tenha potencial de notícia. Mesmo que muitas informações sejam 

pertinentes, ou seja, de suma valia social, classificadas nas áreas, de saúde, educação, política, 
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segurança, venham a ter importância ao ponto de se legitimarem como uma informação 

necessária para circular. Além dessas pautas, o critério decorre também da subjetividade. “As 

notícias são aquilo que os jornalistas definem como tal” (WOLF, 2003, p. 190). Mas como já 

comentado, os acontecimentos se tornam relevantes pelo grau de complexidade, pelo trauma, 

pelo número de pessoas envolvidas, pela mobilização que gera, entre outras possibilidades. 

[...] a noticiabilidade é construída pelo conjunto de requisitos que se exigem dos 

acontecimentos- do ponto de vista dos órgãos de informação e do ponto de vista do 

profissionalismo dos jornalistas- para adquirirem a existência pública de notícias 

(WOLF, 2003, p. 190). 

Para isso, se faz necessário uma mecanização do trabalho que na produção da notícia 

principalmente as de grande estrutura, acaba se fragmentando em diferentes áreas de direção e 

chefia para que o repórter assim consiga realizar seu trabalho,  partindo  de uma perspectiva 

seguida de informações para que assim a noticia ganhe visibilidade esperada. Para tanto, a 

rotina se faz presente, e a autonomia se torna quase que inexistente, devido a questões 

políticas e econômicas, em muitos casos, maiores que o dever de informar. A noticiabiliadade 

está mais arrolada a um processo construtivo, do que imparcial ou criativo. 

Noticiar é um processo organizador que implica uma perspectiva prática dos 

acontecimentos, uma série produtiva que vai da pragramaticidade à factabilidade, 

num processo múltiplo de descontextualização e recontextualização de cada fato, 

enquanto atividade jornalística (HOHLFELDT, 2001, p. 208) 

Assim, a autonomia e a subjetividade jornalística operam de forma delimitada 

referente à definição de notícia. Pois a decisão se faz por meio de um processo seletivo. Sobre 

os valores-notícia: “quais os acontecimentos são considerados suficientemente interessantes, 

significativos e relevantes para serem transformados em notícia?” (WOLF, 2003, p. 195). 

Todavia, essas problemáticas se fazem pertinentes na construção discursiva. 

Esses apontamentos citados acima são determinantes para distinguir o que vai ser 

midiatizado e quais as informações serão relevantes para circular na imprensa. Não 

esquecendo também que existem fatos que acabam se tornando ocultos, ou seja, não recebem 

certa importância dos veículos de comunicação, mas isso não quer dizer que esses fatos não 

são importantes para que se tornem notícias. Hohlfeldt (2001) agrupa em cinco grandes 

categorias os valores-notícia: substantivas (importância, interesse), relativas ao produto 
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(brevidade, desvio da informação, atualidade, qualidade e equilíbrio), meio de informação 

(material, frequência e formato), relativo ao público (estrutura narrativa e protetividade), 

relativa à concorrência (exclusividade, geração de expectativas, inovação e padrão 

profissional). 

As categorias balizadas fornecem argumentos para melhor compreendermos o 

processo de construção dos acontecimentos midiáticos.  A atividade não se molda de uma 

forma simples, já que está envolta de estruturas de produção, de divulgação e organizacionais 

complexas que intervêm nos modos de produção.  Não só se baseiam nas informações brutas, 

mas extremamente moldadas e construídas para produzir um significado que seja favorável. 

Não se pode descrever a seleção apenas como uma escolha subjectiva do jornalista, 

mesmo que seja, profissionalismo, motivada; é necessário vê-la como um processo 

complexo, que se desenrola ao longo de todo o ciclo de trabalho, realizado em 

instâncias diferentes – desde as fontes até ao simples redactor- e com motivações 

que não são todas imediatamente imputáveis à necessidade directa de escolher as 

noticias a transmitir. (WOLF, 2003, p. 241) 

O que circula na mídia designado como notícia e com valor de verdade, é construído, 

alicerçado em um recorte do fato real que é derivado de múltiplas maneiras que provêm dos 

interesses envolvidos. O processo de produção tem o objetivo de buscar e indicar os passos 

para que exista uma melhor compreensão dos fatos, já que algumas interpretações feitas pelo 

receptor já são previstas pelo enunciador. É a partir da previsão que é fomentado o discurso. 

A fragmentação dos conteúdos e da imagem da realidade social situa-se, exatamente, 

entre esses dois movimentos: por um lado a extracção dos acontecimentos do seu 

contexto constituído pela <<confecção>>, pelo formato do produto informativo 

(WOLF, 2003, p.244) 

Para isso, se faz necessário que ocorra um tratamento da realidade, que uma vez 

estruturada pela mídia, já não é mais a realidade original, e sim a realidade proposta pelos 

meios de comunicação. Para tanto, torna-se direcionado e aglomerado de sentidos em busca 

de aceitação, legitimidade e o reforço dos laços com o receptor. E é assim que se encontram 

as marcas de como ele foi brotado e quais as intenções subjetivas e de que maneira o receptor 

irá receber a mensagem. 
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A reflexão sobre o acontecimento midiático aproxima o tema do objeto empírico deste 

estudo que é o modo como os jornais construíram a presença da presidenta Dilma, em Santa 

Maria, no dia da tragédia da boate Kiss na cidade. Nesse sentido, é importante entender as 

relações teóricas entre a mulher e a política, uma vez que trata da primeira presidente mulher 

do País e que sua visita foi decorrente do cargo que ocupa. 

 

2.2  DISCURSO MIDIÁTICO 

Especificar o sentido real, fixar sentidos, seriam os elementos que objetivam o 

discurso midiático. Claro que nunca esquecendo que toda a palavra tem a sua história, assim 

sendo, formular a significação do que está sendo repassado, sempre orientado pelo real, 

mesmo que a interpretação e análise fiquem a mercê do receptor. “O discurso pode ser 

inicialmente definido como uma bem sucedida, mas provisória, fixação de sentidos.” (PINTO, 

2009, p. 80),  

Assim, o discurso é uma forma de tentar fixar a ideia, em suma esse aspecto é notável 

nos discursos explanados pelos políticos. Mas não podemos esquecer que os veículos de 

comunicação têm grande valia na persuasão, pois a política necessita da mídia. Auxiliando no 

convencimento do que está sendo exposto, CASTELLS (2001) esclarece: 

O ponto principal dessa questão é que a mídia eletrônica (não só o rádio e a 

televisão, mas todas as formas de comunicação, tais como o jornal e a internet) 

passou a se tornar o espaço privilegiado da política. Não que toda a política possa 

ser reduzida a imagens, sons ou manipulações simbólicas. Contudo, sem a mídia, 

não há meios de adquirir ou exercer poder. Portanto, todos acabam entrando no 

mesmo jogo, embora não da mesma forma ou com o mesmo propósito (CASTELLS, 

2001, p.367).  

É importante enfatizar que o discurso produzido no meio impresso, por ser escrito, tem 

que ser conciso, já que ultrapassa ambientes, e também o receptor terá a interpretação por 

meio da análise por ele construída, a partir das ferramentas disponibilizadas. “A distância que 

assim se estabelece entre co-enunciador e texto escrito abre um espaço para um comentário 

crítico ou para análises: o leitor pode sondar o texto, comparar certas partes, de forma a 

elaborar a sua interpretação” (MAINGUENEAU, 2001, pág. 79) 
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A mídia contemporânea está calcada em buscar a verdade, por meio da investigação. 

Essa busca da verdade, que atualmente está sendo muito presenciada, vem desvelando 

corrupção, desrespeito e ainda a deslegitimação do campo da política. De acordo com PINTO 

(2009, p.86), “a mídia está sempre tratando de revelar a verdade sobre os políticos, para os 

cidadãos e esta verdade sempre vem repleta de significados [...].” Na pretensão de que a 

verdade venha a cunho da sociedade, dá-se então a importância do discurso midiático. 

  Compreende-se que o jornalista exerce um papel de grande valia na sociedade, por 

meio do discurso produzido, alicerçado em informações que subsequentemente se 

transformam em notícias.  

Ao informar, o jornalista representa: com o uso da linguagem ele dá significados 

para os fatos do cotidiano. Cada palavra, cada imagem utilizada, cada fonte que 

aparece em uma noticia é uma peça, uma parte que ajuda a dar um significado aos 

acontecimentos relatados em uma notícia. Portanto, a notícia é uma construção 

discursiva sobre a realidade. Ao contrário do que pensavam os primeiros teóricos do 

jornalismo (TRAQUINA, 2005, p.33). 

  Discurso esse que constrói ou destrói uma imagem, reproduz acontecimentos para que 

esses se tornem conhecidos por todos, utilizando como ferramenta primordial a notícia. Para 

CHARAUDEAU (1983), existem três principais características do discurso jornalístico, mais 

especificamente: “1) suas propriedades informativas identificadas a partir de um padrão de 

“valor-notícia”; 2) suas maiores funções enunciadoras de “fazer saber” e de “fazer crer” e 3) o 

seu contrato enunciativo de autenticidade e credibilidade.” 

   Cada vez mais a mídia e a política fortalecem o seu enlace, já que ambas têm uma 

relação fortíssima por meio da construção da notícia. Mais precisamente na natureza do 

discurso midiático, especificamente numa perspectiva simbólica que encontramos marcas 

teóricas que auxiliam no entendimento das relações. 

   O discurso midiático é resultado de um acontecimento, ou seja, de um fenômeno 

social que atravessa a realidade e é construído para entendimento do público. Nesse sentido, 

deve-se entender o que é, para a mídia, um acontecimento. 

  



19 
 

 

2.3  POLÍTICA E MULHER 

A trajetória seguida pelas mulheres até aqui foi longa. Muitos acontecimentos 

históricos, como por exemplo, os movimentos feministas, grande percussor da “crise da 

família patriarcal”. A queda do patriarcalismo modificou o cenário existente naquele 

momento. “As mulheres, novas atrizes, ao transcenderem seu cotidiano doméstico, fizeram 

despontar um novo sujeito social: mulheres anuladas emergem como inteiras e 

múltiplas.”  (SOARES, 1998, p. 35). 

  Partindo desse ponto de vista, é inegável que as mulheres tiveram grande força na luta 

por uma política democrática verdadeira. Uma política para todos, sem distinção de classes, 

crédulos, raças, pois, durante muito tempo, a política permissiva era a da classe dominante. 

Essas lutas construídas por meio da união das classes desfavorecidas, por meio de 

movimentos sociais montados é o que nos possibilitou para chegarmos à atual conjuntura.  

[...] a possibilidade de ampliação da política e da democracia não foi dádiva das 

classes dominantes. Em verdade resultou dessas imensas lutas, que não podem, nem 

devem ser esquecidas. Elas representaram conquistas duramente arrancadas às 

classes dominantes. (RUBIM, 2000, p.21) 

 Mesmo depois dessas conquistas significativas, ainda a mulher não conseguiu ter a 

visibilidade e sua valorização completa. Atualmente, conseguimos visualizar muitas mulheres 

ocupando cargos até então só ofertados ao sexo masculino. Mas o que vemos também é a 

desvalorização por conta do capital e até mesmo do reconhecimento do potencial por ela 

adquirido. Já que as mulheres no Brasil representam 99% dos 3 milhões, sendo que 800 mil 

são de trabalhadores domésticos; que equivalem a 36% das mulheres ocupadas no setor 

informal da economia, ressaltando que para as mulheres de cor não branca esse percentual se 

eleva chegando a 43%.  A grande maioria das mulheres (74, 4%) ainda não tem carteira 

profissional, assim, não contribuem para a previdência social (77,9%) e recebem uma média 

de dois salários mínimos, média essa que ainda tem uma queda no caso daquelas que não são 

brancas (1,6%), por outro lado, os homens que trabalham nesse mesmo setor recebem 3,4 

salários mínimos. (COSTA APUD SORJ; JORGE e ABREU. 1994, p.43), e isto está 

fortemente imerso em cargos públicos também. 
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Ao ocupar postos públicos, a atuação da mulher segue este mesmo padrão,isto é, 

gravita ao redor de atividades que, de certa forma, refletem também omundo 

privado. Quando raramente alcançam os altos postos da hierarquiaburocrática do 

aparelho estatal, são como secretárias de educação e bem-estarsocial. No Brasil, 

poucas foram as mulheres que conseguiram chegar aos altosescalões dos ministérios 

considerados de maior importância para a estrutura político-administrativa, ou 

mesmo romper o bloqueio na área jurídica, ascendendo aos tribunais superiores. 

(COSTA, 1998, p.78) 

  

O que observamos então são resquícios submersos da herança das estruturas 

patriarcais, que, por muito tempo, norteou a condição das mulheres, mascarando a real 

conjuntura com as “teorias da feminilidade”. O que muito se vê, ainda, é que as mulheres são 

designadas às tarefas de criar e proporcionar afeto, ao invés de um poder viril, autoritário e 

orientado ao êxito. 

 Nesse sentido, a atuação política das mulheres é um reflexo da sua condição social. 

Assim, a incorporação das mulheres nos movimentos sociais se realiza a partir de 

seu papel como mãe de família. É o exercício do seu papel de gênero como mães 

donas de casa que as levará a assumir lutas políticas e a ocupar espaços públicos na 

defesa de suas reivindicações. (COSTA, 1998, p.80) 

  

A priori aqui destinado, é a importância da representação feminina na política em um 

panorama histórico para que exista uma melhor compreensão do assunto. Partindo do que até 

então foi estudado, poder-se-ia chegar ao pressuposto que a mulher teve e tem grande 

participação no processo de democratização da política universal. Por meio da afirmativa de 

SOARES (1998),  

A presença das mulheres na cena social brasileira nas últimas décadas tem sido 

inquestionável. Durante os 21 anos em que o Brasil esteve sob o regime militar, as 

mulheres estiveram à frente nos movimentos populares de oposição, criando suas 

formas próprias de organização, lutando por direitos sociais, justiça econômica e 

democratização. (SOARES, 1998, p.34) 

Mas, para COSTA (1998), existe também a afirmativa de que pouco se estuda sobre a 

temática da participação da mulher na política e sua respectiva importância, deixando assim a 

área menos desenvolvida.  Mesmo que venham ocorrendo avanços significativos, ao que se 

refere a estudos ligados a questões sobre as mulheres no social, nas questões de saúde, 
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sexualidade, violência, artes e literatura e até na direção da construção de uma teoria 

feminista, ainda pouco se aprofundou sobre a importância da mulher no contexto político 

 [...] a problemática da participação política da mulher tem ficado relegada a um 

segundo plano, apresentando-se ainda fragmentada e pouco esclarecedora. Poucos 

estudiosos têm se dedicado a essa questão, menos ainda no que se refere à 

participação feminina nas esferas do poder formal (COSTA, 1998, p.74) 

    Isso posto, a representação da mulher em todos os campos sociais, sofreu muitas 

alterações. Na contemporaneidade, pode-se perceber um bom avanço e hoje ela trabalha em 

cargos que antes eram só de homens. É o caso da presidenta Dilma, objeto de estudo desta 

pesquisa. 

 

2.4  REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

A representação social pode ser definida como tornar conhecido algo desconhecido 

pelo meio de classificações, categorizações, nomeações, por meio das perspectivas sociais. 

Assim, com base na semântica social, que objetiva-se em compreender as significações dos 

elementos lingüísticos através da sociedade, símbolos esses que trocam conhecimentos. Para 

isso, as representações circulam nos discursos, são carregadas pelas palavras, veiculadas nas 

mensagens e imagens midiáticas, cristalizadas nas condutas.  

Esses exemplos ressaltam a importância primordial da comunicação nos fenômenos 

representacionais. Em primeiro lugar, aquela é o vetor da transmissão da linguagem 

e portadora de representações. Além disso, incide sobre os aspectos estruturais e 

formais do pensamento social, visto que engaja os processos de interação social, 

influência, consenso e dissenso e polêmica. Enfim, a comunicação concorre para 

forjar representações que, apoiadas numa energética social, são pertinentes à vida 

prática e afetiva dos grupos. Energética e pertinência sociais que consideram, ao 

lado do poder de desempenho das palavras e discursos, a força pela qual as 

representações inauguram as versões de realidade, comuns e partilhadas. 

(JODELET, 1993, p.13). 

 Objetiva-se em decodificar a realidade social em que cada indivíduo se inseriu, além 

do simbolismo das relações interpessoais, conferido das significações pertinentes construídas 

por meio de pensamentos produzidos e partilhados em determinados nichos sobre um objeto 

social.  Assim esclarece CHARAUDEAU (2006 p.196), “as representações sociais organizam 
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os esquemas de classificação e de julgamento de um grupo social e lhes permitem exibir-se 

através de rituais, de estilizações de vida, de signos simbólicos”. 

Pode-se dizer também, que a cultura produzida por meio do processo linguístico é um 

dos fatores organizadores no cenário social, segundo ROCHA (2009): 

a representação é um processo cultural que se dá pela linguagem. Como cultura 

podemos entender a produção e intercâmbio de significados que ocorrem dentro de 

um grupo, ou seja, pertencer à mesma cultura significa entender e pôr em prática os 

mesmos significados.”  (ROCHA, 2009, p.5) 

Todavia, é por intermédio da linguagem que lançamos os significados das nossas 

ideias, ficando assim representados os sentimentos, os anseios, propostas, determinações, 

entre tantos outros fatores. 

Ao participar do processo de informação, o jornalista torna-se um reorganizador da 

realidade, cumprindo com o seu papel de noticiar por meio de sua representação social no 

cenário inserido. Para ROCHA (2009), isso representa uma prática de relatar os fatos 

cotidianos, ou seja, contar e dar versões e acontecimentos da sociedade.  

Um jornalista, ao construir e editar a noticia reorganiza a realidade factual no 

discurso. Isso não significa afirmar que o jornalista pode “criar” os fatos, mas sim, 

que ao traduzir fato em notícia, um jornalista faz uma “edição” desta realidade 

(ROCHA, 2009, p. 6). 

No âmbito da política, a representação social é sempre de grande valia. Sendo que a 

construção da identidade torna-se primordial e as mídias eletrônicas são o suporte mais 

utilizado, já que é a representação que costuma formar opiniões e dar a visibilidade 

necessária. Para CASTELLS (2001), a política não tem como prosperar sem o apoio da mídia, 

sendo ela determinante no processo. 

Entretanto, o ponto crítico é que, sem a presença ativa da mídia, as propostas 

políticas ou os candidatos não têm qualquer chance de obter  uma ampla base de 

apoio. A política da mídia não se aplica a todas as formas de fazer política, mas 

todas as formas de política têm necessariamente de passar pela mídia para 

influenciar o processo decisório (CASTELLS, 2001, p. 374). 
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Contudo, é inegável assumir com base em um ponto de vista sociológico, que a 

representação social é construída. Podendo, assim, ser baseada em diversos fatores sociais, 

mas é determinado por meio de um pressuposto científico. Nesse sentido, a representação de 

um político por meio do discurso midiático é resultante de um trabalho de estratégias 

discursivas. Entendemos esta questão a partir do magnetismo pessoal que os políticos vêm 

cumprindo, na medida em que constroem discursivamente um papel importante e a massa 

acaba sendo atraída pela imagem, mais do que por qualquer outro fator. 

Esta apropriação midiatizada das representações sociais é explicada da seguinte forma 

por GOMES (2004, p.41): “Em outros tempos, política eram ideias. Hoje são pessoas, ou 

melhor, personagens que fazem política”.  O que está em jogo é a imagem e a ideia que o ator 

melhor representar. Os partidos entram nesse jogo apenas com o apoio econômico na 

construção e difusão de propaganda para a massa, pois suas ideologias atualmente são 

confusas e nebulosas. 

E a mídia sabe que seu poder está na sua condição de mediação. Nessa interação 

sinuosa, sutil, não dita, ambas se vinculam mediante jogos de usos. O resultado 

deste “jogo” é o movimento da política e dos políticos na busca de visibilidade 

operacionalizada pelas regras e protocolos dos meios de comunicação social, 

especialmente as estratégias enunciativas, que atuam como operadores semânticos, 

disponibilizados pelo discurso jornalístico e suas propriedades (ROCHA,2009, p. 3,) 

Nesse sentido, entende-se que a mídia atua onipresente, de modo a produzir 

significados que sejam entendidos como verdade. Assim, a produção midiática usufrui de 

quantos elementos se fizerem indispensáveis para a produção de um discurso que não só mais 

se alicerça no real, mas também na representação do real que é repassada como 

realidade.  “[...] a representação é, como qualquer sistema de significação, uma forma de 

atribuição de sentido. Como tal, a representação é um sistema linguístico e cultural: arbitrário, 

indeterminado e estreitamente ligado ás relações de poder” (SILVA, 2000, p. 91). 

Mesmo composto por significados metafóricos do real, a representação se faz de suma 

valia na estrutura social, na identificação, no pertencimento e na ideologia de uma sociedade. 

A ideologia e a representação laboram como uma aglomeração de conceitos. Stuart Hall 

(2003) apresenta a reflexão, ao iniciar o pressuposto, que é a partir daí que os indivíduos 

constituem relações imaginárias respectivamente com as relações sociais reais, por meio de 

imagens, mitos e ideias. Assim, a construção de sentido suscita significados.  
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Alicerçada em elementos culturais e de identificação, a mídia induz o discurso, que 

desde a sua produção já vislumbra uma determinada interpretação e representação. Mesmo 

que arbitrária, a representação não se restringe a uma determinada explanação somente, 

moldando-se conforme o indivíduo e as semânticas sociais, históricas e pessoais que o 

norteiam como um sujeito ativo, apto a refletir, sobre tudo o que é exposto pela mídia. “Na 

realidade, a representação implica uma prática, uma produção de sentido- “o que, 

subsequentemente, veio a ser definido como uma „prática significante‟. Os meios de 

comunicação são agentes significantes”. (ESCOSTEGUY, 2001, p. 69). 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO: DOS SENTIDOS Á MATRIZ 

 3.1  NATUREZA DA PESQUISA 

Esta pesquisa é de cunho qualitativo, por se tratar de uma análise que tem como 

objetivo geral compreender a representação da presidenta Dilma em um dia de grande 

comoção nacional, por meio do discurso midiático produzido nos jornais Diário de Santa 

Maria e A Razão. 

Visa ainda, descrever e decodificar os elementos de um discurso que trabalha com 

sistema complexo de significados. Nessa perspectiva, NEVES (1996), aponta que a pesquisa 

qualitativa objetiva-se na tradução e compreensão dos sentidos e “tem por objetivo traduzir e 

expressar o sentido dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a distância entre 

indicador e indicado entre teoria e dados.” 

O método atualmente é muito utilizado, principalmente na área das ciências sociais, 

por ser direcionado, não utilizando de instrumentos estatísticos, para a compreensão da 

pesquisa. Existe uma diferença pertinente entre a pesquisa qualitativa e quantitativa, já que 

para essa o foco tem uma grande amplitude  

Seu foco de interesse é amplo e parte de uma perspectiva diferenciada da adotada 

pelos métodos quantitativos. Dela faz parte a obtenção de dados descritivos 

mediante contato direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo. 

(NEVES, 1996, p.03) 

Por meio da sistematização dos elementos das edições impressas e da conexão entre 

eles, buscamos interpretar o sentido construído pelo enunciador, amparado na teoria. As 

teorias trabalhadas foram pensadas a partir do objeto e assim foi desenhado um percurso 

metodológico particular que emergiu do olhar do pesquisador sobre o objeto. Para, assim, 

produzir reflexões e construir uma análise crítica mais próxima possível do real. 

No primeiro momento, realizamos uma pesquisa qualitativa exploratória, mapeando os 

elementos apresentados para depois trabalharmos de forma categorizada. E, na sequência, 

pensar nas teorias necessárias para amparar a análise. Utilizamos uma abordagem qualitativa, 
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uma vez que a interpretação dos dados é também proveniente da subjetividade do 

pesquisador. Por último, realizamos o tensionamento entre o empírico e o teórico. Os 

resultados são apresentados de modo que permita reflexões e seja possível avançar para além 

do descritivo e visualizar a significação produzida.  

Portanto, para trabalhar com a pesquisa qualitativa, foi necessário compreender e 

estudar o campo definido e a dimensão em que o trabalho se desenvolveu. Em outras palavras, 

o território a ser mapeado. Sempre foi trabalhado com a descrição, já que, para a presente 

pesquisa, essa tipologia é de fundamental importância, pois foi por meio desta que os dados 

foram coletados. 

  

3.2  TÉCNICA DA PESQUISA 

No presente trabalho, foi utilizado o método da Análise de Discurso, já que junto ao 

aporte teórico conseguimos dar conta do objeto. Por meio dessa união, nos objetivamos em 

compreender a relação entre o homem e a realidade social, além da compreensão do sentido 

da linguagem enquanto trabalho simbólico, trabalho esse que constrói o homem e sua historia. 

Não se trata de um modelo limitado, mas os apontamentos se fazem necessários para a 

realização do estudo. O processo metodológico é construído baseado na análise discursiva, 

combinado com a descrição de todos os elementos ali disponibilizados nas edições impressas 

dos jornais Diário de Santa Maria e A Razão, partindo dessa premissa, organizados em 

categorias que sugerem as representações sociais deflagradas no universo em questão. 

Para Orlandi (2007), o método é um grande instrumento para definir o homem e sua 

importância no espaço. “Por esse tipo de estudo se pode conhecer melhor aquilo que faz o 

homem um ser especial com sua capacidade de significar e significar-se. A análise de discurso 

concebe a linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade natural e 

social”. 

Já Charaudeau (2006) propõe que o discurso é o resultado da combinação da 

circunstância em que se fala ou escreve com a maneira pela qual se fala. Todo discurso, antes 
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de representar o mundo, representa uma relação ou mais exatamente, representa o mundo ao 

representar uma relação. O discurso não possui sentido por ele mesmo, mas depende da 

interpretação, tanto do produtor de sentido ao codificá-lo da forma correta, quanto das 

condições do receptor para interpretá-los. 

Mas Orlandi destaca a importância de compreender o contexto histórico de um 

discurso, e não só a linguagem. Assim, a análise procura “colocar o dito em relação ao não 

dito”, procurando sempre o real sentido por meio da materialidade linguística e sua 

historicidade. 

A proposta da análise de discurso, a partir do entendimento semiótico, é perceber os 

dizeres das entrelinhas e como as marcas funcionam como “operações discursivas” que 

devem ser interpretadas diante de um horizonte maior que o próprio discurso, ou seja, seu 

contexto social, “mensagens funcionam sempre como centro irradiadores para múltiplas 

direções na medida em que nelas ficam marcas [...]” (SANTAELLA, 2010, p.59). Um 

discurso antecede o outro e assim por diante tanto na esfera da produção quanto da 

apropriação, é uma interpretação infinita que pode dar-se em ambas as esferas: a da produção 

e da recepção. 

Isso funciona para a imagem e para o textual “em análise do discurso, quando se trata 

de composições texto/imagem, a imagem nunca pode ser analisada em si mesmo; ela não é 

separável dos elementos linguísticos que a acompanham, que a comentam” (VERÓN, 2005, 

p.169). Identificar os sentidos pressupõe relacionar todos os signos envolvidos na construção 

das mensagens. Uma fotografia já faz circular um discurso e, quando combinado com o texto, 

ambos se entrelaçam para adquirir força de sentido. 

O discurso, seja imagético ou textual, aponta uma interpretação possível e muitas 

outras ocultas ou pouco visíveis ao olhar distraído do receptor. No caso da imagem, ela é 

carregada de um significado testemunhal ampliado. “Em outro plano, a imagem de imprensa 

testemunhal está estreitamente ligada a um discurso informativo que constrói o seu real (“a 

atualidade”) como nitidamente separado do discurso em si” (VERÓN, 2005, p. 169). E a 

mediação se faz na correspondência entre o receptor e a mídia, entre os sentidos que são pré-
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estabelecidos pelo enunciador e os que são apropriados pelos destinatários por meio das 

mensagens. 

Os elementos que formam o discurso devem ser relacionados quanto ao seu conteúdo 

e a sua disposição gráfica. “Texto e imagem remetem um ao outro em um equilíbrio 

semântico fechado” (VERÓN, 2005, p.173). Funcionam como uma estrutura de 

complementaridade em que um elemento busca reforçar o que o outro enuncia de forma que o 

receptor interprete a mensagem da maneira mais próxima possível do previsto pela esfera da 

produção. 

Na maior parte dos casos, é a presença de uma imagem e de um texto que como 

operador: indica a existência de uma relação, mas a natureza desta última não pode 

ser estabelecida senão como ligação entre as propriedades das unidades (o texto de 

um lado e a imagem de outro), que são assim vinculadas. (VERÓN, 2005, P. 180) 

 

Com isso, definimos que todos os elementos expostos como mensagem midiática 

possuem uma finalidade e buscam uma maneira de interpelar o receptor, embora não tenham 

o controle absoluto dos usos e apropriações que os sujeitos farão da mensagem. As relações 

indicam um caminho de interpretação diante da pluralidade de sentidos. Verón (2005) 

comenta sobre a espacialização do discurso quando afirma que um título pode anunciar algo 

novo, informativo, ou falar sobre aquilo que já é do conhecimento da maioria, ou seja, 

esclarecer informações que já foram postas em contato com o receptor por meio das estruturas 

midiáticas. 

Os sujeitos são, assim, sujeitados ao discurso e devem eles próprios, assumi-lo como 

indivíduos que dessa forma, se posicionam si próprios. As posições que assumimos 

e com as quais nos identificamos constituem nossa identidade. (Woodward, 1999, p. 

55) 

 

E no discurso, no qual o receptor é interpelado, estão todas as formas simbólicas de 

representação que produzem uma enunciação carregada de intenções em todos os seus 

elementos que possibilite o reconhecimento e assim o pertencimento a uma identidade ou a 

uma cultura. Isso inclui todas as formas de linguagem, seja imagética ou textual, assim como 

a disposição dos elementos gráficos que vão auxiliar na representação da verdade que ele 

produz. “O processo que vai da produção de sentido até a „consumação‟ de sentido, sendo a 

mensagem o ponto de passagem que sustenta a circulação social das significações” (VERÓN, 
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2005, p. 216), duas estruturas teoricamente opostas, interligadas pela mídia. Utilizamos o 

termo teoricamente por entender que uma produção prevê o sujeito receptor e não o 

desconsidera como produtor de sentido ou agente passivo de estímulos midiáticos. 

É por meio da apropriação das mensagens que será possível produzir sentido de 

acordo com as objetividades e subjetividades daqueles que fazem uso do discurso midiático. 

A mensagem é uma ponte de ligação que produz os fluxos de significados. “Uma mensagem 

nunca produz automaticamente um efeito. Todo o discurso desenha, ao contrário, um campo 

de efeitos de sentido e não um único efeito” (VERÓN, 2005, p. 216). Nisso se constitui a 

certeza e, ao mesmo tempo fragilidade, de interpretar os efeitos possíveis de um discurso 

diante da multiplicidade de usos. Considera-se que: 

Um discurso é um espaço habitado, cheio de atores, cenários e de objetos, e ler “é 

movimentar” esse universo, aceitando ou rejeitado, indo de preferência para a direita 

ou para a esquerda, investindo maior ou menor esforço, escutando com um ouvido 

ou com os dois. (VERÓN, 2005, p. 236) 

 

A interpretação infinda gera uma construção infinda de sentidos e a análise semiótica 

busca nas marcas mapear algumas construções possíveis. As propostas claramente explícitas e 

as estrategicamente ocultadas de modo que resguardem as reais intenções daqueles ou dos 

meios que produzem discurso. “A enunciação diz respeito não ao que é dito, mas ao dizer e 

suas modalidades, os modos de dizer” (VERÓN, 2005, p. 216) 

Nesta proposta de estudo, relacionamos elementos que segundo Hall (2003), 

constroem um todo coerente: a ideologia e a representação entendidas dentro do que é 

discursivo e semiótico. Nesse contexto é que o discurso amplia sua significação, enquanto diz 

o que não quer dizer e descreve o que esconde. Este estudo utilizou-se da semiótica e dos 

estudos culturais como uma combinação possível para a análise dos sentidos dentro de um 

estudo midiático. 

 Portanto, a análise de discurso é uma ferramenta metodológica de grande valia ainda 

mais no campo jornalístico. Tal ferramenta consegue identificar e observar o sentido dos 

produtos produzidos. Já que, a partir desse, é possível construir uma realidade.  E é por meio 

do discurso que podemos observar essa relação tênue entre a língua e ideologia, detectando 

como a língua produz sentido para o sujeito. 
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3.3  OBJETO EMPÍRICO 

A observação empírica proposta por este trabalho parte de uma visualização discursiva 

das matérias produzidas nos jornais Diário de Santa Maria e A Razão, nas edições de 28 a 31 

de janeiro de 2013. Nesse processo, mapeamos todos os elementos que se mostraram 

significativos na produção de sentido. Para, em um segundo momento, utilizarmos destes 

dados de maneira contextualizada e apontar considerações significativas visualizadas na 

abordagem empírica.  

  

3.3.1  Diário de Santa Maria 

Lançado no dia 19 de junho de 2002, o jornal Diário de Santa Maria entrou no 

mercado com um projeto gráfico e editorial inovador, buscando retratar a comunidade da 

cidade e da região, na intenção de fazer “uma nova leitura da cidade.” Sendo o sexto jornal do 

Grupo RBS, circula em Santa Maria e em mais 34 municípios da região central do estado. 

Desde o início, busca uma ligação forte com a cidade. Promoveu antes de seu lançamento, um 

concurso chamado Jornal Novo Carro Novo para a escolha do nome do novo jornal. Com 

59,69%, a população escolheu Diário de Santa Maria. No mesmo ano, o jornal instalou o 

Conselho do Leitor, onde integrantes da comunidade fazem avaliações periódicas sobre o 

impresso.  

Instalado na sede do Grupo RBS em Santa Maria, é a primeira redação que funciona 

da forma integrada com a RBS TV e Rádio Gaúcha- SM, dividindo o mesmo espaço físico. 

Promovem uma iniciativa inédita de cooperação de produção jornalística, entre repórteres, 

fotógrafos, editores e diagramadores. 
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Foto 1: Capa jornal Diário de Santa Maria do dia 28 de janeiro de 2013 

 

3.3.2  A Razão 

Fundado em 9 de outubro de 1934 pelo jornalista Clarimundo Flores, A Razão é um 

dos mais tradicionais veículos de comunicação do interior do Rio Grande do Sul e o mais 

antigo em atividade em Santa Maria. A partir de 1943, o jornal passou a pertenceu a cadeia 

dos Diários e Emissoras Associadas, de propriedade de Assis Chateaubriand. Com o final da 

Segunda Grande Guerra, em 1945, a cobertura voltou-se aos temas locais e regionais.   
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Em 1982, o jornal foi adquirido pelo jornalista Luizinho De Grandi e sua esposa Maria 

Zaira De Grandi, época em que foi constituída a Empresa Jornalística De Grandi Ltda. A 

partir de 21 de agosto de 1986, teve início uma nova etapa, com a inclusão do noticiário 

estadual, nacional e internacional.  A informatização da redação ocorreu em 1994, com a 

chegada dos Macintoshs da Apple. Quatro anos mais tarde, a impressão colorida e a fotografia 

digital foram introduzidas. Essas mudanças motivaram a alteração do projeto gráfico.  

  

 

Foto2: Capa jornal a A Razão do dia 28 de janeiro de 2013. 

 Ainda no início dos anos 2000, o jornal começou a publicar integralmente a sua versão 

digital na Internet, período também em que foi introduzido o site www.arazao.com.br. 

3.3.3  Presidenta Dilma Rousseff 

Dilma Vana Rousseff Linhares nasceu no dia 14 de dezembro de 1947, em Belo 

Horizonte(MG). É economista, política e filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT). É 

http://www.arazao.com.br/
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graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com mestrado em 

Teoria Econômica e doutorado em Economia Monetária e Financeira, ambos pela 

Universidade de Campinas (Unicamp). Atualmente é a presidenta da Republica Federativa do 

Brasil. 

Na década de 60, durante o regime militar, participou da luta armada atuando em 

organizações de esquerda, como a Política Operária e o Comando de Libertação Nacional 

(COLINA). Participou, na época, da ação que roubou o cofre do ex-governador paulista 

Adhemar de Barros, em que foram subtraídos 2,6 milhões de dólares americanos. Por essa 

ação, Dilma foi condenada e esteve presa entre 1970 e 1973 nos órgãos públicos de repressão 

política, quando revela em vários depoimentos que sofreu com a dura prática de tortura nos 

porões dos quartéis brasileiros. Em dezembro de 2006, a Comissão Especial de Reparação da 

Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro aprovou pedido de indenização 

por parte de Dilma e outras 18 pessoas presas em dependências de órgãos do governo estadual 

na época. 

No final da década de 70, casou-se com o também militante político Carlos Franklin 

de Araújo, fixando residência no Rio Grande do Sul. Do casamento, teve uma filha,  Paula 

Rousseff. A união durou até 2003. Nesta época, participou da reestruturação do Partido 

Trabalhista Brasileiro (PDT), vinculada ao grupo de Leonel Brizola, com o qual mantinha 

amizade profunda. Esta (re)estruturação dos trabalhistas brasileiros foi necessária após a 

perda da sigla (PTB) para o grupo de Ivete Vargas, filha do ex-presidente Getúlio Vargas. 

O conhecimento econômico e o envolvimento partidário foram decisivos na escolha 

do seu nome para o primeiro escalão do governo Alceu Collares (1991-1995) do PDT do Rio 

Grande do Sul. Dilma Rousseff foi secretária de Minas e Energia e fez um trabalho de 

destaque na democratização do acesso à iluminação pública na área rural. 

 Em 1998, o petista Olívio Dutra ganhou as eleições para o governo gaúcho com o 

apoio do PDT no segundo turno e Dilma retornou à Secretaria de Minas e Energia. No final 

de 1999, houve um grande racha no governo estadual. O PDT deixou o governo e exigiu de 

seus filiados a entrega dos cargos. Dilma saiu do PDT e filiou-se ao PT, continuando no 

governo, a exemplo do que também fizeram Emília Fernandes, Milton Zuanazzi e o 
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trabalhista histórico Sereno Chaise, personagens centrais da resistência gaúcha ao regime 

autoritário da época da ditadura militar no País. 

A partir desta filiação, Dilma Rousseff integrou a cúpula do PT no país. Participou 

ativamente da campanha do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, cujo pleito 

presidencial foi ganho e ela empossada em 1º de janeiro de 2003, como ministra de Minas e 

Energia. A ministra sempre foi considerada pela mídia como uma “amiga pessoal” do 

presidente e, em decorrência da crise política no episódio de José Dirceu, foi convocada pelo 

presidente Lula para chefiar a Casa Civil em 21 de junho de 2005.  

Em 2009, foi incluída entre os 100 brasileiros mais influentes do ano, pela 

revista Época .  No ano seguinte, foi escolhida pelo PT para se candidatar à Presidência da 

República na eleição presidencial, atingindo um resultado positivo, sendo eleita no segundo 

turno, em 31 de outubro. Tornando Dilma a primeira mulher a ser eleita para o posto de chefe 

de Estado e de governo, em toda a história do Brasil. Em 2011, Rousseff foi a primeira 

mulher a abrir a Assembleia-Geral da ONU em toda a história da Organização, no mesmo ano 

estava inclusa na lista das 100 personalidades mais influentes do planeta pela revista Time, 

como a terceira mulher mais poderosa do mundo pela  revista Forbes. Ainda, recebeu 

o Woodrow Wilson Award, dedicado a líderes de governos dedicados a melhorar a qualidade 

de vida de seu país e ao redor do mundo. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_presidencial_no_Brasil_em_2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chefe_de_Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chefe_de_Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chefe_de_governo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/ONU
http://pt.wikipedia.org/wiki/Time_(revista)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forbes
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Woodrow_Wilson_Award&action=edit&redlink=1
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 Foto 3: Roberto Stuckert Filho/PR, a presidenta Dilma em um momento de comoção. 

3.3.4   Tragédia na boate Kiss 

Santa Maria é uma cidade brasileira do interior do estado do Rio Grande do Sul. 

Possui aproximadamente 260 mil habitantes
2
e agrega nove distritos

3
. Reconhecida por ser 

uma cidade de transição, muitos permanecem por pouco tempo na região, período este de 

estudo ou trabalho. A população é formada por universitários de diversas regiões do estado e 

do país, uma vez que concentra muitas instituições de ensino superior e abriga a primeira 

instituição federal de ensino superior do interior do país, Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM)
4
. 

                                                           

2
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=431690&search=rio-grande-do-sul|santa-maria 

Acessado em 12 de março de 2013. 

 

3
http://www.santamaria.rs.gov.br/rural/69-distritos Acessado em 12 de março de 2013. 

 

4
http://w3.ufsm.br/50anos/ acessado em 12 de março de 2013. 

 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=431690&search=rio-grande-do-sul|santa-maria
http://www.santamaria.rs.gov.br/rural/69-distritos
http://w3.ufsm.br/50anos/
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Também militares representam um percentual significativo na população, tendo o 

segundo maior contingente brasileiro formado por bases da aeronáutica e do exército e, ainda, 

por funcionários públicos e pessoas que colaboram com o comércio e as atividades 

agropecuárias.  

A cidade, de características interioranas, tem fluxo constante de pessoas e foi 

fortemente impactada pela tragédia do dia 27 de janeiro de 2013. Nesta data, a boate Kiss, que 

se situava no centro da cidade, marcaria de forma irreversível a vida de todos numa noite que 

era para ser de festa.  

A Universidade Federal de Santa Maria detém a maioria da população estudantil da 

região, com aproximadamente 25 mil estudantes. E cumpriria seu calendário letivo depois de 

um longo período de greve realizado no segundo semestre de 2012. A festa da Kiss reunia 

cinco cursos da instituição, entre eles: Tecnologia dos Alimentos, Agronomia, Medicina 

Veterinária, Zootecnia, Técnico em Agronegócios e Pedagogia. 

Por volta das 2h30min da madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, teria começado o 

foco de incêndio no local. No momento, a banda Gurizada Fandangueira estava no palco e 

utilizou um sinalizador como objeto pirotécnico na apresentação. A partir daí, muitos 

elementos são apontados pelo inquérito policial como determinantes do incidente: o uso de 

dispositivo de fogo, o revestimento acústico impróprio do interior da boate, as saídas 

inapropriadas de emergências, a conduta incorreta de funcionários na evacuação do local, a 

ineficiência dos extintores de incêndio, a superlotação e ainda questões burocráticas, como 

alvarás da prefeitura e vistoria dos bombeiros, entre outros. 

Essas informações dão conta de possíveis causas da tragédia, mas não dos efeitos. O 

que se viu na cidade de Santa Maria e na mídia foi uma imensa mobilização diante do 

ocorrido, inúmeras emissoras de rádio, jornais e TVs acompanharam o caso, e também 

agências de notícias e TVs internacionais. Foram 242 vítimas fatais e centenas de jovens 

feridos, em decorrência da fumaça tóxica produzida pela espuma de revestimento acústico 

que, em contato com o fogo, produziu o gás cianeto. Muitas outras pessoas foram internadas 

em estado grave em hospitais da cidade e da capital rio-grandense. Dia a dia, os índices de 
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óbito aumentavam e muitos jovens não resistiram aos ferimentos. Uma situação de grande 

comoção coletiva. 

Relativamente, não havia na cidade quem não estivesse envolvido. Os campos da 

saúde, da educação, da segurança, do social, da mídia, da política e da religião, todos foram 

afetados. Santa Maria, reconhecida pela juventude que circula, esvaziou-se de movimentos, 

mas demonstrou-se profundamente comprometida em fazer da dor um recomeço. Ainda na 

cidade, muitas pessoas estão empenhadas em grupos de ajuda às famílias e amigos das 

vítimas. As políticas públicas do município, aos poucos, começam a ser mais eficientes, 

muitos locais públicos foram fechadas e só reabertos com a autorização de funcionamento 

depois de cumpridas as exigidas condições de segurança.  

Diante dos prazos legais estabelecidos para a possível condenação dos culpados, o 

assunto ainda é recorrente na mídia, em razão de inúmeros depoimentos, da prisão e soltura 

dos dois sócios da boate e de dois integrantes da banda e dos procedimentos jurídicos 

necessários para encerrar o caso. O local permanece com cartazes, fotos e flores, com a 

possibilidade de se tornar um memorial em homenagem às vítimas. No primeiro momento, o 

Ministério Público denunciou oito pessoas diretamente envolvidas no incidente. Entre elas, o 

proprietário da boate e seu sócio, o produtor da banda e o vocalista, o comandante regional 

dos bombeiros e um sargento, este último acusado de incluir documentos indevidamente. O 

ex-sócio e o contador de uma das empresas da família também foram indiciados por falso 

testemunho. 

A associação dos familiares das vítimas organizou uma vigília no centro da cidade e 

mensalmente realiza atos pacíficos que lembrem ás vítimas. 
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Foto 4: Félix Zucco / Agência RBS. Fachada do local que ocorreu a tragédia. 
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4. DISCUSSÃO DOS DADOS      

 

O estudo do sentido social, por meio do funcionamento dos signos, é algo complexo, pois 

o sentido põe em jogo a mistura, a pluralidade, o fato que vivemos em muitas esferas ao 

mesmo tempo e de que circulamos de uma esfera para outra. Através do simbólico, essa 

máquina de fazer viver as comunidades sociais, que manifesta a maneira como os indivíduos, 

seres coletivos, regulam o sentido social ao construir um sistema de valores.  Podemos 

analisar o simbólico por meio das marcas de representações sociais identificadas no interior 

de cada texto. 

 Desta forma, descrever e “desmontar” as notícias sobre a figura da presidenta Dilma 

traz possibilidades de verificar que sentido os jornais traduziram sua passagem em Santa 

Maria.  Por opção metodológica, escolhemos identificar estes modos de endereçamento por 

meio de três categorias semânticas: 

a) no seu aspecto emocional (a mulher/mãe impactada pela violência da tragédia e das mortes 

dos jovens?) 

b) ou no seu aspecto racional (a presidenta  cumprindo o protocolo e os rituais de um chefe de 

estado?) 

c) no seu aspecto social (a política cumprindo seus deveres de responsabilidade social, 

tomando medidas para equacionar a tragédia?); 

          Na primeira categoria, denominada EMOÇÃO, buscamos pistas e deixas discursivas 

que traduzissem uma pessoa impactada e afetada pela tragédia, emocionalmente abalada e 

marcada pelas mortes dos jovens: Já na segunda categoria, denominada RAZÃO, pensamos 

em verificar como os jornais contaram as articulações da presidenta para demonstrar que 

estava em Santa Maria cumprindo uma agenda de chefe de estado. Já na última categoria, 

denominada de SOCIAL, buscamos as pistas dos modos como a presidenta solucionou as 

questões da tragédia, a partir de uma visão de responsabilidade social com uma comunidade 

estilhaçada pela  dor. 
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4.1  JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA  

 4.1.1 EMOÇÃO 

“Tragédia sensibiliza autoridades” 

Este é o título que o jornal Diário de Santa Maria constrói sobre a matéria que divulga 

a presença da presidenta Dilma em Santa Maria. A personagem da presidenta é relatada na 

edição de segunda-feira, 28 de janeiro 2013, na página 27, como uma mulher afetada e 

emocionada pelo acontecido 

O texto refere-se da seguinte forma: “O abraço emocionado da presidente Dilma 

Rousseff em uma familiar das vítimas do incêndio que ceifou centenas de vidas, na 

madrugada do último domingo, simboliza o sentimento de milhares de pessoas em todo o 

mundo que prestaram algum tipo de solidariedade com os familiares dos mortos de uma das 

maiores tragédias brasileiras. Com lágrimas no rosto, a presidente circulou cerca de 15 

minutos entre as dezenas de corpos que sucumbiram após o acidente e consolou pais que não 

puderam abraçá-los pela ultima vez”. 
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Ao descrever abraço, lágrimas e proximidade aos pais dos jovens mortos, a presidenta 

foge do seu papel político e deflagra sentido de alguém igual a todos os outros, sofrendo pela 

tragédia. Estes sentimentos representam um ser humano com fragilidades, sofrimento igual a 

todos os outros que estavam presentes no local e acompanharam o desastre por meio da 

imprensa.  

Nesse sentido, a deflagração de sentidos representa um lado emotivo da presidenta e 

não apenas o acontecimento jornalístico. Para Alsina (2009), o acontecimento é proveniente 

de um imprevisto que perpassa a normalidade. Entretanto, o jornal descreve mais do que o 

fato, ele qualifica os sentimentos de quem está vivendo a tragédia, já que as lágrimas e os 

abraços da presidenta significam a emoção e o carinho pelos sobreviventes.  

Outro texto do jornal, no dia 31 de janeiro, na edição de quarta- feira, página 20, tem o 

seguinte título: “O mundo olha para Santa Maria”. 

A matéria entrevista a correspondente internacional do grupo Clarín, da Argentina, 

Eleona Gosman, que esteve em Santa Maria no período da tragédia. Neste relato, a jornalista 

destacou a presença da presidenta no município prestando apoio aos cidadãos, comparando 

com a cobertura do desastre semelhante, que aconteceu na boate Cromañon, em Buenos 

Aires. “- A primeira imagem foi ver o tamanho pequeno da cidade com tantos cortejos 

fúnebres. Por aí, não tinha como não ficar chocada. Uma diferença que percebo é que na 

Argentina, em 2004, Néstor Kirchner, que era presidente, não foi até o local do desastre. 

Aqui, Dilma (Rousseff) veio- conta Eleonora.”  
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Este depoimento contribui para a deflagração de sentidos de emoção que passou a 

presença da presidenta no local da tragédia. Os textos sobre a visita da presidenta remetem 

que Dilma não é apenas uma política, mas alguém de sentimentos, emoções e solidariedade 

com o povo brasileiro. Para TRAQUINA (2005), a construção do significado pode se dar de 

várias maneiras, e uma delas pode ser por meio da fonte que alicerça a notícia,  já que relatos 

se fazem necessários e são de grande valia para a significação dos acontecimentos, uma vez 

que a  notícia é uma construção da realidade, por meio de uma coleta discursiva. E este 

acontecimento social foi de grande repercussão, pois a presidenta modificou o seu percurso 

para prestar um apoio àqueles que necessitavam no momento, acreditando que sua presença 

era primordial. Percebe-se, por meio dos modos de endereçamento dos textos, que 

editorialmente o jornal admirou a vinda da chefe de estado ao local,  ressaltando a 

comparação que dá credibilidade ao acontecimento. 

Para uma melhor compreensão, exemplificaremos três operadores de análise do modo 

de endereçamento que podem ser: O mediador, o jornalista que atua como uma ligação entre o 

receptor e o mundo da notícia; a voz da fonte, que se refere às entrevistas com cidadãos, que 

visam repercutir assuntos divulgados no veículo de comunicação; o editorial do veículo, cujo 

o maior objetivo é o de legitimar a imprensa no papel de guardiã da sociedade.  

 

4.1.2 RAZÃO 

O jornal Diário de Santa Maria, edição de segunda-feira, 28 de janeiro 2013, na página 

27, constrói em um Box separado da matéria outra faceta da presidenta - uma mulher já 

racionalizando e apontando caminhos para a superação do problema: 

“Eu queria dizer à população do nosso país e de Santa Maria o quanto, nesse 

momento de tristeza, estamos juntos. E necessariamente iremos superar mantendo a tristeza.”  



44 
 

 

 

Com esta fala, a presidenta já se constrói, discursivamente, de outra forma. Esta fala 

aponta e sinaliza para uma outra representação, voltada agora para outra angulação - a de 

chefe de estado. Assim, o texto representa Dilma como presidenta e não como uma pessoa 

triste com a tragédia.  

Quando ela fala “iremos superar”, discursivamente ela se coloca na forma de chefe de 

estado, determinada, querendo incutir a sua opinião e conclamando o povo para seguir as 

formas de superar o desafio por ela proposto. Esta representação refere-se à conduta que deve 

ser adotada por meio da compreensão da realidade. Nesse sentido, entendemos que a 

significação é decorrente do processo linguístico, pois é ele que transcreve as nossas ideias. 

Tal estratégia vai ao encontro com o que afirma ROCHA (2009), o processo discursivo é o 

grande organizador do cenário social. 

Outro texto ainda reforça o lado racional da presidenta. Com o título “PREVENÇÃO 

JÁ”, na edição de terça-feira, 29 de janeiro, na opinião RBS, página 4, a presidenta é vista 

como uma chefe de estado eficiente, preocupada com a assistência às famílias das vítimas e a 

investigação rigorosa dos fatos, cumprindo seu dever maior.  
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Textualmente, o discurso relata: “A presença em Santa Maria da presidente Dilma 

Rousseff, acompanhada de parte de seu ministério, do governador Tarso Genro, do 

presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Marcelo Bandeira Pereira, deixou a impressão 

de que os administradores públicos estão empenhados no conforto e na assistência às 

famílias das vítimas, assim como na apuração rigorosa de responsabilidades, sem 

prejulgamentos nem interesses eleitoreiros.” 

Observamos que a opinião do grupo RBS dirigiu-se à presidenta como uma 

administradora pública comprometida em amparar as vítimas da tragédia, quando utiliza as 

palavras “assistência”, “conforto”, para além de especulações políticas. Transformando Dilma 

em uma gerenciadora competente e, mais do que isso, em uma cidadã de bem, que supera 

qualquer interesse público.  Destacando o empenho da mesma em apurar as causas da tragédia 

de uma forma responsável, deixando de lado a política e preocupando-se com a sociedade 

afetada pelo acontecimento. 

Isso tudo vai ao encontro do que afirma COSTA (1998), quando relata que a atuação 

das mulheres na política tem influência indireta das heranças do patriarcalismo, pois as remete 

sempre ao seu papel materno, afetuoso, carinhoso, de preocupação com o bem-estar, ao invés 

do autoritarismo, voltado a um resultado orientado.  
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  Mais um texto emblemático da racionalidade da presidenta, é representado com o 

título: “A dor e a ação” na edição de 30 de janeiro, página 4, opinião RBS. O editorial 

ressalta a postura da presidenta no Encontro Nacional de Prefeitos, lembrando aos gestores de 

suas responsabilidades, enquanto administradores municipais, indicando o desastre que 

provocou a dor de milhares de pessoas. 

“Merece status de lei informal a advertência da presidenta Dilma Rousseff na 

abertura do Encontro Nacional de Prefeitos em Brasília, de que a dor que se propaga pelo 

país, a partir de Santa Maria, deve lembrar os gestores públicos de suas responsabilidades 

com a população.” 
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Ao usar a palavra “advertência da presidenta” o discurso conota uma postura de 

comando de Dilma frente às incumbências que os gestores públicos teriam dali por diante. 

Podemos observar que as estratégias discursivas utilizadas vão ao encontro com o que 

CHARAUDEAU (1983) fomenta sobre o discurso jornalístico. Mesmo que utilizando-se de 

propriedades informativas, existe a função enunciadora de “fazer saber” e de “fazer crer”, 

assim o editorial pode construir ou até mesmo destruir a imagem. Neste caso, em específico, 

ele constrói a imagem da presidenta Dilma como uma chefe de estado responsável e 

determinada.   

  

  

  4.1.3 SOCIAL 

Na edição do dia 28 de janeiro, na página 4, o jornal apresentou um texto com o 

seguinte título:“Jamais esqueceremos”. O jornal destacou a presidenta Dilma como a chefe 

maior do estado do Brasil, cumprindo as suas obrigações em um encontro no Chile, quando 

oficialmente anunciou seu retorno ao Brasil, mais especificamente à Santa Maria.  
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“Governos de 10 países enviaram condolências oficiais à presidente Dilma Rousseff- 

que interrompeu viagem ao Chile para vir a Santa Maria, acompanhada do governador 

Tarso Genro [...]” 

A mesma informação se dá por meio de um infográfico, na edição de 29 de janeiro, 

página 24, que esclarece cronologicamente um desfecho de fatos. Descreve a ligação 

telefônica feita pela presidenta ao governador Tarso Genro, pois os mesmos têm a proporção 

da tragédia.  

“Mais tarde, por volta das 9h, enquanto o governador aguardava o retorno do avião 

King Air para visitar a cidade (que havia voado levando peritos para Santa Maria), 

receberia a primeira ligação da presidente Dilma Rousseff, que se encontrava no Chile. No 

quarto dos cinco telefonemas trocados, quando já estava clara a dimensão do desastre, ela 

iria revelar: - Vou a Santa Maria.” 
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            O que percebemos nas duas notícias, mesmo que construídas de forma distintas, 

abarcam o mesmo enfoque. Destacam a postura que a presidenta teve diante do 

acontecimento, cancelando seu compromisso em outro país, para estar no município 

cumprindo o papel que foi a ela conferido. Denota que a mesma conseguiu desempenhar a sua 

função, mesmo em curto período de tempo, locomoveu-se de um país para  outro.  

       Nesse texto, acontece um conjunto de critérios de relevância para o fato ser notícia. Não 

foi apenas uma mera ligação, mas sim o fato dela deixar sua agenda internacional para estar 

presente no local da tragédia.  Tal discurso aporta o que WOLF (2003) explana. Para o autor, 

é o jornalista que define o que é a notícia. Mas, para isso, tem que existir uma  relevância do 

acontecimento, que se dá pela complexidade, pelo trauma, pelo número de pessoas 

envolvidas, pela mobilização, dentre outros fatores.  

  

4.2  JORNAL A RAZÃO 

 4.2.1 EMOÇÃO 

“Dilma veio trazer solidariedade a famílias de vítimas” 
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A notícia da edição de 28 de janeiro, do jornal A Razão, página 4, comenta o trajeto 

que a presidenta percorreu desde sua chegada a cidade e descreve sua emoção quando 

encontrou familiares no Centro Desportivo Municipal.  

“Ela chegou a chorar junto com uma mãe que acabara de reconhecer o corpo do filho 

morto na tragédia. Alegando estar muito emocionada, não falou com a imprensa”.  

 

A construção discursiva se fez de maneira emotiva, por meio da escolha da narrativa 

de cunho que transcende a linguagem literária. Deixa uma mensagem implícita, e não mais 

descritiva. O que para, MOUILLAUD (1997), é muito comum já que hoje não se faz mais 

apenas o ponto descritivo, mas a mídia se torna performativa. Nesse caso, o acontecimento é 

reflexivo, devido ao enquadramento que o jornal arrumou à realidade.  

“Dilma: tragédias assim jamais irão se repetir” 

Na edição do dia 29 de janeiro, página 3, a notícia é iniciada com palavras que 

traduzem o estado emocional da presidenta. 
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 “Emocionada e com a voz embargada, a presidente Dilma Rousseff pediu que os 

prefeitos de todo o país atuem para evitar a repetição de tragédias como o incêndio em Santa 

Maria”.  

É perceptível que a construção da matéria se deu de forma qualitativa/subjetiva, 

quando colocadas as palavras “emocionada” e “voz embargada” para iniciar o texto, o que 

remete o receptor a sentimentos de sensibilidade e tristeza. Esta construção discursiva pode 

ser entendida a partir do aporte teórico de MOUILLAUD (1997), o qual expõe que tudo 

depende do posicionamento em que o enunciador se encontra, mas isso não afeta a construção 

da notícia e nem a credibilidade, apenas norteia para onde deve se olhar. 

 4.2.2 RAZÃO 

“Dilma veio trazer solidariedade a famílias de vítimas” 

Na mesma matéria, da edição de 28 de janeiro, o discurso é construído observando a 

postura da presidenta diante da tragédia, postura essa que fez com que a mesma deixasse sua 

reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos com a União europeia, 

precipitando seu retorno ao país. O texto contém o comunicado que a presidenta proferiu  

“Uma tragédia para nós todos. Quem precisa de mim hoje é o povo brasileiro e é lá 

que eu tenho que estar. E eu pedi a todos os meus ministros, que possam contribuir para 

minorar as consequências dessa tragédia (...). Eu queria dizer também para a população do 

nosso país e para a população de Santa Maria o quanto, nesse momento de tristeza, nós 

estamos juntos. E, necessariamente, iremos superar, mantendo a tristeza”. 

O discurso pronunciado pela presidenta transparece a racionalidade, com que ela se 

portou perante um encontro com vários chefes de estado. De uma maneira honrosa e 

determinada, ela conseguiu explanar o motivo pelo qual era necessária sua presença no local 

da tragédia. Na frase “quem precisa de mim hoje é o povo brasileiro e é lá que eu vou estar”, 

ela conseguiu especificar de forma concisa o sentido real de seu retorno ao país. PINTO 

(2009) define o discurso como uma fixação de sentido, inicialmente bem sucedida. 
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Em outro exemplo emblemático dos modos racionais construídos no texto da 

presidenta, a manchete abaixo revela a força da postura da chefe de estado. 

“Dilma: tragédias assim jamais irão se repetir” 

Ao usar um discurso incisivo como jamais irão se repetir, o jornal transcreve a fala da  

presidenta, como uma autoridade que determina medidas preventivas que dali em diante serão 

tomadas. Utilizando-se de seu papel, da personalidade mais importante do Brasil e 

empregando o processo linguístico, a notícia transmite mais competência a chefe maior do 

Estado.  

Na edição de 29 de janeiro, página 3, o jornal utiliza o discurso da presidenta Dilma 

para dar mais credibilidade. No discurso, a presidenta enfatiza a responsabilidade que o Poder 

Executivo tem com sociedade, tomando as medidas cabíveis para que um desastre desses 

nunca mais ocorra.  

 

 

“Falo dor para lembrar a responsabilidade que todos nós, do Poder Executivo, temos 

com a população. Diante da tragédia, temos que assegurar que ela jamais se repetirá”. 
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O discurso da presidenta denota a mesma como uma chefe de estado firme e objetiva, 

quando utiliza as palavras responsabilidade, assegurar, jamais, repetirá, o que faz com que 

transcenda sua determinação perante o que deve ser feito dali por diante. O que podemos 

observar aqui, é que o discurso é fomentado no que a presidenta representa. Mesmo que 

discricionária, a representação não foi só por meio da explanação, mas como o veículo 

construiu essa significação por meio desse processo linguístico.  

A formação discursiva aqui proposta representa autoridade. Essas formas de 

representação social são pensadas por ESCOSTEGUY (2001) já que, para a autora, a 

representação se dá pelo que a mídia induz ao receptor, pois o mesmo diz que “os meios de 

comunicação são os agentes significantes” (ESCOSTEGUY, 2001, p. 69). 

  4.2.3 SOCIAL 

“Dilma veio trazer solidariedade a famílias de vítimas” 

O título do jornal A Razão apresenta a presidenta como uma pessoa solidária, 

proporcionando conforto, por meio de sua visita aos familiares das vítimas da tragédia.  A 

vinda ao local torna Dilma uma mulher afetuosa, que cumpre com seu papel social de estar 

presente, prestando condolências àqueles que tanto sofriam.     

A linha de apoio da matéria do dia 28 de janeiro 2013, página 4, destaca: 

“Emocionada, a presidente conversou com pessoas no CDM e visitou vítimas no 

Hospital de Caridade”. 

As discursividades acima remetem ao papel social que a presidenta se engajou no 

conforto às famílias. O texto referência ao sentido que a  presidenta exerceu para com aqueles 

que se encontravam desolados com a tragédia. Essas visitas que a presidenta fez para prestar 

as condolências aos familiares e apoio aos que estavam em tratamento no hospital, na busca 

de melhoras, construíram a imagem da presidenta de uma forma humanizada, já que ela 

estava prestando assistência por meio de palavras e também de sua presença no local, 

TRAQUINA (2005), argumenta que, ao produzir informação, o jornalista é quem dá o 
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significado para o fato, com o uso da linguagem e essa construção da realidade transcreve a 

presidenta, cumprindo, de maneira correta, o que talvez não fosse esperado. 

 “Dilma: tragédias assim jamais irão se repetir” 

A edição de 29 de janeiro, página 3, destaca a conduta que a presidenta teve diante dos 

gestores públicos, quando pediu um minuto de silêncio em condolências aos mortos na 

tragédia.  

“Antes de iniciar o discurso, Dilma pediu um minuto de silêncio em homenagem aos 

231 mortos no incêndio na Boate Kiss. Ela ressaltou que a pior consequência da tragédia foi 

ter impedido pessoas jovens concluírem os estudos e desenvolver o potencial no mercado de 

trabalho”.  

O que acima foi descrito, é que a presidenta, ao solicitar a todos os que estavam 

presentes no local, que prestassem uma homenagem àqueles que foram vitimados na tragédia, 

transcreveu a mesma de maneira preocupada com o que o desastre ocasionou para os jovens 

que estavam no local do acontecido. Isso significa que o conteúdo produzido pelo jornal, 

através da imagem da realidade social, que para WOLF (2003) é uma extração do contexto, já 

que foi construída por meio de um produto informativo. Além de ter sido feito um tratamento 

da realidade original, transformou-se em uma aceitação direcionada ao receptor. De maneira 

subjetiva. 
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4.3  UMA ANÁLISE COMPARATIVA  

  Na análise das matérias da versão impressa dos jornais Diário de Santa Maria e A 

Razão, pode-se destacar vários pontos, porém o que mais chamou nossa atenção foi que o 

material circulado em relação à presidenta Dilma Rousseff nos dois jornais, alicerçou-se em 

enfoques semelhantes em alguns aspectos e diferentes em outros. A construção das notícias 

que citavam a presidenta foi construída sob angulações distintas, mas ambos os jornais 

seguiram os critérios de noticiabilidade referentes ao impacto que o acontecimento 

proporcionou. Os formatos se diferenciaram, seguindo as perspectivas de cada jornal.  

Observou-se que o jornal Diário de Santa Maria repetiu informações em duas 

publicações seguidas, mas não com a mesma notoriedade. Onde mais encontramos material 

que ressaltasse a presidenta foi na Opinião da RBS. O jornal não construiu notícias que 

falassem apenas da presidenta, mas noticiou a presidenta inserida nos editoriais e nas matérias 

com um conteúdo sempre situado no contexto do ocorrido.  

De forma opinativa, o Diário de Santa Maria construiu seus textos de modo a 

“aprovar” a presença e as atitudes da presidenta em Sana Maria. Das três categorias 

analisadas, interpretamos que a categoria denominada “Social”, onde exalta as atitudes 

tomadas pela presidenta, é a que mais se destacou no contexto da cobertura jornalística deste 

jornal. Também percebemos que o Diário de Santa Maria deu mais visibilidade à presidenta e 

às suas condutas frente à tragédia.  

Já o jornal A Razão, a exemplo de todos os suportes midiáticos do Brasil, também teve 

um espaço diferenciado para o ocorrido. Entretanto, este espaço traduziu-se em duas edições 

apenas. Não foi usado um discurso de postura editorial da empresa jornalística, as matérias 

eram informativas e descritivas da tragédia. A partir das três categorias semânticas propostas 

para análise, percebeu-se que o que mais chamou atenção foi a busca pela emoção, 

ressaltando os sentimentos de pesar, luto e tristeza da presidenta Dilma. Mesmo assim, o lado 

razão, em que  a presidenta discursa como chefe do Estado, também recebeu atenção especial 

e grande destaque na edição  do dia 29 de janeiro de 2013. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A finalização deste trabalho remete a muitas reflexões. Primeiro, a perplexidade diante 

da tragédia da boate Kiss em Santa Maria ainda permanece viva para muitos, inclusive para a 

pesquisadora, embora passados já alguns meses do ocorrido. Depois, a motivação pela 

pesquisa na busca por informações sobre esse acontecimento gerou uma inquietação na futura 

jornalista para entender os modos como os jornais impressos de Santa Maria relataram essa 

tragédia. A figura da presidenta Dilma surgiu como consequência desse recorte, com intuito 

de focar um dos aspectos de construção da representação social no discurso jornalístico. 

Assim, esta monografia teve como objetivo avaliar de que maneira foi construída a 

imagem da presidenta do Brasil, durante sua vinda à Santa Maria, no dia da tragédia na 

boate  Kiss, bem como no transcorrer dos dias por meio dos jornais locais- Diário de Santa 

Maria e A Razão. Buscou-se, assim, visualizar os elementos que representaram Dilma. 

Por meio da análise realizada, foi plausível perceber as angulações das notícias em 

razão das estratégias discursivas adotadas pelos dois jornais. Deste conjunto de material, 

podemos fazer os seguintes encaminhamentos: 

a)     É preciso enfatizar ainda a importância da mulher na história, no caso a história 

brasileira. As mulheres tiveram grande participação nos acontecimentos históricos, 

por meio dos movimentos feministas, que repercutiram na queda do 

patriarcalismo, modificando assim a sociedade. Elas também tiveram grande força 

na luta por uma política democrática, ou seja, para todos. Todavia, mesmo depois 

de tantas conquistas significativas, ainda não se conseguiu a plena valorização da 

mulher, pois a herança das estruturas patriarcais continua submersa na cultura 

social. 

b)      O jornal Diário de Santa Maria apresenta ao seu receptor vários 

acontecimentos  em que a presidenta encontra-se inserida diante da tragédia. Estão 

presentes matérias que abordam a imagem da presidenta em todos os dias 

analisados, ou seja, desde o dia 28 até o dia 31 de janeiro de 2013. O editorial é o 

que mais relata a imagem e a conduta da presidenta frente à tragédia. Assim sendo, 

a construção da imagem da presidenta está mais direcionada à opinião do veículo 
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de comunicação. Eles também descrevem as medidas e explanações que a 

presidenta teve como chefe maior do Estado e sua preocupação em realizar as 

medidas cabíveis para que desastres assim não tornem a se repetir, ainda que por 

meio de discursos elucidados pela presidenta do Brasil. Através disso, é 

perceptível que o jornal trabalha mais com a imagem de Dilma como chefe de 

estado, enfatizando a presidenta e não mulher/mãe afetada pela dor de tantas 

perdas. 

c)      Já o jornal A Razão discorre o acontecimento em apenas duas notícias, voltadas 

apenas para a presidenta. Em uma delas, trabalha o desfecho de forma cronológica, 

trazendo o percurso feito por Dilma no tempo em que esteve no município de 

Santa Maria. Na outra, ele constrói a informação utilizando mais o discurso 

explanado pela presidenta frente a seu cargo, como forma de construção da notícia. 

O jornal transcreve os fatos sem utilizar sua opinião propriamente dita.  Aqui é 

notório que a imagem da presidenta foi construída de forma voltada à mulher-mãe, 

pois trabalhou mais o lado emocional, utilizando-se de instrumentos subjetivos, 

perceptíveis por meio da análise pragmática. 

d)      Observou-se também que nenhum dos jornais noticiou a informação, que 

durante sua vinda à Santa Maria, no dia tragédia, a presidenta não quis falar com a 

imprensa e nem explanar nenhum discurso aos jornalistas que aqui se 

encontravam. Afirmou que sua vinda tinha sido meramente focada em prestar 

auxílio àqueles que estavam sofrendo com a dor de tantas perdas. 

e)      Também ficou em evidência a postura que a presidenta teve ao abandonar sua 

agenda em outro país para estar no local da tragédia, mesmo que por um curto 

período de tempo. Transmitiu a todos que ali estavam imagem de uma mulher 

igual às outras, que sentiu a dor do desastre. Já que a mesma, além de presidenta, é 

uma mãe e avó,  o que a remete ao seu papel de mulher. 

            Frente às análises da representação da presidenta, pode-se perceber que a mesma foi 

representada como uma mulher forte, comovida e determinada. O discurso que ambos os 

jornais produziram, referentes a ela, transcreve a imagem da presidenta de uma forma 
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positiva. Ela ter vindo ao município auxiliou a construção da personagem, perpassando 

questões políticas. Ainda pode-se destacar a presença da mulher solidária imersa na prestação 

de auxílio aos que ali estavam consternados pela dor. Assim, a partir das estratégias 

discursivas que os jornais utilizaram, pode-se dizer que a presidenta foi retratada da melhor 

forma possível. 

            Contudo, sentiu-se falta de uma abertura maior à figura feminina na política.  Já que, 

conforme relatos, o presidente da Argentina, Nestor Kircher, em 2005, ano em que ocorreu 

uma tragédia da mesma proporção naquele país, não compareceu ao local. Dilma veio até 

Santa Maria e tal atitude talvez pudesse ser explicada pela questão de gêneros. Essa atitude 

honrosa da presidenta, em deixar toda uma agenda política que trabalhava com questões 

internacionais, não teve a visibilidade que o acontecimento merecia, superficialmente citado, 

apenas no jornal Diário de Santa Maria, através do relato de uma fonte. Isso nos remete à 

figura feminina, que se volta sempre ao lado afetuoso e emocional independente de cargo e 

profissão. Sabe-se também que a tragédia foi de repercussão mundial afetando ambos os 

sexos. É importante ressaltar que a presidenta é acometida de um currículo grandioso voltado 

à política, sendo uma mulher que lutou por direitos iguais para todo cidadão, mulher 

guerrilheira, esteve presente para lutar, ou melhor, para se solidarizar com a dor de tantas 

famílias e de toda uma sociedade impactada pela violência do acontecimento. Acredita-se 

assim que o espaço a ela destinado foi noticioso, abordando os critérios de 

noticiabilidade, mas superficialmente trabalhado.  

Sabemos que muito pouco se estuda sobre a mulher e sua representação na política. 

Desta forma, pode-se dizer que o presente trabalho fornece mais subsídios para futuras 

pesquisas no campo das estratégias discursivas referente à mulher no meio político. Essa é 

uma linha de pesquisa que possui inúmeras questões a serem analisadas, precisamente a 

imagem da mulher frente à política. Por meio desta monografia, procurou-se ressaltar o foco 

da representação da mulher, como figura principal, representando a autoridade maior do país. 

Através da deflagração dos sentidos, pode-se ver como o perfil da mulher é deflagrado 

perante um desastre. 

Percebe-se que os jornais descrevem a presidenta cumprindo vários papéis, social, 

emocional e racional. A atitude, por meio da determinação, imerge a personagem da mulher, 

querendo seguir em frente mesmo que triste, tomando medidas cabíveis, com 
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responsabilidade e designação. Esses são alguns dos atributos da mulher exposta nos 

discursos midiáticos. 

             Enfatiza-se que esse Trabalho Final de Graduação não encerra os questionamentos 

sobre a representação da mulher na política, mas lança uma nova perspectiva sobre o tema 

que pode ser analisado, agora, utilizando dispositivos midiáticos de âmbito nacional. 
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