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RESUMO 

Esta pesquisa está formada em torno dos estudos sobre discursividades organizadas 

durante a cobertura jornalística do jornal impresso O Diário de Santa Maria (DSM) sobre o 

caso Bernardo Boldrini. Para tanto, trata-se de um estudo de caso Yin (2005), em que 

foram selecionadas como objeto empírico reportagens do referido jornal que abordam o 

caso, no ano de 2014. Com o objetivo de compreender como se constroem essas 

representações jornalísticas, a metodologia adotada é análise de conteúdo Bardin (2010), 

desenvolvida a partir da observação, sistematizada por meio da utilização de seis 

categorias de pesquisa, de diferentes formas de enunciação. Para tanto, foram utilizados 

autores como Sodré (1986), Charaudeau (2006), Traquina (2005) e Goffman (2013), que 

permitem organizar reflexões a cerca de conceitos sobre cobertura jornalística, discurso, 

rotinas produtivas e representações sociais, dentre outros aspectos inerentes aos 

desdobramentos deste trabalho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cobertura Jornalística. Discurso Midiático. Acontecimento. Caso 

Bernardo Boldrini.  

 

ABSTRACT 

This research is organized around the study of discourses organized during the news 

coverage of the printed newspaper Diário de Santa Maria (DSM) on the case Bernardo 

Boldrini. Therefore, it is a case study Yin (2005), in which they were selected as empirical 

object of the Journal reports that address the case in the year 2014. In order to understand 

how to build these journalistic representations, the methodology adopted Bardin content 

analysis (2010), developed from observation, systematized through the use of six 

categories of research of different forms of enunciation. Therefore, authors were used as 

Sodré (1986), Charaudeau (2006), Traquina (2005) and Goffman (2013), which allow you 

to organize reflections about concepts of media coverage, speech, productive routines and 

social representations, among other things inherent in the unfolding of this work. 

KEYWORDS: Journalistic Coverage. Media Discourse. Event. Case Bernardo Boldrini. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cobertura jornalística do tema morte é recorrente na mídia, casos como Isabella 

Nardoni, Suzane Richthofen e João Hélio ainda são veiculados a cada novo fato. Podemos 

compreender o tema morte na mídia pelo critério de impacto, pois sensibiliza, comove e 

choca o público, gerando grande repercussão midiática. Cada veículo possui suas 

estratégias discursivas de acordo com suas normas políticas e seus interesses. O olhar 

lançado do jornalista sobre o fato aponta ângulos diferentes sobre o mesmo. 

Esta pesquisa é uma monografia de conclusão do curso de Jornalismo, que tem 

como objetivo geral estudar como o jornal O Diário de Santa Maria constrói as 

representações jornalísticas do caso Bernardo Boldrini e objetivos específicos: delimitar a 

construção técnica sobre o objeto de pesquisa; identificar e acompanhar a cobertura 

jornalística sobre o caso Bernardo Boldrini no jornal O Diário de Santa Maria, e 

compreender como se desdobram as categorias de pesquisa elencadas para análise com 

base na construção teórica. A metodologia é de natureza qualitativa e quantitativa, 

envolvendo processos e técnicas de várias ordens: leitura e análise dos textos, observação, 

categorização, fundamentada em princípios da natureza da análise de conteúdo mediante o 

trabalho de leitura dos discursos das reportagens. A análise é uma metodologia utilizada 

por muitos pesquisadores na área das ciências sociais, que tem como fundamento a análise 

numérica da constância de determinados termos, em diferentes textos.  

Este estudo justifica-se porque a cobertura do caso Bernardo Boldrini no jornal O 

Diário de Santa Maria e a construção do acontecimento ainda não foi estudado. No 

decorrer da história midiática, as abordagens de assuntos relacionados ao tema morte no 

jornalismo ganharam maior ênfase. A sociedade passou a aceitar de maneira mais branda o 

assunto, que anos atrás era tão delicado de ser veiculado nos meios de comunicação. 

Considerando a regionalidade, um dos eventos de maior repercussão midiática no primeiro 

semestre no ano de 2014 foi a assassinato no menino Bernardo Boldrini. A brutalidade e 

envolvimento de pessoas do âmbito familiar geraram revolta por parte da sociedade. O fato 

tornou-se notícia em distintos veículos, uma grande cobertura nacional e regional foi 

designada a relatar o acontecimento jornalístico.  
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Entre os diversos jornais que abordaram a caso, foi delimitado apenas um veículo 

em sua versão impressa, para assumir a condição de objeto empírico. Na demarcação deste 

material, delimitam-se as particularidades de cada edição escolhida, com suas diferentes 

representações. Como representante midiático, foi escolhido o jornal O Diário de Santa 

Maria, primeiramente por se tratar de um dos jornais mais influentes da região e por sua 

grande credibilidade.  

No referencial teórico, recorremos a autores que, em um primeiro momento nos 

ajudaram através de conceitos como os de valores-notícia, agendamento, representação, 

apresentação, produção de sentidos, as discursividades midiáticas, a fim de entender os 

modos de enunciação de cada reportagem. No último capítulo, elencamos seis categorias: 

comoção, condenação midiática, repercussão sócio-individual, credibilidade, neutralidade 

e integridade, a fim de facilitar e sistematizar os enunciados elencados.  E para demonstrar 

estas afirmativas, no capitulo das análises, foram avaliadas diferentes edições da cobertura 

do caso Bernardo Boldrini, nas quais aplicamos os conceitos ordenados no capítulo do 

referencial teórico, onde tratamos de formar considerações úteis à leitura do caso.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 VALOR-NOTÍCIA 

 

Determinadas comunidades criticam o ser e fazer jornalístico, uma vez que o mesmo 

seleciona os acontecimentos e a partir dai constrói a realidade sob sua própria visão de 

mundo. Os valores-notícia são fundamentais para a cultura e a base profissional do 

jornalista, “um importante elemento de interação jornalística, constituindo referências 

claras sobre a natureza e os objetos das notícias, facilitando a complexa e rápida 

elaboração da notícia.” (GOLDING E ELLIOTT, 1978, apud TRAQUINA, 2005, p. 62). 

Os jornalistas não conseguem conceituar o que é notícia, por ser uma profissão que 

exige mais instantaneidade do que reflexão, o que torna difícil classificar e detalhar os 

conceitos de notícia. Eis que os critérios de noticiabilidade surgem com o intuito de 

facilitar e classificar os valores-notícias. Cabe ao jornalista determinar se um 

acontecimento é capaz de se tornar notícia, ou seja, se possui valor-notícia. Antigamente, 

quando não existiam os jornais diários, surgia uma forma nova de relatar acontecimentos, 

as “folhas volantes”, como eram conhecidas tratavam exclusivamente de um único tema e 

não tinha data certa para ser publicada. Segundo Traquina (2005), não eram folhas de 

simples informação: as notícias eram, sobretudo avisos moralistas ou interpretações 

religiosas. 

O interessante de tudo é que as “folhas volantes” surgem para satisfazer a curiosidade 

das pessoas sobre acontecimentos ligados na maioria das vezes ao tema morte, o que nos 

dias de hoje ganha cada vez mais destaque nos meios de comunicação. Um valor-notícia 

importante da época é o insólito, ou seja, acontecimentos de proporção maior. Segundo 

Shauber (1988 apud TRAQUINA, 2005, p. 65) é como se a qualidade de ser 

extraordinário, sensacional, prodigioso, fosse vista como essencial. Cada jornalista tem 

uma maneira diferente de ver o mundo, vai da bagagem e da experiência de vida de cada 

um, e essa distinção de cada jornalista são seus valores-notícia. 

De acordo com TRAQUINA (2005), um ponto crucial em relação à problemática dos 

valores-notícia é a distinção entre os valores-notícia de seleção e de construção. O 

acadêmico italiano Mauro Wolf, 1987 explica esta distinção. 
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os valores-notícia de seleção referem-se aos critérios 

que os jornalistas utilizam na seleção dos 

acontecimentos, na decisão de escolher um 

acontecimento como candidato à sua transformação em 

notícia, já os valores-notícia de construção são 

qualidades da sua construção como notícia, sugerindo o 

que deve ser realçado. (WOLF, 1987, apud 

TRAQUINA, 2005, p. 78) 

 

A morte é um dos valores-notícia de maior importância, quanto mais violenta, ou 

quanto mais espanto causar à sociedade, maior é sua repercussão. Segundo Traquina 

(2005), a morte é um valor-noticia fundamental para a comunidade e uma razão que 

explica o negativismo do mundo jornalístico. A sociedade foi modificando-se conforme o 

jornalismo foi evoluindo, a necessidade crescente da sociedade em saciar suas curiosidades 

sobre os acontecimentos, principalmente os de cunho negativo, fez com que as notícias 

ligadas à morte ganhassem maior ênfase pelo mundo midiático. De acordo com Traquina 

(2005), todos nós seremos notícia pelo menos uma vez na vida no dia seguinte à morte, a 

localização desta notícia dependerá de nossa notoriedade. 

Para a comunidade jornalística outro valor-notícia de grande importância é a 

notoriedade, quanto mais importante à pessoa é para a sociedade mais chances ela tem de 

ser noticiada. Não é à toa que todos os dias visualizamos nos meios de comunicação 

centenas de notícias relacionadas a figuras importantes da sociedade. Galtung e Ruge 

(1965[1993] apud TRAQUINA, 2005, p.80), “quanto mais o acontecimento disser respeito 

às pessoas de elite, mais provavelmente será transformado em notícia”. Outro conceito 

fundamental é a novidade, o que não for novidade não serve para a comunidade jornalística 

qualquer fator novo em um acontecimento é motivo para voltar a falar sobre o assunto. Já 

os valores-notícia de construção, segundo Traquina (2005), referem-se os critérios de 

seleção dos elementos dentro do acontecimento dignos de serem incluídos na elaboração 

da notícia. Um importante valor-notícia de construção é a dramatização, na qual se levam 

em conta os aspectos mais críticos, jogando com o lado sentimental do acontecimento, 

agregando aos leitores o sentimento de comoção.  

outro ponto que merece ser sublinhado é que os valores-notícia 

estão enterrados nas rotinas jornalísticas, os contatos entre as 

fontes e os jornalistas podem influenciar a percepção do 

jornalista quanto ao valor-notícia dos acontecimentos e dos 

assuntos. (TRAQUINA, 2005, P. 94) 
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Noticiar e presenciar uma cobertura jornalística de um acontecimento inesperado, 

segundo Traquina (2005), corresponde a um momento histórico da carreira, que os 

jornalistas podem contar para seus netos e serve para dar esperança na fadiga da rotina 

diária. É atraente ver que o acontecimento jornalístico geralmente se define a partir de uma 

concepção positiva da história: o extraordinário em relação ao comum, a anomalia em 

relação à norma. “É acontecimento tudo aquilo que irrompe na superfície lisa da história de 

entre uma multiplicidade aleatória de fatos virtuais”, diz Rodrigues (1993, p.27).  

Cada grupo profissional possui suas próprias regras e normas, para melhor agrupar e 

definir suas especificações, o ethos jornalístico subdivide-se em liberdade e objetividade. 

Traquina (2004) delimita bem o papel do jornalista; “a teoria democrática aponta 

claramente para os meios de comunicação o papel de mercado de ideias numa democracia, 

onde a opinião da sociedade pode ser ouvida e discutida”. Transformando o jornalista em 

voz da sociedade equipando e fornecendo subsídio para os cidadãos obterem conhecimento 

e a partir dai tirar suas próprias conclusões sobre assuntos pertinentes ao conhecimento 

comum. De acordo com Traquina (2004), o jornalismo como guardião dos cidadãos onde 

os meios de comunicação protegem os cidadãos de eventuais abusos de poder por parte dos 

governantes. 

O senso comum do ethos jornalístico se constrói de jornalistas desinteressados de 

benefícios próprios, os mesmos fornecem informação a serviço da opinião pública. A luta 

pela liberdade de imprensa é um dos assuntos mais discutidos sobre o ethos jornalístico, 

Traquina (2004) descreve “a luta pela liberdade e a luta pela defesa da liberdade, perante 

qualquer tentativa de limitar essa liberdade se torna incessante”. 

A credibilidade é outro item importante, o jornalista sem liberdade pouco ganhará 

credibilidade, ponto norteador para um bom trabalho, conjunto com o trabalho constante de 

verificação dos fatos e das fontes, que é princípio de toda boa notícia. Já no que tange à 

objetividade do texto e da fala jornalística, Schudson (1978 apud TRAQUINA, 2004, 

p.137), afirma que “o esforço de comunicar o fato absoluto é simplesmente uma tentativa 

de alcançar isso que é humanamente impossível, o que eu posso fazer é dar minha 

interpretação dos fatos”. Cabe ao jornalista relatar fatos do cotidiano, aqueles que por 

vezes membros da sociedade por si próprios não conseguem ver, criando uma sensação de 

saciedade, controle e segurança. De acordo com Kovach e Rosenstiel (2004), as pessoas 

têm uma necessidade intrínseca de saber o que acontece além de sua própria experiência 

direta. A real necessidade das pessoas de trocarem de informação o tempo todo, entre 
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amigos, família ou colegas de trabalho faz com que os jornalistas continuem sendo de 

valor ativo perante à sociedade. Na ótica de Kovach e Rosenstiel (2004), precisamos de 

notícias para viver nossas vidas, para nos proteger, identificar amigos e inimigos, o 

jornalismo é simplesmente o sistema criado pelas sociedades para fornecer essas notícias. 

O método da verificação não possui um manual, vem da disciplina de cada jornalista 

em verificar suas fontes, rever os fatos, recorrer a novas fontes, ou seja, descobrir todos os 

lados de um fato. Separando o jornalismo do entretenimento, que não necessita de fontes, 

nem do método de verificação, detendo-se mais no divertido e na propaganda. A 

propaganda seleciona os fatos ou os inventa para servir a um propósito, que é a persuasão 

ou a manipulação (KOVACH e ROSENSTIEL, 2004). Alguns profissionais da área se 

perdem quando ligam seu lado emocional ao fato, não conseguindo articular o método da 

verificação. “Não pode haver liberdade numa comunidade que não conta com a informação 

por meio da qual se detectam as mentiras” (LIPPMAN, 1920 apud KOVACH e 

ROSENSTIEL, 2004). 

Outra técnica muito usada pelos jornalistas é a pirâmide invertida pela qual o 

profissional coloca os fatos mais importantes posicionados no topo da matéria, e os demais 

fatos, detectados como os menos importantes seguem o desenrolar na matéria até o final, 

esta técnica é usada no intuito que os leitores entendam os fatos de maneira mais natural. 

No século XX, quando os jornalistas começam a se dar por conta da tamanha ingenuidade 

por trás da pirâmide e buscam os fatos de maneira mais realista, surgem as propagandas 

políticas e o papel do jornalista como assessor de imprensa. 

De acordo com o pensamento de Kovach e Rosenstiel (2004), os jornalistas que 

selecionam suas fontes para expressar o que na verdade é seu próprio ponto de vista, e 

depois fazem o uso da voz própria para que tudo pareça bem objetivo, estão trapaceando. 

Tudo isso nos faz acreditar que o termo objetividade na verdade não exista. Nesta era que 

vivemos onde á sociedade tem acesso 24 horas à informação, é muito fácil obter fatos, 

redigir e depois realocar, as notícias se tornam releituras umas das outras, o jornalista 

procura algo para acrescentar em sua matéria ao invés de checar a informação e descobrir 

novos fatos para a mesma. Enquanto gastam mais tempo tentando sintetizar a enorme 

massa de informação que tiram dos portais da internet, os jornalistas correm o risco de se 

tornarem mais passivos, recebendo mais do que procurando saber (KOVACH e 

ROSENSTIEL, 2004, p.120). 



16 
 

 A imparcialidade no jornalismo significa estar sendo correto consigo mesmo e 

neutro em relação aos fatos, em busca constante da credibilidade dos leitores, em uma era 

onde o papel do jornalista perante a sociedade entra em constante contestação, a 

imparcialidade de torna fator chave.  

O escritor de não-ficção se comunica com o leitor por meio de       

gente de verdade em lugares de verdade, então se essa gente fala, 

nós produzimos o que eles disseram...não inventamos diálogos, 

não construímos uma personalidade acabada...e tampouco 

entramos em sua maneira de ser, pensando por eles, não 

podemos entrevistar os mortos. Se o profissional tem tudo isso 

bem resumido em sua cabeça, ele leva vantagem sobre aqueles 

que não têm. (KOVACH; ROSENSTIEL, 2004, p.124) 

 

Princípios básicos como não acrescentar, apenas transcreva o que verificou sobre 

determinada situação e não enganar, o leitor não deve ser desorientado, mentir e omitir 

informações é uma forma de fazer pouco caso com a ideia que o jornalismo tem o 

compromisso com a verdade. A regra da transparência leva o leitor a avaliar a informação 

de sua maneira, para então dar seu próprio sentido sobre determinado fato, cada cidadão 

tem sua própria ótica e opinião sobre as coisas, isso tem muito á ver com o conhecimento 

prévio que cada um carrega. Segundo Kovach e Rosenstiel (2004), existe uma categoria de 

jornalistas que enganam as fontes, este processo é chamado de mascarada, é quando o 

jornalista passa por outra pessoa para conseguir sua matéria, ludibriando as fontes. 

Os jornalistas que se comprometem com a verdade, tornando esse princípio único e 

absoluto, se tornam leais com seu público, de forma a sempre ir ao encontro com verdade 

de seus fatos. “Todos jornalistas da redação à sala da diretoria devem ter um sentido 

pessoal de ética e responsabilidade, uma bússola moral” (KOVACH e ROSENSTIEL, 

2004, p.274). Dentro do bom senso da profissão é necessário que cada jornalista se sinta 

livre para quando julgarem pertinente, falarem para seus chefes esta matéria não está de 

acordo com a ética jornalística. Em uma ilha de redação todos devem sentir-se seguros o 

suficiente para expressar suas diferentes opiniões sobre determinado assunto. 

De acordo com Kovach e Rosenstiel (2004), essa noção de diálogo aberto na redação é 

a essência do que muita gente que reflete sobre as notícias considera o elemento chave da 

questão da diversidade na busca de um jornalismo bem equilibrado. A diversidade é base 

de uma boa redação, onde todos possam expressar suas opiniões, esse conceito é 

denominado de diversidade intelectual.  
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talvez o maior desafio para os profissionais que produzem as notícias 

é reconhecer que sua saúde em longo prazo depende da qualidade das 

redações, não simplesmente da eficiência. O interesse a longo prazo 

leva o jornalista na direção de uma cultura da redação mais complexa 

e difícil, a qualidade de um editor é definida em uma escala maior, 

pelo grau com o qual dirigem a empresa focalizando esse longo 

percurso. (KOVACH;  ROSENSTIEL, 2004, p. 287) 

 

As notícias fornecidas para os cidadãos todos os dias são bastantes influenciadas pelos 

editores e a cultura de cada redação Na ótica de Kovach e Rosenstiel (2004), os cidadãos 

passam também a ter algum tipo de responsabilidade no processo informativo, julgar se o 

jornalista contribui ou não para a habilidade da sociedade em aprimorar seus 

conhecimentos sobre as coisas. 

 

2.2 SOBRE A COBERTURA JORNALÍSTICA 

  

Na divisa entre notícia e reportagem, as coberturas jornalísticas são interligadas 

pela ideia da continuidade. A reportagem é a extensão de um fato onde se tem maior 

espaço e maior detalhamento no mesmo, a notícia é mais sintética. Existem duas categorias 

de cobertura, planejadas e inesperadas. As planejadas são aquelas em que se tem um 

controle, ou seja, eventos pré-estabelecidos, como exemplo podemos citar a Copa do 

Mundo. No que se refere aos eventos inesperados, temos o exemplo da morte, do desastre, 

da tragédia. São chamadas de coberturas de última hora, exigem grande agilidade dos 

jornalistas responsáveis pelas mesmas. Segundo Barbeiro e Lima (2005), o repórter deve 

cultivar suas fontes de informação e acompanhar os assuntos pelos jornais, revistas, 

emissoras de rádio, TV e internet. A cobertura jornalística é resultante de uma boa 

apuração. O repórter deve desenvolver a compreensão da imagem, a regra é que imagem e 

palavras andam juntas. (BARBEIRO; LIMA, 2005, p. 70) 

 Este gênero jornalístico é por vezes exaustivo, o tópico morte constitui algo 

delicado de se retratar. Por tanto todo cuidado na hora da apuração é de suma importância. 

Conforme Barbeiro e Lima (2005), o repórter deve redigir a reportagem tão logo termine a 

decupagem da fita bruta, antes que a imagem mental da história comece a desaparecer. 
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Qualquer reportagem falha se o jornalista não falar de uma maneira acessível ao público 

que se pretende atingir. A apuração dos fatos determina a qualidade final, quanto mais 

puder se extrair do fato, mais credibilidade determinado veículo terá. Sanando todas as 

perguntas do leitor, com veracidade no que se reporta. O ponto determinante no conceito 

de cobertura jornalística é que para se retratar novamente o tema, deve-se ter sempre um 

fato novo, caso contrário não seria algo factual, perdendo credibilidade.  

 Os jornalistas têm o compromisso com a notícia, buscam sistematicamente o que 

entendem ser verdade e desenvolvem suas investigações dentro dos parâmetros da 

inserção. (BARBEIRO; LIMA, 2005, p.83) O que é noticiado por vezes comove os 

leitores, o compromisso desses profissionais é com a verdade dos fatos. Um ponto de 

importância para todo e qualquer tipo de reportagem ou notícia, são as fontes e as 

entrevistas, que tem o papel de dar credibilidade e expandir os horizontes do repórter. De 

acordo com Barbeiro e Lima (2005), boas entrevistas são as que relevam conhecimentos, 

esclarecem fatos e marcam opiniões. Em inúmeros casos a entrevista se torna crucial para 

o avanço da reportagem, abrindo espaço para a cobertura jornalística. A observação 

ordenada aos detalhes para a preparação de uma pauta exemplar determina o resultado 

final. Segundo Barbeiro e Lima (2005), a informação é um bem precioso e por meio dela 

as pessoas têm condições de desenvolver o espirito crítico e entender melhor a sociedade 

em que vivem.  

A cobertura jornalística no impresso é diferente da TV e do rádio, pois não consegue 

usufruir do recurso da instantaneidade, e uma sequência do que já se foi reportado nesses 

outros veículos, com novos fatos e maior visibilidade. O impresso consegue dar mais 

detalhe, por ser um veículo de maior espaço. O que se pode observar é que nenhum veículo 

substitui o outro, eles se complementam de uma forma ampla.  

 

 

 



19 
 

 

2.3 DISCURSIVIDADES MIDIÁTICAS 

 

Os discursos utilizados pelas diferentes mídias são suas marcas e estratégias para 

captar e fidelizar um determinado público. “Abordar as mídias para tentar analisar o 

discurso da informação não é uma tarefa fácil, diferente do discurso político que admite ser 

um discurso dotado de poder e manipulação” (CHARAUDEAU, 2006, p. 17). Os políticos 

utilizam-se das mídias para persuadir a opinião pública, gerando uma revolta por parte dos 

cidadãos que consideram as mídias como um quarto poder e julgam esta exposição política 

distante da informação clara e objetiva.  

o poder nunca depende de um único indivíduo, mas da instância na 

qual se encontra o indivíduo e da qual ele tira sua força. Essa instância 

deve ter capacidade de gerir e influenciar os comportamentos dos 

indivíduos que vivem em sociedade e, para isso, deve dotar-se de 

meios restritos: regras de comportamento, normas, sanções. As mídias 

não constituem uma instância que não promulga nenhuma regra, mais 

que isso as mídias e a figura do jornalista não têm nenhuma intenção 

de orientação nem de imposição, declarando-se, ao contrário, instância 

de denúncia do poder. (CHARAUDEAU, 2006, p. 18) 

 

Para existir a manipulação, precisa existir um manipulado e um agente que execute o 

papel de persuadir, cada veículo tem um público certo que deseja atingir, a informação 

serve de subsídio aos cidadãos com um grau de sabedoria menor do que a mídia é capaz de 

englobar e transmitir. Segundo Charaudeau (2006), se escolhe basear-se no que se chama 

de “hipótese fraca” sobre o grau de saber desse alvo e, logo, considerar que ele é pouco 

esclarecido. A informação é a linguagem na sua essência pura, ao se tornar fato, a mesma 

adota outras formas, que vai depender da ótica que cada jornalista sobre a informação. Na 

ótica de Charaudeau (2006), as mídias não são mais do que um espelho deformante, cada 

um à sua maneira, um fragmento amplificado, simplificado, estereotipado do mundo. 

Funcionando como uma máquina, onde existem os produtores das notícias, os 

consumidores (leitores), e o produto fornecedor da informação. Os efeitos originários deste 

processo de comunicação adota o nome de co-intencionalidade, englobando os efeitos 

possíveis, os efeitos visados e os efeitos produzidos. “O processo de transformação da 
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notícia consiste em transformar o mundo a significar em mundo significado, estruturando-o 

segundo um certo número de categorias, expressas por formas” (CHARAUDEAU, 2006, 

p.41). 

O saber já nasce com cada ser um humano, quando este saber é transformado e 

repassado para outros seres, transformando-se em significação, a ótica de cada um sobre 

determinado fato torna o conhecimento algo amplo e exclusivo, discernindo as 

semelhanças e diferenças do saber.  Charaudeau (2006) define esses conhecimentos como 

suficientes para dar conta do mundo da maneira mais objetiva possível, passando por um 

filtro de experiência social, cultural, civilizacional.  

De acordo com Charaudeau (2006) “não se deve confundir valor de verdade e 

efeito de verdade, embora nos dois casos se esteja diante de um julgamento epistêmico, 

pois o homem tem necessidade de basear sua relação com o mundo num “crer ser 

verdade”. O efeito da verdade é o acreditar de cada um, não que realmente seja a verdade 

absoluta mais é um acreditar ser. Diferente do valor da verdade que é fundado na 

objetividade do homem em relatar e comentar o mundo, pautado por textos que o dão 

subsídio. Todo ato de comunicação se realiza num determinado ambiente físico que impõe 

restrições para a realização desse ato (CHARAUDEAU, 2006, p. 104).  O que o torna ato 

de informar é a distância que tem dos seus leitores ou interlocutores, associando-se a 

dispositivos que realizam o ato de informar através de contratos específicos em busca de 

atingir o maior número de pessoas possíveis.  

É necessário que os dispositivos façam esse meio de campo entre os jornalistas e 

seus leitores, para existir uma real interpretação das mensagens emitidas. No estudo do 

dispositivo realizado pelo autor Patrick Charaudeau, podemos notar a natureza clara do 

aparelho: 

 a vibração da voz, o pigmento das cores, a tipografia etc. Esses 

diversos materiais estão organizados em sistemas semiológicos, 

conjunto de redes de significantes que permitem a configuração das 

unidades de sentido: sistema fônico, sistema gráfico, sistema 

mimogestual, sistema icônico. O suporte também é um elemento 

material e funciona como canal de transmissão, fixo ou móvel: 

pergaminho, papel, madeira, ondas sonoras, sua textura se presta a 

estudos do ponto de vista da solidez, da gramatura, da superfície etc. 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 105) 

Segundo Charaudeau (2006), a imprensa é essencialmente uma área escritural, feita de 

palavras, de gráficos, de desenhos e, por vezes, de imagens fixas, sobre um suporte de 
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papel. A distância física entre aquele que escreve daquele que lê, cria uma conceitualização 

por parte dos dois de representação do mundo e das coisas, produzindo traços de 

compreensão diversos, no qual tanto o leitor quando o escritor podem sempre regressar, 

pois o impresso fica permanente diferente dos outros meios de comunicação de não 

possuem este recurso. Este é um dos motivos que torna esta mídia, universo por excelência 

do legível.  

Mediante os fatos expostos, Charaudeau (2006) afirma que a opinião pertence ao vasto 

domínio do crer, isto é, ao que não está em relação direta com a ação, mas com o 

imaginário de saber no qual o sujeito pode exercer seu julgamento. Para o saber não existe 

um ponto final, apenas o acréscimo de mais conhecimentos sobre o mundo, os seres 

humanos recebem informações todos os dias, submetendo diante que cada particularidade 

uma verdade ou uma falsidade sobre cada fato.  

 não há captura da realidade empírica que não passe pelo filtro de um 

ponto de vista particular, o qual constrói um objeto particular que é 

dado como um fragmento do real. Sempre que tentamos dar conta da 

realidade empírica, estamos às voltas com um real construído, e não a 

própria realidade. Defender a ideia de que existe uma realidade 

ontológica oculta e que, para desvelá-la, é necessário fazer explodir 

falsas aparências, seria reviver um positivismo de má qualidade. 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 131) 

Claramente o fato só se torna notícia no momento em que é transcrito por alguém e a 

partir daí ao conhecimento de alguém, o processo de transcrição do notícia é olhar do 

jornalista sobre um fato do cotidiano, após a seleção dos fatos que vão ou não ser 

noticiados, isso vai depender da necessidade de realidade de cada sociedade, do grau de 

importância e dos interesses midiáticos. Outra lógica que reside sobre os fatos é que os 

mesmos tem que ser novos ao conhecimento do espaço público, para ganhar leitores e 

credibilidade, ou apresentar algum fato novo de relevância para ser novamente escrito. 

Nesse sentido Charaudeau (2006) define a noção de atualidade como de importância 

central no contrato midiático, tanto que se pode dizer que é ela que guia as escolhas 

temáticas.  

As mídias têm a tarefa de reportar os acontecimentos do mundo que ocorreram em 

locais próximos ou afastados daquele em que se encontra a instância de recepção 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 135). As indústrias dos serviços de informação são essenciais 

nesse processo, devido à distância e a grande procura por instantaneidade, as agências, os 

correspondentes e as fontes são eficazes para reportar os acontecimentos. Logicamente os 
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assuntos de maior proximidade com o receptor os interessam mais, isso é algo normal, pois 

faz parte do cotidiano do mesmo e pode ou não afetar o seu cotidiano. Segundo 

Charaudeau (2006), “os critérios de noticiabilidade são aqueles relativos às escolhas 

operadas pela instância midiática em função do princípio de saliência, ou seja, relevância”.  

Nessa construção do real, existem os atores, que são aqueles que de um jeito ou de 

outro contribuem para a máquina social, seja através de depoimentos e relatos (fontes), de 

manifestações ou de opinião sobre um assunto. Os critérios de notoriedade correspondem 

aos atores que tem um responsabilidade coletiva, o critério de representatividade são os 

grupos de pessoas que vão contra o poder geralmente esses fazem parte de sindicatos ou 

organizações de oposição política. Já o que tange a instância da produção Charaudeau 

(2006) define sua dupla responsabilidade: a de obter os meios de aceder a um máximo de 

fontes possíveis, verificá-las e apresentá-las.  

O acontecimento não é jamais transmitido em seu estado bruto, pois, antes de ser 

transmitido, ele se torna objeto de racionalizações: pelos critérios de seleção dos fatos e 

dos atores, pelos modos de visibilidade escolhidos (CHARAUDEAU, 2006, p. 151). A 

narrativa de simultaneidade são os acontecimentos previstos em um calendário pré-

estabelecido, exemplos destes casos são casamentos reais, jogos esportivos, cerimônias 

religiosas entre outros, que são transmitidos instantaneamente, o impresso não possui este 

recurso, porém trata estes acontecimentos posteriormente com maior descrição e maior 

ênfase.  

O espaço público é também o lugar de construção da opinião, que é a busca da 

sociedade pela verdade, contribuído para com a democracia que nada mais é que a 

divergências de ideias, tornando as mídias importantes no papel democrático e na 

construção de ideologias. Existe um espaço público próprio às mídias que não deve ser 

tomado pela totalidade do espaço público; um espaço público midiático, que provoca o 

acontecimento (CHARAUDEAU, 2006, p. 189).  

Assim também, segundo Charaudeau (2006), a escolha por temas atuais corresponde a 

uma exigência de credibilidade, com efeito, a seleção realizada pelas mídias a partir do 

conjunto dos acontecimentos que se produzem no espaço público poderia ser criticada. Em 

busca de uma justificativa de suas escolhas, as mídias necessitam travar o espaço temático. 
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Ao decidir o que deve ser discutido, as mídias convencem a opinião pública de que o 

debate social é o que elas representam (CHARAUDEAU, 2006, p. 191).  

2.4 ACONTECIMENTO DO FATO 

 

 O processo de construção e formulação da notícia baseado no valor-notícia vai além 

da simples categorização dos graus de importância que norteiam os jornalistas. Para que se 

tenha sentido é preciso falar na sociedade e do espaço onde os mesmos se fazem presentes. 

Atualidade, proximidade e impacto se tornam valores-notícias de suma importância nos 

dias atuais. A inversão da lógica abordada por Sodré (2012) exemplifica o valor de 

raridade ou ruptura do padrão rotineiro de expectativas quantos aos fatos sociais, a notícia 

do garoto que mordeu o cão é um desses. Os valores que subsidiam a noticiabilidade de um 

possível fato sofrem alterações que podem ser desde o lugar onde o fato ocorreu ou até 

mesmo o nível de reconhecimento social das pessoas envolvidas. 

 Dessa forma a notícia torna-se “gênero jornalístico por excelência que dá conta, de 

um modo sucinto, mas completo, de um fato atual ou atualizado, digno de ser conhecido e 

divulgado, e de inegável repercussão humana” (SODRÉ, 2012, p. 22). A notícia é 

direcionada para um público alvo, no qual os veículos selecionam, quanto maior for este 

público mais valor a mesma tem. Evidentemente o modo de fazer jornalismo mudou, 

adentramos a era da internet, do tempo real e do fluxo contínuo, onde os modelos 

tradicionais de jornalismo remanejaram seus modos de transmitir. O aprofundamento das 

notícias no jornalismo impresso ganha relevância, em busca de permanência no mercado. 

De acordo com Sodré (2012), quem, o quê, como, quando, onde e por quê englobam a 

sequência germinal de toda narrativa e estrutura constante da notícia moderna. 

A notícia e o campo profissional do jornalismo tem sua existência fixada nas raízes 

do texto literário, logicamente que o gênero jornalístico reproduz a realidade em busca da 

produção de sentidos, ao contrário no gênero literário que usufruiu muito mais do artificio 

do imaginário. O enredo é o princípio básico de toda história literária, e o inicio, meio e 

fim da mesma, o que a faz ter sentido, no campo profissional do jornalismo se faz presente 

em muitas notícias. De acordo com Sodré (2012), uma notícia sobre as negociações de 

governo com representantes do Fundo Monetário Internacional sobre a dívida externa pode 
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não se configurar como história narrada, mas certamente como situação problemática ao 

modo de um enredo. Também conforme Sodré (2012), o mundo dos fatos é o mundo da 

experiência empírica, isto é, de relações contingentes, do fenômeno que pode acontecer ou 

não, fora de qualquer ordem necessária. A soma desse mundo dos fatos é determinante 

para a definição do que acontece, separando o que acontece por si só e o que se torna caso. 

“A maçã de cai do galho da macieira é algo que acontece, mas não necessariamente um 

caso, a menos que tenha caído sobre a cabeça de Newton, como reza a lenda” (SODRÉ, 

2012, p. 29). Deliberar o mundo como tudo que é caso, não significa explanar que mundo é 

tudo que acontece, o caso exige que o ocorrido se disponha como objeto de estudo para a 

consciência humana. O enunciado somente será verdadeiro se for ao encontro da realidade, 

essa fusão de faz por meio da união das coisas com os fatos. 

 Para esclarecer o que é fato, Muniz Sodré desmembra o mesmo em seis itens 

fundamentais: 

o significado de fato inclui: (1) ocorrências em geral assim como 

ações; logo (2) o que é caso, se não é uma ocorrência; logo (3) o que 

se sabe ser o caso; logo (4) o que se sabe por observação, mais do que 

por interferência; logo (5) os dados reais da experiência, opostos ao 

que inferimos, ampliando um ou mais dos sentidos acima, (6) as 

coisas que realmente existem, tais como pessoas e instituições, 

aparentemente para contrastá-las com ficções.  (SODRÉ, 2012, p. 30) 

 

 A produção da informação jornalística, parte dos dados factuais, por intermédio do 

acontecimento, em busca da clareza sobre o fato, que associado à natureza industrial define 

a cultura informativa como um espelho de relatos referentes a uma realidade já dada por 

finalizada. Neste viés, estabelecendo o fato como objetos do real cuja sua existência pode 

ser comprovada. Para Sodré (2012), enquanto o acontecimento se pauta pela atualidade, 

isto por uma experiência singular na temporalidade do aqui e agora, o fato, mesmo inscrito 

na história, é uma elaboração intelectual. Os critérios de proeminência e de pregnância, que 

busca do seu público receptor maior atenção são os de maior valor, a categoria dos 

acontecimentos se torna ampla, existe dentro dela uma pluralização capaz de afetar os seres 

humanos, este é elo que prende e os faz pensar individualmente. Em busca de uma 

concepção foram elencados dois tipos de acontecimentos: os macroacontecimentos são 

aqueles em que o individuo envolvido é de suma importância para uma sociedade, e que 

certamente terá grande repercussão, nele se encaixa o critério de proeminência. Já os 

microacontecimentos geram menor repercussão, envolvem indivíduos comuns, que fazem 
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parte da comunidade para a qual se escreve, é categorizado como critério de pregnância, 

onde os interesses são concentrados.  

A problemática é ainda mais complexa Sodré (2012), relata que um acontecimento 

ganha multiplicidade de modos e ações, comportando uma infinidade de pontos de vista e 

testemunhos. São olhares diferentes, sobre o mesmo objeto, é um conjunto de fatos 

agrupados que vai depender de como cada veículo usufruiu de seu sistema classificatório. 

Na concepção de Muniz Sodré, o acontecimento compreende um jogo de atualizações: 

o acontecimento não é absolutamente o estado de coisas, ele se 

atualiza num estado de coisas, num corpo, num vivido, mas ele tem 

uma parte sombria e secreta que não para de se subtrair ou de se 

acrescentar à sua atualização: ao contrário do estado de coisas, ele não 

começa, nem acaba, mas ganhou ou guardou o movimento infinito ao 

qual dá a sua consistência. (SODRÉ, 2012, p. 36), 

 

De acordo com Sodré (2012), produz-se a notícia com a presunção de que o 

acontecimento adquira o estatuto pleno de fato, dando sentido ao que ocorreu e 

possibilidades de previsão ao que ainda vai ocorrer. A moeda de troca entre público e 

jornalistas é desde a antiguidade até mesmo aos dias de hoje a credibilidade germinando 

relação de confiança entre ambas as partes. Presume-se que a credibilidade dedicada aos 

jornalistas se formou no processo de mediação entre a cena do acontecimento e a 

sociedade, onde os mesmos se tornam testemunhas da realidade presenciada, e só a partir 

daí alcançam o direito de narrar. O sistema de informação justifica-se por uma teoria de 

transparência obsoleta entre fato e enunciado, nos casos de maior complexidade faz-se 

componente da ética profissional a busca pelo maior número possível de versões, para 

então chegar ao consenso legítimo da verdade. 

 “O jornalismo impresso não foi afetado pelas diferenças idiomáticas e culturais, 

seus traços essenciais podem ser identificados nos quatro cantos do mundo, testados 

diariamente nas mais dramáticas circunstâncias” (SODRÉ, 2012, p. 53). Evidentemente a 

academia do curso de jornalismo passa por uma crise, em meio a o fluxo descontrolado e 

contínuo de informação, para manter-se no mercado os profissionais vão em busca 

acelerada a informação de qualidade. De acordo com Sodré (2012), o jornalista seria, 

acima de tudo, o intérprete qualificado de uma realidade que deve ser contextualizada, 

reproduzida e compreendida nas suas relações de causalidade. 



26 
 

 O fato bruto consiste em algo ainda despercebido pelo olhar, capaz de uma 

suscetível comprovação, este procedimento é imprescindível afim de que se torne 

acontecimento, e só deste modo se torne notícia. Um grande número de acontecimentos no 

jornalismo impresso decorre em pautas e roteiros já coligidos pela produção midiática. São 

eventos, que são relatados ou transmitidos ao vivo a partir de uma “gramática” de 

antecipações logotécnicas, em suma destina a produzir uma narrativa. (SODRÉ, 2012, p. 

74) 

2.5 MODOS DE ENUNCIAR E APRESENTAR  

 

 Os tempos modernos forçaram velhos hábitos do jornalismo a serem 

reestabelecidos, tais como a procura infatigável pela veracidade dos fatos, por meio da 

reportagem é possível desvendar a veracidade dos fatos. Separando- se de um simples 

narrar dos fatos, a reportagem é o gênero jornalístico por excelência, que assume seu 

compromisso com a objetividade informativa, através da narrativa jornalística. De acordo 

com Sodré (1986), é na reportagem, mais do que na notícia, no editorial ou no artigo, que 

se cumpre esse mandamento. 

 Esse laço obrigatório com a informação objetiva vem dizer que, qualquer que seja o 

tipo de reportagem impõe-se ao redator o “estilo direto puro” isto é, a narração sem 

comentários, sem subjetivações. (SODRÉ, 1986, p. 9) A diferença entre notícia e 

reportagem vai além da forma que a narrativa é articulada, a notícia tem o cargo vital de 

transcrever o acontecimento, o que nada mais é que o simples expor para a sociedade o 

fato ocorrido, informando e tornando público determinado fato para o público de massa. 

Conforme Sodré (1986), noticiar seria o ato de anunciar determinado fato e, independente 

do número de acontecimentos de possam ocorrer, só serão notícia aqueles que forem 

“anunciados”. 

 Lembrando que o anunciar de um fato está ligado à pretensão que o mesmo possa 

vir a despertar, somente são noticiadas as que os jornalistas acreditam ser de interesse do 

seu público. O fator tempo é de suma relevância entre a diferença da notícia para a 

reportagem, a notícia deve sempre cumprir o papel de atualidade, indo ao encontro ao 

imediatismo. A reportagem fornece ao leitor o detalhamento do que já foi anunciado, 
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traçando um laço de complementação entre ambas. Para Sodré (1986), o enunciado 

reconstitui as ações e as presentifica, como se estivessem ocorrendo, a aproximação com o 

leitor é maior, na medida em que se pode acompanhar o desenrolar dos acontecimentos 

quase como testemunha. O formato denúncia apresenta-se sempre acompanhado de uma 

narrativa com ironias e impiedosas acusações, enquanto a escrita carrega em si 

depoimentos que comprovem as palavras do jornalista. A esse tipo de notícia, que se 

declara contra ou a favor de alguma coisa, de maneira explícita, chamaremos notícia-

denúncia, francamente opinativa, sem meios-tons na linguagem, divulga seus objetivos 

claramente. (SODRÉ, 1986) 

 Estes conceitos citados podem ser empregados tanto para as notícias quanto as 

reportagens igualmente. O que difere uma de outra é a maneira que ela apresente o fato, a 

notícia está correlacionada com o imediatismo e a reportagem se detém a uma análise mais 

detalhada do fato, trazendo em conjunto com ela, contrapontos, dados anteriores de 

relevância e fontes, aguçando o olhar crítico do leitor. Sodré (1986) define que as 

circunstâncias que conduzirão o leitor a um posicionamento crítico, relevando-lhe ângulos 

insuspeitados, enfim, iluminando e ampliando a visão sobre determinado assunto.  

 Consideramos a maneira como os indivíduos se comportam e como os outros o 

caracterizam, através de suas apresentações e representações. Goffman (2013) apresenta 

este conceito com uma perspectiva empregada no relato de representação teatral. 

Deflagrado as faces do comportamento humano em suas numerosas funções diárias, desde 

a rotina de trabalho até como os demais indivíduos o enxergam, na ideologia de Erving 

Goffman, podemos denotar suas formas: 

o palco apresenta coisas que são simulações, presume-se que a vida 

apresenta coisas reais e, ás vezes, bem ensaiadas. Mais importante, 

talvez, é o fato de que no palco m ator apresenta sob a máscara de um 

personagem para personagens projetados para outros atores. A plateia 

constitui um terceiro elemento da correlação, elemento que é 

essencial, e que, entretanto, se a representação fosse real, não estaria 

lá. Na vida real os três elementos ficam reduzidos a dois: o papel que 

um indivíduo desempenha é talhado de acordo com os papéis 

desempenhados pelos outros presentes e, ainda, esses outros também 

constituem a plateia. (GOFFMAN, 2013, p.11) 

 

 Quando o indivíduo representa algo, e não se vale com o resultado final ou até 

mesmo não leva em estima o que os demais ponderam dele, podemos chama-lo de cínico.  
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De acordo com Goffman (2013) fica entendido que o cínico, com todo o seu 

descompromisso profissional, pode obter prazeres profissionais da sua pantomina, 

experimentando uma jubilosa agressão espiritual pelo fato de poder brincar à vontade com 

o público. Consideramos que nem todos cínicos tem a pretensão de enganar seu público, 

com o intuito de lucrar, ou por interesse pessoal, em inúmeras vezes ofusca sua plateia por 

acreditar que seja para o próprio bem dos mesmos. Em prol de exigências pré-estabelecidas 

permitimos mudanças próprias, desde os modos de pensar e até táticas que possam içar 

nossa vida financeira. Goffman (2013) tráz como exemplo um casal de origem agrária que 

comprara um hotel de turismo, eles foram obrigados a deixar de lado suas próprias ideias e 

princípios, e hoje eles próprios se tornaram pessoas da classe média.  

 A aparência inclui os impulsos que funcionam de imediato para promover nosso 

status social, já a maneira são abalos que trabalham no momento para nos confirmar sobre 

a ação de interação que o ator pretende destrinchar na situação que se anuncia. Esperamos 

que as diferenças de situações sociais entre os participantes sejam expressivas de algum 

modo por diferenças congruentes nas indicações dadas de um papel de interação esperado. 

(GOFFMAN, 2013, p. 37) O indivíduo que adota uma ação que é nova para ele, e, além 

disso, não estava afixado para a sociedade, possivelmente descobrirá a vivência de 

múltiplas fachadas nas quais terá que optar. Conforme Goffman (2013), dissemos que a 

fachada social pode ser divida em partes tradicionais tais como cenário, aparência e 

maneira, e que não encontramos um ajustamento perfeito entre seu caráter e aspecto. 

 Desejo considerar aqui outro importante aspecto deste processo de socialização, a 

saber, a tendência que os atores têm a oferecer a seus observadores uma impressão que é 

idealizada de várias maneiras diferentes. (GOFFMAN, 2013, p.47) Apontamos também 

que os enganos e desacertos são em muitos casos ajustados antes da representação, sendo 

assim ocultados do público. Outro caso é o produto final em que os consumidores têm 

acesso, sem se dar por conta de todo processo por trás do resultado final, detendo-se 

apenas a coisa finalizada, embrulhada e polida.  

 Segundo Goffman (2013), os atores podem mesmo dar a impressão de que seu 

equilíbrio e eficiência atuais são coisas que sempre tiveram e que nunca precisaram passar 

por um período de aprendizado. Como integrantes de uma plateia, é corriqueiro 

presumirmos que a atuação que o ator procura encenar é falsa ou verdadeira, essa confusão 

que permeia é tão natural, que essencialmente damos atenção aos itens da representação 
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que não podem ser corriqueiramente manipulados, em busca dos princípios da 

representação.  

3. METODOLOGIA 

 

3.1 NATUREZA E TÉCNICA DE PESQUISA 

 

O estudo de caso segundo, Yin (2005), trata-se do método que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre os dois não são claramente definidos. O método em evidência pode ser 

aplicado e descrito por diversos motivos, que podem ser desde a simples apresentação de 

casos singulares ou a necessidade do pesquisador em checar amplas dados da vida real. 

Pode ser utilizada também quando o objeto em análise não determina um conjunto comum 

e evidente de resultados. Conforme Yin (2005), o estudo de caso, como outras estratégias 

de pesquisa, representa uma maneira de investigar um tópico empírico seguindo-se um 

conjunto de procedimentos pré-especificados. Este método possui em suas condições de 

execução uma estratégia de pesquisa peculiar, que cabe dentro de si mesmo seus próprios 

projetos de pesquisa. Para torna-se viável um estudo desta natureza, o pesquisador tem que 

ter muito claro seu objeto empírico, em o e todo o conjunto de onde se quer chegar, ou 

seja, um plano. Em busca de um controle metodologicamente consistente. De acordo com 

Yin (2005), o projeto é a sequência lógica que conecta os dados empíricos às questões de 

pesquisa iniciais do estudo e, em última análise, às suas conclusões.  

A sistemática que engloba o projeto pode definir-se como um plano lógico de o que 

se quer analisar e onde pretende- se chegar, um conjugado inicial de pontos a serem 

contempladas. Um processo que constitui a apreciação de dados proeminentes.  O 

propósito principal de um projeto é ajudar a evitar a situação em que as evidências obtidas 

não remetem ás questões inicias da pesquisa (YIN, 2005, p.41). Diante do desejo de 

conhecer o fundo um objeto, parte- se do princípio de uma série de perguntas a serem 

respondidas. As perguntas “como” e “porque” norteiam o processo com um todo este são 

os princípios de um estudo de caso. De acordo com Yin (2005), especificar corretamente as 
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questões primárias da pesquisa traria como consequência a seleção da unidade apropriada 

de análise.  

Um pesquisador deve ser moldável e flexível, perante novas circunstâncias, não 

encarando situações extras como ameaça. Ter conhecimento de sua natureza de estudo e 

ser bom observador imparcial da soma de dados. Para Yin (2015), o ato de “ouvir” implica 

receber informações por meio de várias modalidades, não se limitando a uma modalidade 

meramente auricular. Saber escutar constitui assimilar um número grande de novos dados. 

Na fase de coleta o saber ouvir está ligado diretamente à forma de se atentar com quaisquer 

mensagens importantes das entrelinhas.  

A visão geral deve incluir as informações prévias sobre o projeto, as questões 

substantivas que estão sendo estudadas e as leituras relevantes sobre essas questões. (YIN, 

2005, p. 94). O autor Yin ilustra duas situações, a unidade de análise para o estudo de caso 

e a unidade de análise para a fonte de coleta de dados, como pode ver no quadro abaixo:  

                                         

Fonte de coleta de dados 

  De um indivíduo                De uma organização                  Conclusões do estudo 

P
ro

je
to

 

Sobre um 

Indivíduo 

Comportamento individual 

Atitudes individuais 

Percepções individuais 

Registros de arquivo 

Outros comportamentos, 

  atitudes e percepções 

  relatados 

Se o estudo de caso 

for um indivíduo 

Sobre uma 

organização 

Como funciona a  

   organização 

Por que funciona a 

   organização 

 

Políticas de pessoal 

Resultados da organização 

 

Se o estudo de caso 

for uma organização 

 

Figura 1- Projeto versus coleta de dados: unidades diferentes de análise. 

Fonte: Yin (2005, p. 101) 

 

O estudo de caso completo é aquele em que os limites do mesmo, é a elevação entre 

o fenômeno que está sendo observado e seu contexto. De acordo com Yin (2005), os 
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relatórios escritos, significam que o pesquisador deve escrevê-los em um estilo claro, e que 

incite o leitor a continuar lendo.  

Para analisar o conteúdo qualitativo e quantitativo, esta pesquisa utiliza a análise de 

discurso. A análise é uma metodologia utilizada por muitos pesquisadores na área das 

Ciências Sociais, que tem como principio a análise numérica da frequência de 

determinados termos, em diferentes textos. O pesquisador tenta constituir um 

conhecimento observando o discurso, a organização e os termos utilizados pelo veículo. 

Esta metodologia faz o uso de processos técnicos relativamente exatos. Segundo Bardin 

(2010), a análise de conteúdo enriquece a tentativa exploratória, aumenta a propensão para 

a descoberta. 

Conforme Bardin (2010), qualquer comunicação, isto é, qualquer veículo de 

significados de um emissor para um receptor controlado ou não por este, deveria poder ser 

escrito, decifrado pelas técnicas de análise. Qualquer fala ou escrita pode ser submetida a 

um estudo metodológico deste campo. É como se a mensagem no caso no impresso, que se 

deseja estudar passasse por um processo de tratamento, podendo ser analisado tanto o 

significado quanto o significante. Um método de aprofundamento que através de uma 

observação objetiva, do conteúdo tem por fim a interpretação do objeto delimitado. 

Segundo Bardin (2010), a análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens. 

O resultado dos estudos desse âmbito está no leque de inferências que o mesmo 

trará. O analista tira proveito do tratamento da mensagem que descreve, seja por 

conhecimentos desejados do emissor ou sobre o meio que se emprega a mensagem. O 

estudo da linguagem não é o objetivo da análise de conteúdo, e sim a determinação do que 

chamamos as condições de produção dos textos.  Pelo contrário, a tentativa de análise é 

dupla: compreender o sentido da comunicação, mas também e principalmente desviar o 

olhar para uma outra significação, uma outra mensagem entrevista através ou ao lado da 

mensagem primeira. (BARDIN, 2010, p.43) 

A análise do conteúdo textual não se trata somente de uma leitura em si, e sim 

destacar um sentido que se encontra despercebido em segundo plano. Segundo Bardin 

(2010), essa abordagem tem por finalidade efectuar deduções lógicas e justificadas, 
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referentes à origem das mensagens tomadas em consideração. Em busca da compreensão 

dos envolvidos ou do cenário em um momento especifico, com o contributo das partes 

observáveis. Ao contrário da linguística que se fundamenta no estudo em si da língua para 

delinear seu funcionamento. De acordo com Bardin (2010), a análise de conteúdo procura 

conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça. A linguística é um 

estudo da língua, a análise de conteúdo é um busca de outras realidades através das 

mensagens. (BARDIN, 2010, p. 45) 

No campo da análise podemos citar também a análise documental, que tem por 

objetivo apresentar o conteúdo analisado sob outro olhar. Conforme Bardin (2010), 

podemos defini-la como uma operação ou um conjunto de operações visando representar o 

conteúdo de um documento sob uma forma diferente, a fim de facilitar a sua consulta e 

referenciação. A diferença entre essas duas técnicas é que análise documental trabalha 

somente com documentos, e a análise de conteúdo com mensagens, inferências.  

Para cada palavra e para cada sujeito transcrevem-se duas ou mais palavras com as 

quais debruçamos nosso próprio olhar. De acordo com Bardin (2010), uma vez reunida à 

lista das palavras suscitadas por cada palavra indutora, confrontamo-nos perante um 

conjunto heterogéneo de unidades semânticas. Semântica é o estudo de um determinado 

conjunto de palavras, em busca de outros sentidos para as mesmas. 

Um estudo desse âmbito necessita de uma ordem a ser seguida, neste viés para que 

a informação seja acessível, é preciso cerca-la ao ponto de chegarmos suas representações 

condensadas e explicativas. No que tange a representação condensada é o processo de 

análise descritiva do conteúdo, na explicativa a análise de conteúdo é inserida com o 

proposito de veiculação de informações adicionais do objeto de estudo. Segundo Bardin 

(2010), antes de qualquer agrupamento por classificação, começamos por reunir e 

descontar as palavras idênticas, sinónimas ou próximas ao nível semântico.  

Conforme Bardin (2010), um sistema de categorias é válido se puder ser aplicado 

com precisão ao conjunto da informação e se for produtivo no plano das inferências. As 

fases de análise alocam-se em torno de três itens: a pré-análise, a exploração do material e 

o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. A primeira fase de acordo com 

Bardin (2010) possui três missões: a escolha dos documentos, a formulação da hipótese e a 

elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final. O analista que chega aos 
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resultados expressivos pode propor inferências e adiantar interpretações em prol dos 

objetivos demarcados ou até mesmo a outras descobertas imprevistas.  

Sujeitar um material à prova pelo processo de tratamento do analista é codificá-lo. 

A codificação, segundo Bardin (2010), “é uma transformação efetuada segundo regras dos 

dados do texto bruto, permitindo atingir uma representação do conteúdo, susceptível ao 

esclarecimento acerca das características. A categorização é a classificação de elementos 

constituídos de objetos diferentes. As categorias são rubricas, ou classes, as quais reúnem 

um grupo de elementos sob um título genérico, agrupamento esse efectuado em razão das 

características comuns destes elementos.” (BARDIN, 2010, p. 145)  

3.1.1 CATEGORIAS 

 

Neste contexto, a presente pesquisa adota e sistematiza as seguintes categorias de 

pesquisa elencadas pela pesquisadora para execução das análises: 

Comoção: Esta categoria foi apresentada para analisar o olhar atuação família, papéis, 

emocionalização, recepção dos sujeitos. Autores como Goffman (2013), Charaudeau 

(2006) foram elencados no referencial teórico de pesquisa e dão conta de conceitos 

relacionados com representação, produção dos sentidos e o discurso midiático. 

Condenação midiática: Com essa categoria, pretendeu-se observar o comportamento e a 

intencionalidade da mídia posicionada como inquisidora, no exercício de seu papel de “4º 

poder”, por meio da utilização de elementos e expressões de linguagem que garantem 

legitimação jurídica, simbólica, social, dentre outros aspectos. Neste sentido, os autores 

utilizados para subsidiá-la são Sodré (2012), Traquina (2004). Também Fausto Neto 

(2008) aponta tal manobra de midiatização por meio de sua organização e sua crescente 

autonomia no campo midiático, e nos vínculos de estrutura de reprodução e recepção de 

discursos midiáticos.  

Repercussão sócio individual: Com esta categoria, buscou-se perceber o papel ou a 

atuação do público receptor ou destinário do discurso articulado em torno do 

acontecimento “Bernardo Boldrini”, não no sentido pensado nos de recepção, mas, a partir 
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de figuras formadoras de opinião que participação da confecção discursiva do caso, sendo 

estes especialistas, sociedade. Como autores-base para a mesma, tem-se Traquina (2005), 

Sodré (1986).  

Credibilidade: Esta categoria foi apresentada para analisar a veracidade dos fatos nas 

reportagens selecionadas, a fim de compreender a relação receptor e emissor, e toda 

objetividade que a mesma relaciona. O bom jornalismo é resultado da ética, que só pode se 

materializar no texto jornalístico quando há qualidade, técnica e credibilidade envolvidas 

em sua produção. Levando em consideração que os veículos de comunicação devem 

sempre zelar pela independência, buscando a veracidade sem incluir outros interesses. 

Neste sentido, os autores utilizados para subsidiá-la são Traquina (2004), Kovach e 

Rosenstiel (2004). 

Objetividade: Nesta categoria buscou-se compreender quais foram as estratégias que o 

jornal impresso O Diário de Santa Maria usou no discurso como um todo que diz respeito à 

neutralidade/imparcialidade dos fatos expostos. O homem é um ser político, vive em 

sociedade, e cada uma destas sociedades tem suas diretrizes determinadas pelo conjunto de 

indivíduos que nela habita. No jornalismo esta realidade não é muito diferente, no 

momento em que se escolhe entre uma reportagem ou outra, o ângulo que se dá para o foto 

são exemplos de escolhas feitas diariamente na profissão de não neutralidade.  Como 

autores-base para a mesma, têm-se Barbeiro e Lima (2005), Charaudeau (2006), Goffman 

(2013), Traquina (2004). 

Integridade: Com esta categoria analisou-se os modos discursivos que o veículo adotou 

no presente caso, na busca da integridade de um todo em torno do acontecimento, em uma 

visão geral quais foram as estratégias utilizadas para descrever o mesmo de forma integra. 

A qualidade da informação não pode decair conforme a pauta, o leitor mais do que nunca 

quer conteúdo completo. A era do jornalismo digital transformou o mercado e ainda 

modificou o modo como os meios de comunicação criam e distribuem informação. 

Tornando a linha que separa o emissor e receptor tênue, à medida que cresce o número de 

fontes de informação, cresce o número de leitores cada vez mais exigentes e atentos ao 

erro, como autores-base, têm-se Kovach e Rosenstiel (2004). 
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3.1.2. FASES DA PESQUISA  

3.1.2.1 O PERCURSO METODOLÓGICO 

  Este estudo tem como procedimentos metodológicos os passos a seguir: 

1ª FASE: Esta etapa caracterizou-se por uma rigorosa pesquisa bibliográfica sobre a 

categoria da discursividade do acontecimento do caso Bernardo Boldrini. Foram 

trabalhados autores pós-modernos, como: Nelson Traquina, Muniz Sodré, Erving 

Goffman, Patrick Charaudeau, Robert Yin, Laurence Bardin, dentre outros. Em um estudo 

preliminar, verificou-se que há uma bibliografia extensa, de coberturas jornalísticas e de 

rotinas produtivas. Observou que existem trabalhos de estudo de, mas nenhum voltado ao 

caso “Bernardo Boldrini”. Será feita uma pesquisa sobre as rotinas produtivas, mais 

especificamente sobre a cobertura do jornal O Diário de Santa Maria e suas estratégias 

discursivas. Nesta perspectiva, como suporte teórico-metodológico, são estudados autores 

Patrick Charaudeau e Robert Yin, de forma a conhecer as formações discursivas, seus 

efeitos de sentido, e sua análise de discurso. 

2ª FASE: Esta etapa foi um estudo exploratório para verificar os diferentes enfoques dados 

na cobertura do caso no jornal O Diário de Santa Maria, relacionados ao caso “Bernardo 

Boldrini”. Desse estudo, foi feito um mapeamento e a seleção do objeto empírico. 

3ª FASE: Nesta etapa, foi descrito o objeto empírico e suas estratégias para analisar e 

sistematizar as formações discursivas, encontradas nas respectivas edições impressas. 

 Neste contexto, a organização desta pesquisa constou de três fases: primeiramente, 

uma fase decisória, referente à escolha do tema, à definição e à delimitação do problema de 

pesquisa; em um segundo momento, uma fase construtiva, referente à construção de um 

plano de pesquisa e à execução da pesquisa propriamente dita e, por fim, uma fase 

redacional, que consiste na formulação/análise dos dados e informações obtidas na fase 

construtiva. É a organização das ideias de forma sistematizada, visando à elaboração do 

relatório final. A apresentação do relatório de pesquisa obedece às formalidades requeridas 

pela academia. 
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4. OBJETO EMPÍRICO 

 

A observação empírica deste trabalho parte da análise da cobertura jornalística do 

jornal O Diário de Santa Maria no caso Bernardo Boldrini. O jornal O Diário de Santa 

Maria foi lançado
1
 em 19 de junho de 2002, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O 

nome escolhido se deu através de um concurso cultural, a novidade que o jornal trouxe 

para a cidade, foi que o mesmo já nasceu todo colorido, modificando os padrões estéticos. 

Três meses após seu surgimento, a publicação ganhou um site: o diariosm.com.br. O 

Diário circula atualmente em 39 cidades gaúchas, em edições separadas de segunda a 

sexta, e conjunta no final de semana. A circulação média do tabloide passa dos 20 mil 

exemplares diariamente. Atualmente o jornal é composto pelas editorias de Geral, Política, 

Polícia, Economia, Esportes, Opinião, Dia a Dia e Diário. A diretora de redação é Andreia 

Fontana. 

 

4.1 O CASO EM SI 

  

O caso trata-se
2
 de um menino que de 11 anos, que no dia 4 de abril de 2014 

desapareceu na cidade em que vivia com seu pai Leandro Boldrini, médico, 38 anos, e sua 

madrasta Graciele Ugulini, enfermeira, 32 anos, em Três Passos. O pai registrou o 

desaparecimento no dia 6 de abril na delegacia local e logo começaram as buscas, muitos 

vizinhos e colegas de escola do menino mobilizaram-se também. A polícia descobriu então 

que no dia que o menino foi dado como desaparecido, a madrasta Graciele Ugulini foi 

multada por excesso de velocidade, quando seguia em direção a cidade de Frederico 

Westphalen, o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) relatou que a madrasta 

estava acompanhada do menino.  

                                                           
1
 Texto organizado pela pesquisadora com base em informações do site: 

http://www.gruporbs.com.br/atuacao/diario-de-santa-maria/  
2
 Texto organizado pela pesquisadora com base em informações do site: 

http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/ultimas-noticias/tag/caso-bernardo/  

http://www.gruporbs.com.br/atuacao/diario-de-santa-maria/
http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/ultimas-noticias/tag/caso-bernardo/
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 No dia 14 de abril após a assistente social Edelvânia Wirganovicz, 40 anos, amiga 

do casal ir até a delegacia e confessar que ajudou a madrasta a matar e ocultar o corpo do 

menino, a polícia conseguiu chegar até o local do crime, o corpo do menino Bernardo 

Boldrini foi encontrado em um matagal na cidade de Frederico Westphalen. De acordo 

com a delegada responsável pelo caso, Caroline Bamberg, o corpo já se encontrava em 

estágio avançado de decomposição, foram encontradas substâncias químicas que foram 

usadas para acelerar este processo, e também foi injetado no menino um líquido letal para 

dar fim à vida do menino. Bernardo era natural de Santa Maria onde morou com seu pai 

Leandro e sua mãe Odilaine Uglione Boldrini que nas investigações realizadas na época, 

supostamente havia cometido suicídio, no ano de 2010. 

 Em Santa Maria, Bernardo tinha alguns parentes maternos, a mais próxima dele era 

sua avó Jussara Uglione, que ao descobrir o crime ficou completamente abalada. O corpo 

do menino começou a ser velado na cidade de Três Passos no dia 15 de abril, no ginásio do 

Colégio Ipiranga onde estudava na madrugada do dia 16 o corpo foi trazido para a cidade 

de Santa Maria onde foi velado nas capelas mortuárias do Hospital Caridade, e em seguida 

enterrado no Cemitério Ecumênico Municipal, no mesmo jazigo onde se encontra o corpo 

de sua mãe Odilaine Uglione.  

 

4.2 O CASO NA MÍDIA 

  

O caso Bernardo Boldrini teve grande repercussão na mídia, sendo veiculado 

nacionalmente. Na rede televisiva podemos citar Jornal Nacional, Jornal Hoje, Jornal da 

Globo entre outros. Nos jornais impressos e suas plataformas on-line podemos citar, Folha 

de São Paulo, O Estadão, Zero Hora, A Razão, O Diário de Santa Maria, entre outros.  

 O caso provocou comoção de grande parte do povo brasileiro, principalmente por 

ser planejada e executada no ambiente familiar. Ganhando novas páginas a cada avanço do 

inquérito policial, surgiu um quarto suspeito na morte do menino Bernardo Boldrini. O 

motorista Evandro Wirganovicz, 31 anos, foi preso no dia 10 de maio de 2014 por suspeita 

de ligação com a morte do garoto. Evandro é irmão de Edelvânia Wirganovicz que 
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confessou ter ajudado a matar o menino. A polícia chegou até após a partir do depoimento 

de um integrante aposentado da Brigada Militar, que viu o carro de Evandro próximo ao 

local do crime um dia antes. Ele teria supostamente cavado o cova onde o menino foi 

enterrado.  

 Outro acontecimento veio à tona, após a morte de Bernardo Boldrini, sua avó 

materna Jussara Uglione, pediu a reabertura do inquérito da morte de sua filha Odilaine 

Uglione, que supostamente se suicidou dentro do consultório clínico de Leandro Boldrini. 

Após o pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o juiz Marcos Luís Agostini, 

da 1ª Vara Judicial de Três Passos, reabre o inquérito policial. A mãe de Bernardo morreu 

do dia 10 de ferreiro de 2010 na cidade de Santa Maria.  

 Cada novo desfecho do caso é noticiado nos veículos de comunicação. No dia 27 de 

maio de 2015, os quatro suspeitos do crime foram interrogados pela primeira vez. O 

interrogatório ocorreu no fórum de Três Passos, e foi a primeira oportunidade para os réus 

darem suas versões sobre o caso. Também foi o momento para a acusação confrontar as 

versões com provas que foram produzidas ao longo da investigação. A ampla repercussão 

do caso na mídia como um todo, no sentido do caso estar em andamento e a cada 

acontecimento, retornar a pauta dos mais importantes veículos e meios de comunicação do 

Brasil todo. 

4.2.1 CORPUS DE PESQUISA 

 

 Para execução das análises, foi selecionada uma amostra que compreende as duas 

reportagens sobre o caso Bernardo Boldrini. No dia 16 de abril de 2014 foi analisada a 

capa e a página 10, que contém duas matérias à primeira com o título “A triste despedida 

de Bernardo” e a segunda “Não tenho dúvidas que foram eles”. No dia 17 de abril do 

mesmo ano foi analisado o rodapé da capa e a página 12 que contém duas matérias 

também. A primeira “A dor de dizer adeus” e a segunda “Festa um dia após a morte”. Com 

a finalidade de descrever as estratégias discursivas/midiáticas utilizadas para denotar a 

construção do acontecimento da morte de Bernardo. Ao avaliarmos a fala através de textos 

e imagens do jornal O Diário Santa Maria, observamos se o veículo impresso faz uma 

condenação midiática, enquanto o processo ainda estava na fase investigatória. Outro 
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ponto que foi levantado é que o veículo impresso agenda o caso, no viés de mostrar para os 

leitores o que devem pensar, afetando diretamente sua construção opinativa sobre o caso. 

Esquadrinharemos expressões textuais que apontem as escolhas de abordagens que o jornal 

apresenta, de maneira que as enunciações elencadas expressem as seis categorias que este 

trabalho apresenta. Sendo assim, levando em consideração as mesmas, comprovando os 

conceitos determinados, usufruindo de métodos qualitativos e quantitativos que irão 

transcrever a sistemática e o funcionamento da cobertura no período mencionado, 

despontando de que modo a mídia jornalística seleciona um acontecimento e o cultiva. As 

edições foram escolhidas após uma pré-seleção, na qual foi constatado maior repercussão 

nos dias elencados. O cruel assassinato de um menino de onze anos, que tem como 

principais suspeitos pessoas do ambiente familiar, comoveu o Estado repercutindo 

nacionalmente. Como a caso ainda não foi julgado, ainda tramita na justiça, a cada novo 

fato a mídia notícia novamente, os suspeitos estão presos preventivamente até o término 

das investigações. Crimes bárbaros apesar de já fazerem parte da nossa realidade diária, 

sempre ganham os veículos midiáticos e causam impacto na sociedade. O caso Bernardo 

Boldrini traz algumas características da notícia como comoção, dor, impacto, condenação e 

conflito. Estes temas são observados em todos os trechos da cobertura do caso no jornal O 

Diário de Santa Maria. Esta monografia visa à suma importância das estratégias 

discursivas na construção do acontecimento Bernardo Boldrini no veículo impresso O 

Diário de Santa Maria. 
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Figura 2 - Capa do jornal O Diário de Santa Maria – Dia 16 de abril de 2014. 
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Figura 3 - Capa do Jornal O Diário de Santa Maria - Dia 17 de Abril de 2014. 

  



42 
 

5. RESULTADO E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

5.1 RESUTADOS QUANTITAVOS  

 

Nesta discussão, a pesquisa apresenta a incidência de formações discursivas por 

categoria, tentando observar as tendências evidenciadas na formulação textual das referidas 

matérias jornalísticas, que por sua vez, diz respeito á modos de endereçamento apropriados 

pelo público leitor deste material. 

 Comoção: Enunciações como “era conhecido pelos abraços de costumava 

distribuir”, “ao lado do túmulo da mãe”, “a esperança de amigos e familiares em 

encontrá-lo acabou de forma trágica”, “passou anos sem ver o neto” e “não acredito 

até agora, conta a vó”. São exemplos de como o jornal O Diário de Santa Maria 

gerou comoção nas pessoas através da escrita, são muitos os trechos em que 

podemos detonar enunciações como essas. No total de trinta e sete enunciações que 

tangenciam a categoria “comoção”. O acontecimento em si bruto não sofreu 

alterações, mas as estratégias discursivas que o veículo adota por meio de adjetivos 

que geram comoção, fazem com o que o receptor crie sentimentos compulsivos, 

tais como, estranheza, sensibilidade e revolta. Imagens de familiares e amigos em 

casos como estes são oriundas de sensacionalismo e a banalização do sofrimento 

passa por cima dos limites da ética para vender mais. 
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1. “último adeus” 

2. “velório lotou ginásio” 

3. “será colocado ao lado da mãe” 

4. “quando o caixão do neto foi colocado sobre o jazigo” 

5. “a avó Jussara desabou” 

6. “era conhecido pelos abraços de costumava distribuir” 

7. “pediram que as pessoas se abraçassem e rezassem” 

8. “depois bateram palmas e cantaram: no céu, no céu, com minha mãe estarei” 

9. “a triste despedida de Bernardo” 

10. “o clima de tristeza e de inconformidade predominou durante o velório” 

11. “a esperança de amigos e familiares em encontrá-lo acabou de forma trágica” 

12. “ao lado do túmulo da mãe” 
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13. “ele pediu ajuda ao Centro de Defesa da Criança e do Adolescente” 

14. “o menino chegou a relatar ao Ministério Público que o pai era “indiferente” 

com ele” 

15. “desaparecimento e morte de menino comove o Estado” 

16. “não acredito até agora, conta a avó 

17. “lembro do aniversário de um ano de Bernardo” 

18. “o ginásio onde ele foi velado lotou” 

19. “além de flores, foram colocadas fitas pretas nas fachadas das casas” 

20. “última despedida ao menino” 

21. “recebeu as últimas homenagens de toda uma cidade” 

22. “passou anos sem ver o neto” 

23. “ele passou coisas horríveis” 

24. “fez fotografias com seu celular ao lado do retrato da mãe” 

25. “foi obrigada a voltar ao cemitério” 

26. “sepultado no mesmo jazigo da mãe” 

27. “começamos a rezar para que ele fosse encontrado bem” 

28. “familiares e professores de Bernardo participaram de enterro” 

29. “foi difícil encontrar um olhar sem lágrimas” 

30. “caixão coberto por uma bandeira da escola” 

31. “Jussara estava com duas fotos de Bernardo” 

32. “a avó mostrou força, mais não conseguiu esconder a tristeza” 

33. “isso dói muito, dói mesmo” 

34. “agora ele está junto da mãe” 

35. “Jussara desabou num choro dolorido” 

36. “o menino era conhecido pelos abraços” 

37. “uma faixa foi colocada no local com os dizeres “nosso anjo”” 

Figura 4 – Enunciações - Comoção 

 

 Condenação midiática: “o pai e a madrasta são alvo de xingamentos”, “são 

suspeitos de utilizar uma injeção letal”, “ela teria se matado porque teria descoberto 

a traição do marido”, “achou o local e os verdadeiros assassinos” e “ele passou 

coisas horríveis”. As enunciações acima são exemplos de como a mídia exercita 

seu papel de “quarto poder”, por meio da própria manipulação midiática. A 

linguagem e os elementos que o jornal O Diário de Santa Maria usufrui em seu 

discurso transmitindo a produção de sentidos do receptor. A mídia expõe o então 

acusado bem como o crime que cometeu, causando a ira da população. O menino 

Bernardo Boldrini foi transformado em uma “celebridade póstuma” devido à 

maneira brutal a qual foi assassinado, tornando-se um mártir nacional. Enquanto 

sua madrasta e seu pai foram transformados em celebridades do mal. Fazem parte 
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desta categoria vinte e quatro enunciados que deixam claro o pré-julgamento da 

mídia sobre o caso Bernardo Boldrini. 
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1. “estão presos” 

2. “herança pode ter motivado assassinato” 

3. “pai e madrasta foram á festa um dia após a morte” 

4. “crime” 

5. “a esperança de amigos e familiares em encontrá-lo acabou de forma trágica” 

6. “estão presos preventivamente suspeitos de matar o menino” 

7. “a polícia investiga se uma injeção letal foi utilizada para mata-lo” 

8. “ela teria se matado porque teria descoberto a traição do marido” 

9. “não acredito até agora, conta a vó” 

10. “dois protestos foram feitos na noite” 

11. “o pai e a madrasta são alvos de xingamentos” 

12. “são suspeitos de utilizar uma injeção letal” 

13. “teria se queixado do pai” 

14. “descoberta da traição do marido” 

15. “não tenho dúvidas que foram eles” 

16. “achou o local e os verdadeiros assassinos” 

17. “me chamavam de velha doente” 

18. “ele passou coisas horríveis” 

19. “envolvimento no caso” 

20. “indignação e revolta” 

21. “estão presos temporariamente” 

22. “que a justiça seja feita” 

23. “crime hediondo” 

24. “um dia antes, conforme a Polícia Civil, Bernardo foi assassinado” 

Figura 5 - Enunciações - Condenação Midiática 

 

 Repercussão sócio individual: A sociedade vive um processo de mudança e de 

conscientização sobre o efeito colateral do discurso e seus pontos positivos e 

negativos alcançados. Para esta categoria foram selecionadas trinta enunciações que 

norteiam os conceitos da mesma. Os meios de comunicação tem o papel de 

transmitir e buscar ouvir os dois lados indo de encontro ao que podemos chamar 

“transparência social”. O jornal trouxe para as páginas da cobertura opiniões de 

diversas pessoas “fontes” que em algum momento da vida, conviveram ou 

conheceram Bernardo, desde colegas até mesmo sua última babá. O discurso como 
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um todo não trás nenhuma fonte que informação que transcreva sobre o 

comportamento do pai Leandro, ou como ele era tanto na vida particular ou 

profissional, outro ponto que podemos destacar que as reportagens em si são todas 

carregadas de dor e tristeza. O destinário ou receptor é capaz de compreender e 

formular a sua opinião própria através dos fatos expostos, que na cobertura do caso 

Bernardo Boldrini no jornal O Diário de Santa Maria é banalizado e incriminador. 

A linguagem verbal do jornal foi de cunho sensacionalista, as fontes interrogadas 

atreladas a imagens que falavam por si só foram decisivas para formar o 

julgamento precoce do pai, da madrasta e da amiga do casal. Para exemplificar 

podemos citar as seguintes enunciações: “achou o local e os verdadeiros 

assassinos”, “tentei várias vezes me aproximar dele”, “o menino era conhecido 

pelos abraços” e “começamos a rezar para que ele fosse encontrado bem”. Todas 

estas enunciações deixam claras as estratégias discursivas no jornal O Diário de 

Santa Maria no caso Bernardo Boldrini. 
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1. “60 pessoas o aguardavam” 

2. “velório lotou ginásio de escola” 

3. “era conhecido pelos abraços que costumava distribuir” 

4. “depois, bateram palmas e cantaram: no céu, no céu, com minha mãe estarei” 

5. “herança pode ter motivado assassinato” 

6. “pai e madrasta foram à festa um dia após a morte” 

7. “cerca de 30 pessoas aguardavam” 

8. “foi encontrado morto” 

9. “estão presos preventivamente suspeitos de matar o menino” 

10. “a polícia investiga se uma injeção letal foi utilizada para matá-lo” 

11. “o menino chegou relatar a Ministério Público que o pai era “indiferente” com 

ele” 

12. “dois protestos foram feitos na noite” 

13. “desde o desaparecimento dele, foi palco de pedidos de ajuda” 

14. “o pai e a madrasta são alvo de xingamentos” 

15. “são inúmeras as manifestações de solidariedade” 

16. “morte de menino motivou centenas de comentários no Facebook” 

17. “recebeu as últimas homenagens de toda uma cidade” 

18. “fotos dele foram publicadas na internet” 

19. “o corpo foi encontrado dentro de um saco plástico” 

20. “são suspeitos de utilizar uma injeção letal” 

21. “descoberta da traição do marido” 

22. “não tenho dúvidas que foram eles” 

23. “acho o local e os verdadeiros assassinos” 

24. “tentei várias vezes me aproximar dele” 

25. “cerca de cem pessoas foram” 
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26. “começamos a rezar para que ele fosse encontrado bem” 

27. “prestaram as últimas homenagens” 

28. “o menino era conhecido pelos abraços” 

29. “município decretou luto de três dias” 

30. “avançaram as investigações sobre o caso” 

Figura 6 - Enunciações - Repercussão sócio individual 

 

 Credibilidade: A ética jornalística aponta para a necessidade de uma boa apuração 

dos fatos, seguida de uma apresentação à sociedade com uma linguagem aberta a 

múltiplos olhares, no caso das coberturas jornalísticas como a analisada realçando 

detalhes e destacando seu processo investigativo. Buscando compreensão dessa 

categoria foram elencadas vinte e seis enunciações. A grande reportagem deve 

andar sem se deixar levar pelos interesses do veículo que será veiculada. As 

matérias em si apontam mais para uma visão opinativa do que informativa, um 

ponto que se torna fundamental neste tópico é a questão da avó do menino Jussara 

Uglione, pertencer a cidade na qual o jornal O Diário de Santa Maria é veiculado. 

Jussara faz parte de uma família de classe alta de nossa cidade, na qual é 

proprietária de uma das maiores e mais antigas concessionárias automobilísticas 

com ampla influência e credibilidade local. As escolhas das imagens apontam para 

o agendamento do jornal no caso Bernardo Boldrini, não dando chances de o leitor 

interpretar de outro modo que não seja para o lado da comoção. A condenação feita 

pelo meio de comunicação em análise pode ser observada tanto pelas imagens 

como pelo texto, que tenta mostrar ao público leitor que o pai Leandro Boldrini não 

nutria nenhum sentimento de amor pelo menino. Outro aspecto importante de ser 

mencionado é as imagens em que aparece o pai, a madrasta e a amiga do casal, são 

fotos pequenas, só com o foco no rosto deles, fotos típicas de editoria policial 

visando à expressão facial dos “criminosos”. Podemos observar esses elementos 

nas seguintes enunciações: “a avó mostrou força, mais não conseguiu esconder a 

tristeza”, “envolvimento do pai no caso”, “herança pode ter motivado assassinato”, 

“somos honestos e honrados com a avó” e “avó guarda foto do neto”. Odilaine 

Uglione mãe do menino supostamente teria se matado há quatro anos, mas com o 

perda do neto a avó Jussara, pede a reabertura do inquérito, por suspeitar que 

Leandro Boldrini pai de Bernardo e ex-marido de Odilaine poderia estar envolvido 

na morte dela. O jornal O Diário de Santa Maria referencia a mãe do menino em 
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um grande número de trechos das reportagens, deixando claro que o veículo 

concorda com esta hipótese. 
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1. “estão presos” 

2. “a avó Jussara desabou” 

3. “herança pode ter motivado assassinato” 

4. “o pai e a madrasta foram á festa um dia após a morte” 

5. “estão presos preventivamente suspeitos de matar o menino” 

6. “ao lado do túmulo da mãe” 

7. “que morreu há quatro anos” 

8. “ela foi impedida de ver o neto” 

9. “desaparecimento e morto do menino comove o Estado” 

10. “Jussara conta que viu Bernardo pela última vez há três meses” 

11. “não acredito até agora, conta a vó” 

12. “lembra do aniversário de um de Bernardo” 

13. “avó do menino não o via há anos” 

14. “a morte da filha única” 

15.  “tentei várias vezes me aproximar dele” 

16. “me chamavam de velha doente” 

17. “somos honestos e honrados conta a vó” 

18. “avó guarda foto do neto” 

19. “envolvimento no caso” 

20. “foi obrigada a voltar ao cemitério” 

21. “se despedir do único neto” 

22. “Jussara estava com duas fotos de Bernardo” 

23. “que a justiça seja feita” 

24. “agora ele está junto da mãe” 

25. “Jussara desabou num choro dolorido” 

26. “a avó mostrou força, mais não conseguiu esconder a tristeza” 

Figura 7 - Enunciações - Credibilidade 

 

 Objetividade: No âmbito ético e profissional da prática jornalística o termo 

neutralidade/imparcialidade surge com o intuito de transcrever a realidade dos fatos 

de maneira fiel e objetiva. Tais termos são muitos questionados no campo 

profissional, no momento em que se enuncia um texto, o jornalista já toma uma 

posição sobre determinado fato. Neste viés, vinte e oito enunciações foram 

selecionadas para analisarmos como o jornal O Diário de Santa Maria utiliza a 

neutralidade na sua discursividade. O ato de escrever é tomar um lado, valorar um 

contexto, derrubando toda tentativa que se tenha de neutralidade e imparcialidade, 

cada veículo midiático transcreve um fato tomando uma posição (lado), de acordo 

com seus interesses políticos, basta observamos um acontecimento enunciado em 



48 
 

dois meio de comunicação diferentes, as estratégias utilizadas e a maneira como o 

enredo se desenvolve não serão as mesmas. “descoberta da traição do marido”, 

“não tenho dúvidas que foram eles”, “envolvimento no caso” e “foi difícil 

encontrar um olhar sem lágrimas” estes enunciados deixam clara a falta de 

imparcialidade do veículo o jornal O Diário de Santa Mara no caso Bernardo 

Boldrini. No momento que se faz uma afirmação do tipo “envolvimento no caso”, 

não se tem mais neutralidade no texto, influenciando a forma que o público leitor 

enxerga os fatos, se deixando levar por escolhas políticas.  
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1. “estão presos preventivamente suspeitos de matar o menino” 

2. “a polícia investiga de uma injeção letal foi utilizada para matá-lo” 

3. “ela teria se matado porque teria descoberto a traição do marido” 

4. “ela foi impedida de ver o neto” 

5. “Jussara conta que viu Bernardo pela última vez há três meses” 

6. “dois protestos foram feitos na noite” 

7. “são suspeitos de utilizar uma injeção letal” 

8. “juiz deu um prazo para uma “reaproximação”” 

9. “descoberta da traição do marido” 

10. “avó do menino não o via há anos” 

11. “não tenho dúvidas que foram eles” 

12. “passou anos sem ver o neto” 

13. “achou o local e os verdadeiros assassinos” 

14. “tentei várias vezes me aproximar dele” 

15. “me chamavam de velha doente” 

16. “somos honestos honrados conta a vó” 

17. “foi obrigada a voltar ao cemitério” 

18. “envolvimento no caso” 

19. “se despedir do único neto” 

20. “sepultado no mesmo jazigo da mãe” 

21. “foi difícil encontrar um olhar sem lágrimas”  

22. “indignação e revolta” 

23. “a avó mostrou força, mais não conseguiu esconder a tristeza” 

24. “que a justiça seja feita” 

25. “Jussara Uglione, entrou com uma petição pedindo a guarda provisória do 

garoto” 

26. “crime hediondo” 

27. “eles estavam alegres no camarote” 

28. “comentaram que eles estavam alegres, dando risada” 

Figura 8 - Enunciações – Neutralidade 
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 Integridade: Os acontecimentos cada vez mais se deixam levar por um jogo de 

interesses políticos, isso vai depender que cada veículo de comunicação, puxando 

para o lado que convence os interesses do mesmo. No entanto algumas coisas 

mudaram, o público (leitor) tem muito mais acesso a informações do que no 

passado, os acontecimentos diários passam por filtros de seleção antes de chegar ao 

consumidor final (leitor), este processo chama-se manipulação midiática. O 

individuo necessita de um jornalismo íntegro e preciso para compreender o mundo, 

para conseguir formar sua própria opinião e observações sobre cada acontecimento 

de seu interesse. “Somos honrados e honestos” é uma das trinte e três enunciações 

observadas nesta categoria e faz parte da entrevista feita pelo jornal O Diário de 

Santa Maria com a avó do menino, extraído de umas das reportagens em análise 

sobre o caso Bernardo Boldrini. Além de várias partes do texto apontarem o 

sentimento e a dor dela, outros trechos como podemos observar relata que a família 

materna tem um posição salarial boa e tem boa índole, intercalando com frases que 

desprezam qualquer tipo de sentimento que o pai Leandro Boldrini possa ter pelo 

menino e mostrando a indiferença dele após o desaparecimento do menino. São 

exemplos também: “o casal passou a noite do último sábado em uma festa”, “o 

menino chegou a relatar ao Ministério Público que o pai era indiferente com ele” e 

“Jussara conta que viu Bernardo pela última vez há três meses”.  

In
te

g
ri

d
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e 

1. “o pai, a madrasta e uma amiga” 

2. “era conhecido pelos abraços que costumava distribuir” 

3. “herança pode ter motivado assassinato” 

4. “pai e madrasta foram á festa um dia após a morte” 

5. “o médico Leandro Boldrini, 38 anos, pai de Bernardo” 

6. “a polícia investiga se uma injeção letal foi utilizada para matá-lo”  

7. “ela teria se matado porque teria descoberto a traição do marido” 

8. “menino chegou a relatar ao Ministério Público que o pai era “indiferente” com 

ele” 

9. “ele pediu ajuda ao Centro de Defesa da Criança e do Adolescente” 

10. “ela foi impedida de ver o neto”  

11. “Jussara conta que viu Bernardo pela última vez há três meses” 

12. “o pai e a madrasta são alvo de xingamentos” 

13. “morte do menino motivou centenas de comentários no Facebook” 

14. “são suspeitos de utilizar uma injeção letal” 

15. “teria se queixado do pai” 

16. “juiz deu um prazo para uma “reaproximação”” 

17. “não tenho dúvidas que foram eles” 

18. “somos honestos e honrados conta a vó” 
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19. “ele passou coisas horríveis” 

20. “pela última vez, fez um pedido” 

21. “envolvimento no caso” 

22. “indignação e revolta” 

23. “estão presos temporariamente” 

24. “que a justiça seja feita” 

25. “festa um dia após a morte” 

26. “avançaram as investigações sobre o caso” 

27. “Jussara Uglione, entrou com uma petição pedindo a guarda provisória do 

garoto” 

28. “crime hediondo” 

29. “o casal passou a noite do último sábado em uma festa”  

30. “participaram de uma balada eletrônica” 

31. “um dia antes, conforme a Polícia Civil, Bernardo foi assassinado” 

32. “eles estavam alegres no camarote” 

33. “comentaram que eles estavam alegres, dando risada” 

Figura 9 - Enunciações – Integridade 

 

Interpretando os dados acima expostos, podemos observar que o caso Bernardo 

Boldrini sobre as páginas do jornal impresso O Diário de Santa Maria recebe distintos 

modos de representação midiática. De acordo com as categorias elencadas pela 

pesquisadora, tais categorias foram identificadas como mais evidentes em detrimento de 

tais matérias em análise. Em nível de dispositivo, pode-se perceber uma preocupação do 

jornal O Diário de Santa Maria, objeto dessa pesquisa, com tais estratégias que visam 

demarcar as estratégias discursivas presentes no caso Bernardo Boldrini. Além das seis 

categorias elencadas, foram anexados outros tipos de enunciações que por vez se repetiram 

nas matérias ou reforçam ainda mais o sentido que o objeto de pesquisa apresenta sobre o 

tema. A mídia eventualmente passa dos limites de suas funções e adotam tarefas que não 

fazem parte do fazer e da ética jornalística, uma vez que os meios de comunicação servem 

a outras instituições e interesses. A enunciação “Santa Maria” é repetida em inúmeros 

trechos da narrativa, tanto para descrever que sua família materna reside na cidade como 

para relembrar que o corpo do menino Bernardo Boldrini será velado e enterrado na 

mesma cidade. O jornalista deve estar atento o que o seu embasamento legal, não lhe dá o 

direto de passar por cima das questões éticas, como a soberba da inocência e até mesmo os 

danos causados por juízo de valores.  
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1. “enterro” (repete duas vezes) 

2. “Bernardo” (repete cinco vezes) 

3. “Santa Maria” (repete quatorze vezes) 

4. “adeus, Be” 

5. “última despedida ao menino” 

6. “no enterro” 

7. “será enterrado hoje” 

8. “dez dias após o desaparecimento” 

9. “corpo” 

10. “caso Bernardo” 

11. “desaparecido 10 dias” 

12.  “Bernardo Boldrini” 

13. “desaparecimento do menino” 

14. “o sepultamento de Bernardo” 

15. “corpo do menino” (repete cinco vezes) 

16. “será enterrado” 

17. “após localizar o corpo” 

18. “o corpo de Bernardo” 

19. “o enterro dele” 

20. “que ele estava morto” 

21. “encontrar o menino” 

22. “o adeus” 

23. “comunica o desaparecimento do menino” 

24. “Três Passos” (repete sete vezes) 

25. “a avó materna, Jussara Uglione” 

26. “o perfil Desaparecido Bernardo Boldrini” 

27 “Bernardo desapareceu em 4 de abril em Três Passos” 

28. “o menino estava sendo velado” 

29. “o pai da vítima” 

30. “a dor de dizer adeus” 

31. “Bernardo Uglione Boldrini” (repete duas vezes) 

32. “as únicas pessoas que conviviam com ele” 

33. “o menino” (repete três vezes) 

34. “decomposição do corpo” 

35. “Odilaine Uglione teria se matado” 

36. “acompanhe o velório” (repete duas vezes) 

37. “pediu que Jussara contasse sobre a morte de Odilaine” 

38. “a avó achou melhor adiar a conversa” 

Figura 10 - Enunciações - Outros tipos de Enunciações 

5.2 RESULTADOS QUALITATIVOS 

Foram selecionadas as seguintes enunciações, que dizem respeito a formações 

discursivas a partir dos títulos ou chamadas-destaque que abrem a narrativa sobre o caso 

nas matérias selecionadas. Para realizar reflexão a respeito, observa-se o modo como as 
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categorias se desdobram nessas enunciações, bem como em outras que são utilizadas como 

exemplos para reiterar as interpretações desses títulos. 

 

Enunciação 1: “Último adeus a Bernardo será dado em Santa Maria” 

 

 A primeira capa que forma a análise desta pesquisa no caso Bernardo Boldrini, traz 

a foto do caixão com a bandeira do colégio no qual ele estudava. Junto com a bandeira 

desenhos de seus colegas com frases que remetem a saudade e a frase “volta Be”, 

aflorando o sentimento de compaixão. Fotos de Bernardo sozinho e com sua mãe também 

estavam em cima do caixão, ao lado do mesmo estava um casal abraços olhando para o 

chão com um tom de tristeza profunda pelo acontecido. “Último adeus”, Bernardo foi 

velado primeiramente na cidade que residia no munícipio de Três Passos, como tinha 

muitos colegas e amigos à família optou em fazer dois velórios. A madrugada do dia 16 de 

abril de 2014 o corpo do menino chega à cidade de Santa Maria, onde sua família materna 

reside e onde Bernardo nasceu, ao término do velório, ocorreu o enterro no Cemitério 

Ecumênico de Santa Maria, no mesmo jazigo onde sua mãe está há quatro anos. Falar de 

um caso com este aflora muitos sentimentos no leitor, capas como estas que remetem a dor 

de outras pessoas é o império do sensacionalismo, passando por cima dos limites da ética 

profissional, que tem como principio o compromisso com a verdade dos fatos. O texto vem 

carregado de adjetivos e condenação, com a fala da avó materna e sua dor interminável, 

sempre remetendo à morte de sua filha única Odilaine Uglione. Sem fontes oficiais e com 

tom de apropriação do que narra, o jornal O Diário de Santa Maria usa como estratégia 

discursiva seus interesses políticos sobre seu olhar lançado no caso. A avó Jussara Uglione 

é de uma família com o poder aquisitivo elevado, levando o olhar no jornalismo impresso 

do veículo a um olhar mais condenatório, a opção do veículo em começar a cobrir o caso 

após o corpo do menino vir para a Santa Maria é outra estratégia que podemos chamar de 

pertencimento.  
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Enunciação 2:  “A triste despedida de Bernardo” 

 

 Todos os dias convivemos com casos de violência contra crianças, seja no âmbito 

familiar ou até mesmo da escola, são as vítimas mais vulneráveis, o caso Bernardo Boldrini 

é uma desses casos de violência, que ganhou maior repercussão pela brutalidade como 

aconteceu. Por causa da avó do menino Jussara Uglione ser natural de Santa Maria e 

também por ser de um família de grande poder aquisitivo, o jornal O Diário de Santa Maria 

abre espaço para o caso, que só ganhou as páginas do veículo após acharem o corpo do 

menino e o mesmo ser trazido para a cidade para ser velado e enterrado. A mídia tem o 

poder de escolher (seleção) do que vai deixar de ser simplesmente fato e transformar em 

agendamento, neste caso podemos destacar o critério de agendamento utilizado pelo 

veículo de comunicação em análise. E ainda mais transformando a fato em tragédia, 

alimentando o público com hipóteses, dor, tristeza, pré-julgamento e o melhor 

enquadramento ao caso, uma forma de atrair o público e manipular a opinião do leitor. O 

caso da menina Isabella Nardoni, que foi assassinada pelos seus pais, é outro exemplo que 

podemos citar de agendamento e pré-julgamento midiático, antes mesmo do inquérito 

criminal a mídia já apontava o pai e a madrasta como “culpados”, escolheram o melhor 

ângulo para o caso, souberam jogar com as imagens e transformaram o fato em um 

espetáculo. O que difere os dois casos é que o da Isabella Nardoni ganhou maior evidência 

nacional, capas de revistas e jornais de grande reprodução nacional tais como: Veja, Folha 

de São Paulo, Estadão e Super Interessante. Os meios de comunicação tem o poder se 

persuadir o leitor, levando-os a um olhar tendencioso sobre o assunto em pauta. O 

enunciado “A triste despedida de Bernardo” é o título da primeira matéria do dia 16 de 

abril de 2014, vem carregado de sentidos, nada que não tivesse sido agendado antes pelo 

veículo O Diário de Santa Maria. Reforçando em muitos trechos a tristeza, aflorando o 

sentimento do leitor de revolta e comoção. Descrevendo o caso com certa displicência, sem 

pensar nas consequências que de suas palavras. 

 O caso trata-se de uma morte brutal de um menino na cidade de Três Passos, porém 

todo espetáculo em torno e o peso que têm as enunciações pode antecipar e atrapalhar as 

investigações policiais. Outro ponto que podemos observar é que o veículo trás a tona a 

morte da mãe dele, que supostamente se matou quatro anos atrás, dando a entender que o 

pai do menino e ex-marido dela poderia ter participação na morte dela também. Fixando na 
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dor da avó Jussara que teria que novamente voltar ao cemitério e enterrar seu único neto, 

que estaria agora descansando em paz ao lado de sua mãe. 

 

Enunciação 3: “Não tenho dúvidas que foram eles” 

 

 O título já deixa clara a posição do jornal O Diário de Santa Maria sobre o caso 

Bernardo Boldrini, essa é a segunda matéria do dia 16 de abril de 2014, que traz uma 

entrevista exclusiva com avó materna Jussara Uglione. Na primeira matéria o veículo deixa 

claro o sentimento de comoção e dor perante o caso. Já neste segundo título lança um olhar 

de pré-julgamento, fomentando o mesmo sentimento no leitor. O veículo também se 

contradiz primeiramente afirma que a avó teria visto Bernardo pela última vez há três 

meses, quando sua madrinha trouxe o menino escondido para ver a avó, e foi no mesmo 

dia que o menino pediu para ir ver sua mãe do cemitério e que contasse sobre com sua mãe 

teria morrido. Já nesta segunda matéria, com a entrevista o veículo afirmou que a avó não o 

via há anos. O foto da matéria é do arquivo pessoal de Jussara Uglione com o neto em um 

de seus aniversários. Esse tipo de foto de aniversário é comum das pessoas guardarem, 

mais uma estratégia utilizada para descrever o fato, ou seja, poderia ser a foto da família de 

qualquer leitor que estivesse vendo naquele momento, apelando novamente para o 

emocional do público. A seleção das fotografias está diretamente ligada ao ponto de vista 

do veículo. Articulando a entrevista da avó com o tom de sentença aos “assassinos”, sem 

fontes que descrevam sobre o comportamento do pai na vida particular e profissional, o 

veículo deteve-se apenas a dor de uma avó estraçalhada primeiramente pela perda de sua 

única filha há quatro anos e agora do seu único neto e em segundo sem fontes que 

comprovem o mesmo afirmando que o pai sempre foi “indiferente” com o filho. Por que 

em nenhum momento o jornal O Diário de Santa Maria se preocupou em trazer a fala dos 

policias e da delegada envolvida no caso? Mais uma vez observa-se que o veículo tende a  

causar a revolta da sociedade perante o caso e comoção com a dor da avó. Colocando em 

dúvida a ética, a credibilidade e a veracidade da fala. Através deste título aumenta a 

suspeita em torno do pai e da madrasta, colocando sentimentalismo em suas palavras, não 

medindo esforços para chocar, pois, quanto mais impacto causa melhor. 
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Enunciação 4: “A dor de dizer adeus” 

 

 O título norteia a terceira matéria sobre o caso Bernardo Boldrini, acompanhado de 

cinco fotos no dia 17 de abril de 2014. A primeira foto relaciona-se com a ideia do título 

remetendo novamente ao sentimentalismo, o conteúdo da foto é o enterro do menino, o 

caixão já se encontra sobre o jazigo, cercado de dezenas de amigos e familiares, o caixão é 

coberto com a bandeira do colégio que ele estudava, podemos observar que o foco da foto 

ficou longe, para conseguir enquadrar também o túmulo de sua mãe ao lado de onde 

Bernardo será colocado. Na segunda foto do lado esquerdo da primeira, a imagem do rosto 

de sua mãe com o título “Odilaine Uglione Boldrini”, a terceira foto abaixo da principal é 

do pescoço da avó Jussara, que carregava um colar com a foto de Bernardo pequeno e o 

título “vítima”, ao lado da foto da avó estava o foto do pai e da madrasta juntos sorrindo, 

possivelmente em um momento descontraído ambos usando óculos, dando a impressão de 

distanciamento e estranheza ao caso, logo abaixo a foto da amiga do casal Edelvânia, de 

rosto com a cuia de mate na mãe sorrindo. Ambas as fotos revoltam mais ainda o leitor, 

foram categoricamente selecionadas, mostrando os suspeitos em momentos de lazer, o 

título de ambas as fotos “suspeitos”. Uma tentativa do jornal O Diário de Santa Maria de 

familiarizar os leitores com o caso, operando como um mediador para a construção deste 

vínculo, deixando-os mais próximo do drama que gira entorno do assassinato de Bernardo 

Boldrini. E novamente utiliza o sentimentalismo em seu título “A dor de dizer adeus”, 

pode ter duplo sentido, como a avó Jussara já tinha perdido sua filha dá a entender que essa 

dor é maior ainda, por remeter ao que já passou e por novamente estar cara a cara com a 

dor da morte. Adeus, segundo o dicionário é a separação física entre as pessoas, neste caso 

usado para expressar a ideia de despedida, remetendo à morte de Bernardo.  

 

Enunciação 5: “Festa um dia após a morte” 

 

 Novamente no segundo dia é último da análise desta pesquisa, o segundo título 

remete ao descaso e culpa do pai e da madrasta. Como no primeiro dia da cobertura o 
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jornal aborda o caso em duas matérias na mesma página, no primeiro momento exibindo a 

dor e a tristeza dos amigos e familiares no segundo momento incrimina o casal, deixando 

de lado o cuidado que se deve ter em pré-julgar antes mesmo, do fim do inquérito policial e 

mais uma vez implementando a revolta de toda uma sociedade. Essa segunda matéria tem 

como foto a faxada de um estabelecimento comercial da cidade de Três Passos, onde 

menino residia e onde começou toda a tragédia. Com um cartaz com a palavra “luto” 

ressaltando o sentimento de descontentamento e desgosto das pessoas que lá moram tão 

grande foi a repercussão que os comerciantes da cidade de Três Passos decretaram luto em 

prol da morte brutal do menino Bernardo Boldrini por três dias. Outro sentido que a foto 

aponta é para “queremos justiça” não vamos deixar este acontecimento cair no 

esquecimento. Seguido da matéria com o título “festa um dia após a morte”, da edição do 

dia 17 de abril de 2014, um pequeno texto carregado de palavras condenatórias. Afirmando 

através de uma fonte que não quis divulgar seu nome que o pai Leandro Boldrini e a 

madrasta Graciele Ugulini participaram de uma festa eletrônica um dia após a morte de 

Bernardo, e que eles estavam “alegres”. O título vem com uma frase de impacto 

novamente, dando mais ênfase nas condenações do que as circunstâncias reais. O que 

deixa bem claro que esta é uma opinião do jornal O Diário de Santa Maria, já que não 

consta por traz do discurso nenhuma fonte oficial que seja responsável pela matéria. “O 

certo é que o casal passou a noite do último sábado em uma festa”, deixando explícito sue 

enquadramento sobre o caso e seu posicionamento com afirmações que ao longo das frases 

vão deixando clara a mensagem de que foram eles os culpados pelo assassinato do menino. 

Para o leitor que toma como base para sua construção opinativa o discurso midiático, não 

se há mais necessidade de constatar a veracidade dos fatos. Deixando a caso ainda mais 

dramático, denotando para a presença do sensacionalismo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“O amor arranca as máscaras sem as quais temíamos não poder viver e atrás das quais 

sabemos que somos incapazes de o fazer.” 

James Baldwin 

 

As faces representadas através das “máscaras” que constroem um acontecimento 

sobre um fato carregam, em suas particularidades, as marcas discursivas que, por sua vez, 

demarcam, a partir dos papéis, as impressões, os sentimentos, os pensamentos e todo o 

contexto que nos faz acreditar ou não, perceber níveis de verdade ou não, em torno das 

ações dos indivíduos em sociedade. 

Neste sentido, ao término do presente estudo, surge a necessidade de retomar os 

resultados dispostos no período de observações. Salientando a importância das páginas que 

formaram o referencial teórico. A sistemática constituída entre a visão e estudo de 

diferentes pesquisadores das ciências da comunicação tolerou a reflexão sobre a atual 

conjuntura em que se encontra o jornalismo e as afetações da midiatização da sociedade. 

As referências pesquisadas foram fundamentais no processo de desconstrução e 

interpretação das matérias elencadas pelo jornal O Diário de Santa Maria no caso Bernardo 

Boldrini e na sustentação das análises do presente estudo. Para edificar este trabalho final 

de graduação de forma única, instituiu-se a finalidade de estudar uma cobertura jornalística 

de comoção regional e repercussão nacional. O estudo buscou alcançar os objetivos e 

responder à problemática: Como o jornal O Diário de Santa Maria constrói as 

representações jornalísticas do caso Bernardo Boldrini? Como teriam discorrido as 

estratégias jornalísticas ao tratar desse acontecimento, tendo em vista que o Brasil já tem 

vários casos de grande repercussão midiática de crianças brutalmente assassinados tais 

como Isabella Nardoni e João Hélio. Interpretando duas reportagens após o corpo do 

menino Bernardo Boldrini ao chegar à cidade de Santa Maria, referentes ao dia 16 e 17 de 

abril de 2014, percebeu-se um vasto leque de estratégias e representações utilizadas pelo 

veículo no discurso midiático. Afetado diretamente pelas características que englobam o 

avanço tecnológico e pela construção de uma sociedade quase interinamente midiatizada. 

Entre uma marca e outra referente ao jornalismo impresso, observa-se que o veículo 

constitui um modelo de identidade própria, onde algumas enunciações se tornam 
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repetitivamente acentuadas nos textos publicados. Podemos destacar: a dor e a tristeza 

presente em grande parte das reportagens analisadas, relatos mergulhados em sentimentos, 

destaque à fala da avó materna e a incriminação constante dos suspeitos. O jornal impresso 

O Diário de Santa Maria articula seu texto com base nos valores-notícia mais abrangentes, 

com o intuito de atingir e comover não somente os gaúchos e sim todo âmbito regional e 

nacional. Ainda que usufruindo da proximidade como principal critério de noticiabilidade, 

o aprofundamento na análise de tais reportagens conduziu à percepção de outros valores-

notícia explorados pela condução da narrativa, como a legitimação e o impacto. Preenche a 

ressalva ao viés adotado pela construção e produção de sentidos inseridos pelo jornal O 

Diário de Santa Maria, a produção de sentidos a fim de que o leitor identifique-se com a 

narrativa, uma estratégia utilizada com a finalidade de comover o receptor do texto. O 

veículo constrói a realidade de forma indireta, articulando a linguagem de modo que suas 

estratégias sigam ao encontro das particularidades de cada leitor. Observa-se que o 

acontecimento local ganhou interesse regional e nacional pela brutalidade que o fato traz e 

por ter como principais suspeitos pessoas do ambiente familiar, tornando-se um registro de 

relevância na história da sociedade em que se insere. Além de referências para a seleção da 

pauta, os critérios de noticiabilidade têm os valores empregados como contratos de leitura 

explicitados no discurso midiático adotado pelo veículo de comunicação. Nota-se a 

imparcialidade presente nos textos analisados, recorrendo a fontes que suprem apenas um 

olhar ao acontecimento, rejeitando fontes que possam descrever de como o pai e a 

madrasta do menino Bernardo Boldrini eram tanto na vida particular quando na vida 

profissional. 

As estratégias discursivas do jornal O Diário de Santa Maria aqui descritas vêm a 

somar para futuras pesquisas na análise de valores-notícia, estratégias discursivas e 

midiatização ainda esta pesquisa incite a articulação de novas pesquisas que busquem a 

compreensão dos padrões de jornalismo. O mercado de trabalho bem como o ramo 

acadêmico exigem preparação e conhecimento de forma progressiva. Buscando uma 

continuidade evolutiva das transformações sociais e midiáticas. Contribuir com a formação 

de opinião levando nossa profissão ao patamar de “formadores de opinião” faz com que 

sejamos responsáveis diariamente, com a informação que chega ao consumidor final 

(receptor). 
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Por fim, este trabalho final de graduação contribui para a evolução acadêmica 

enquanto jornalista em formação, levando-me à conclusão de que esta caminhada me 

permitiu confirmar o conceito de que na vida o ensino precisa ser constante. O término de 

mais uma etapa abre portas para muitas outras que virão, onde constantemente serão 

extraídos os conhecimentos que me permitem maturidade pessoal e profissional. E, ainda 

que por vezes esta caminhada tenha sido dura, em meio a erros e acertos, a dedicação e o 

interesse sobrepuseram às dificuldades e consolidaram um sonho. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A - Matéria do Jornal O Diário de Santa Maria - Dia 16 de Abril de 2014. 

 



62 
 

 

Anexo B - Matéria do Jornal O Diário de Santa Maria - Dia 17 de Abril de 2014. 

 

 



63 
 

Enunciação 01 Enterro 

Enunciação 02 Último Adeus 

Enunciação 03 Bernardo 

Enunciação 04 Santa Maria 

Enunciação 05 Corpo 

Enunciação 06 60 pessoas o aguardavam 

Enunciação 07 Três Passos 

Enunciação 08 Velório lotou o ginásio de escola 

Enunciação 09 Bernardo Uglione Boldrini 

Enunciação 10 Santa Maria 

Enunciação 11 Será enterrado 

Enunciação 12 Corpo do menino 

Enunciação 13 Será colocado ao lado da mãe 

Enunciação 14 Bernardo   

Enunciação 15 O pai, a madrasta e uma amiga 

Enunciação 16 Estão presos 

Enunciação 17 Acompanhe o velório 

Enunciação 18 Santa Maria 

Enunciação 19 Última despedida ao menino 

Enunciação 20 Adeus, Be 

Enunciação 21 Quando o caixão do neto foi colocado sobre o jazigo 

Enunciação 22 A avó Jussara desabou 

Enunciação 23 Bernardo  

Enunciação 24 Era conhecido pelos abraços que costumava distribuir 

Enunciação 25 No enterro 

Enunciação 26 Santa Maria 

Enunciação 27 Três Passos 

Enunciação 28 Pediram que as pessoas se abraçassem e rezassem 

Enunciação 29 Depois, bateram palmas e cantaram: no céu, no céu, com minha mãe estarei" 

Enunciação 30 Herança pode ter motivado assassinato  

Enunciação 31 pai e madrasta foram á festa um dia após a morte 

Enunciação 32 Crime 

Enunciação 33 Três Passos 

Enunciação 34 Será enterrado hoje 

Enunciação 35 Santa Maria 

Enunciação 36 A triste despedida de Bernardo 

Enunciação 37 O clima de tristeza e de inconformidade predominou durante o velório 

Enunciação 38 Bernardo Uglione Boldrini 

Enunciação 39 Santa Maria 

Enunciação 40 Corpo do menino 

Enunciação 41 Cerca de 30 pessoas aguardavam 

Enunciação 42 Dez dias após o desaparecimento dele 

Enunciação 43 Três Passos 

Enunciação 44 A esperança de amigos e familiares em encontrá-lo acabou de forma trágica 

Enunciação 45 Menino 

Enunciação 46 Santa Maria 
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Enunciação 47 Foi encontrado morto 

Enunciação 48 Três Passos 

Enunciação 49 O médico Leandro Boldrini, 38 anos, pai de Bernardo 

Enunciação 50 Estão presos preventivamente suspeitos de matar o menino 

Enunciação 51 Após localizar o corpo 

Enunciação 52 A polícia investiga se uma injeção letal foi utilizada para matá-lo 

Enunciação 53 O corpo de Bernardo 

Enunciação 54 Santa Maria 

Enunciação 55 O enterro dele 

Enunciação 56 Ao lado do túmulo da mãe 

Enunciação 57 Que morreu há quatro anos 

Enunciação 58 Ela teria se matado porque teria descoberto a traição do marido 

Enunciação 59 Bernardo 

Enunciação 60 O menino chegou a relatar ao Ministério Público que o pai era "indiferente" com ele 

Enunciação 61 Ele pediu ajuda ao Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 

Enunciação 62 A avó materna, Jussara Uglione 

Enunciação 63 Santa Maria 

Enunciação 64 Ela foi impedida de ver o neto 

Enunciação 65 Desaparecimento e morte do menino comove o Estado 

Enunciação 66 Jussara conta que viu Bernardo pela última vez há três meses 

Enunciação 67 O menino 

Enunciação 68 Que ele estava morto 

Enunciação 69 Não acredito até agora, conta a vó 

Enunciação 70 Lembra do aniversário de 1 ano de Bernardo 

Enunciação 71 Santa Maria 

Enunciação 72 Três Passos 

Enunciação 73 O ginásio onde ele foi velado lotou 

Enunciação 74 Além de flores, foram colocadas fitas pretas nas fachadas das casas 

Enunciação 75 Dois protestos foram feitos na noite 

Enunciação 76 O menino 

Enunciação 77 Desde o desaparecimento dele, foi palco de pedidos de ajuda 

Enunciação 78 Encontrar o menino 

Enunciação 79 O perfil Desaparecido Bernardo Boldrini 

Enunciação 80 O pai e a madrasta são alvo de xingamentos 

Enunciação 81 São inúmeras as manisfestações de solidariedade 

Enunciação 82 Morte de menino motivou centenas de comentários no Facebook 

Enunciação 83 Acompanhe o velório 

Enunciação 84 Santa Maria 

Enunciação 85 Última despedida ao menino 

Enunciação 86 O Adeus 

Enunciação 87 O corpo do menino 

Enunciação 88 Recebeu as últimas homenagens de toda uma cidade 

Enunciação 89 Bernardo desapareceu em 4 de abril em Três Passos 

Enunciação 90 Comunica o desaparecimento do menino 

Enunciação 91 Fotos dele foram publicadas na internet  

Enunciação 92 O corpo foi encontrado dentro de um saco plástico 
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Enunciação 93 Decomposição do corpo 

Enunciação 94 São suspeitos de utilizar uma injeção letal 

Enunciação 95 Teria se queixado do pai 

Enunciação 96 Juiz deu um prazo para uma "reaproximação" 

Enunciação 97 Odilaine Uglione teria se matado 

Enunciação 98 Descoberta da traição do marido 

Enunciação 99 Avó do menino não o via há anos 

Enunciação 100 Não tenho dúvidas qu foram eles 

Enunciação 101 A morte da filha única 

Enunciação 102 Santa Maria 

Enunciação 103 Passou anos sem ver o neto 

Enunciação 104 Achou o local e os verdadeiros assassinos 

Enunciação 105 As únicas pessoas que conviviam com ele 

Enunciação 106 Tentei várias vezes me aproximar dele 

Enunciação 107 Me chamavam de velha doente 

Enunciação 108 Somos honestos e honrandos conta a vó 

Enunciação 109 Bernardo 

Enunciação 110 Ele passou coisas horríveis 

Enunciação 111 Avó guarda foto no neto 

Enunciação 112 Caso Bernardo 

Enunciação 113 Corpo do menino 

Enunciação 114 Desaparecido 10 dias 

Enunciação 115 Santa Maria 

Enunciação 116 Enterro 

Enunciação 117 Cerca de cem pessoas foram 

Enunciação 118 Bernardo Boldrini 

Enunciação 119 Santa Maria 

Enunciação 120 A dor de dizer adeus 

Enunciação 121 Pela última vez, fez um pedido 

Enunciação 122 Fez fotografias com seu celular ao lado do retrato do mãe 

Enunciação 123 Pediu qu Jussara contasse sobre a morte de Odilaine 

Enunciação 124 Envolvimento no caso 

Enunciação 125 A avó achou melhor adiar a conversa  

Enunciação 126 Foi obrigada a voltar ao cemitério  

Enunciação 127 Se despedir do único neto 

Enunciação 128 Sepultado no mesmo jazigo da mãe 

Enunciação 129 Desaparecimento do menino 

Enunciação 130 Começamos a rezar para que ele fosse encontrado bem 

Enunciação 131 Familiares e professores de Bernardo participaram de enterro 

Enunciação 132 Foi difícil encontrar um olhar sem lágrimas  

Enunciação 133 Indiginação e revolta 

Enunciação 134 O corpo do menino 

Enunciação 135 Três Passos 

Enunciação 136 Estão presos temporariamente 

Enunciação 137 O sepultamento de Bernardo 

Enunciação 138 Prestaram as últimas homenagens 
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Enunciação 139 Caixão coberto por uma bandeira da escola 

Enunciação 140 Jussara estava com duas fotos de Bernardo 

Enunciação 141 A avó mostrou força, mais não conseguiu esconder a tristeza 

Enunciação 142 Isso dói muito, dói mesmo 

Enunciação 143 Agora ele está junto da mãe 

Enunciação 144 Jussara desabou num choro dolorido 

Enunciação 145 O menino era conhecido pelos abraços 

Enunciação 146 Uma faixa foi colocada no local com os dizeres "nosso anjo" 

Enunciação 147 Que a justiça seja feita 

Enunciação 148 Festa um dia após a morte 

Enunciação 149 Município decretou luto de três dias 

Enunciação 150 Avançaram as investigações sobre o caso 

Enunciação 151 O menino estava sendo velado 

Enunciação 152 Jussara Uglione, entrou com uma petição pedindo a guarda provisória do garoto 

Enunciação 153 Crime Hediondo 

Enunciação 154 O casal passou a noite do último sábado em uma festa 

Enunciação 155 Participaram de uma balada eletrônica 

Enunciação 156 Um dia antes, conforme a Polícia Civil, Bernardo foi assassinado 

Enunciação 157 O pai da vítima 

Enunciação 158 Eles estavam alegres no camarote 

Enunciação 159 Comentaram que eles estavam alegres, dando risada 

Anexo C - Tabela de Enunciações 


