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RESUMO 

 

 

O presente trabalho está centrado na inserção de diferentes comentários nas notícias 
jornalísticas. Consideramos como forma de manifestação de tais comentários o discurso 
direto, o discurso indireto e a expressão circunstancial. Para analisar o uso dos tipos de 
discurso nas notícias, estabelecemos a hipótese de que haveria correlações entre a 
alternância dos discursos e certos aspectos mais específicos relacionados à incorporação da 
fala dos participantes, a saber: o tipo semântico do verbo introdutor de tais discursos, sua 
localização e função nas notícias e sua relação com o veículo utilizado. Para tal, 
trabalhamos com um corpus formado por jornais destinados a um público leitor de 
diferentes extratos sócio-econômicos (O Globo, Folha de São Paulo, Extra, O Dia, JB e 
Povo), no intuito de investigar possíveis correlações entre essa categoria externa à língua e 
as demais categorias lingüísticas. A análise dos dados revelou que há um equilíbrio entre os 
jornais na utilização dos tipos de discurso; porém, os verbos mais neutros, como dizer, 
foram mais recorrentes nos jornais O Globo e Folha de S. Paulo, enquanto os jornais mais 
populares como O Dia e Povo apresentaram uma maior diversidade de verbos para 
introduzir a voz do outro na notícia jornalística. Quanto à localização dos discursos, 
percebemos uma distinção entre as notícias a depender do conteúdo temático – grande parte 
das notícias políticas era totalmente constituída de citações, diferentemente das notícias 
policiais. 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-Chave: Tipos de discurso, Notícia jornalística, Verbo dicendi. 
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ABSTRACT 

 

 

The present study focus on insertion of different comments into journalistic news. The 
expression of these comments may alternate among the direct speech, the indirect speech 
and the circumstantial expression. In order to analyze the types of speech in the news, we 
set the hypothesis there would be correlations between the variable discourse forms and 
specific traces related to the insertion of the participants’ discourse, such as: the semantic 
type of the introductor verb of such discourses, their location and function in the news and 
their relationship to the newspaper in question. Thus, our corpus is composed by 
newspapers addressed to readers from different status (O Globo, Folha de São Paulo, Extra, 
O Dia, JB and Povo), in order to establish correlations between this external category to 
language and the other linguistic categories. The analysis of the data showed that there is a 
regular distribution of the newspapers in the use of the speech types; however, the more 
neutral verbs, as say, were more frequent in the newspapers O Globo and Folha de S. 
Paulo, while the more popular newspapers as O Dia and Povo presented a greater diversity 
in the use of the verb to introduce one’s voice in journalistic news.  As for the location, we 
observed a difference among the news, depending on the theme – great part of the political 
news was totally constituted of citations, differently from police news.  
 

 

 

 

Keywords: Types of Speech, Journalistic news, Dicendi verb.  
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SINOPSE 

Alternância no uso dos tipos de discurso: Direto, 

Indireto e Expressão Circunstancial em notícias 

jornalísticas policiais e políticas de diferentes jornais.  

Influência da semântica do verbo dicendi, do tema da 

notícia, da localização no texto nessa escolha. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho está centrado na questão da inserção de diferentes falas nas 

notícias jornalísticas. As notícias, como se sabe, são textos basicamente narrativos e 

caracterizados por uma pretendida objetividade. No entanto, além de relatarem 

acontecimentos, também trazem a voz dos participantes envolvidos em tais acontecimentos. 

Assim, entendemos que existe a possibilidade de as falas serem introduzidas por três 

formas distintas: Discurso Direto, Discurso Indireto e Expressão Circunstancial.  

No discurso direto há uma reprodução ou tentativa de reproduzir fielmente e 

textualmente a fala do participante, como pode ser observado no exemplo:  

(1) “Nossa disposição é acelerar tudo o que tiver relação com o PAC e o Brasil”, 

         afirmou o presidente do Senado, Renan Calheiros.  

        (O Dia, 8-03-07). 

 

Já no discurso indireto, o narrador transmite com suas próprias palavras a essência 

do pensamento do participante.  

(2) Em reunião no Palácio do Planalto com representantes dos partidos aliados para 

      tratar da crise aérea, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse aos líderes das 

      legendas da base aliada que agora resta somente esperar a decisão da Justiça    

      sobre a CPI do Apagão Aéreo.  

        (Folha de SP, 04-04-07). 

 

Por fim, consideramos a expressão circunstancial como um recurso também 

utilizado nas notícias como forma de inserir a voz de algum participante. É introduzida por 
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vocábulos ou expressões que indicam conformidade, como por exemplo: segundo, para, 

conforme, de acordo com, dentre outros.   

 (3) Segundo Dilma, o Brasil vai insistir na redução da tarifa de importação imposta 

      pelos americanos ao álcool combustível.  

         (JB, 8-03-07). 

 (4) Para representantes do setor sucroalcoleiro, Brasil e Estados Unidos têm     

      condição de estabelecer uma ampla parceria na área de cooperação tecnológica.  

         (JB, 9-03-07). 

 Este trabalho tem como objetivo estudar como se dá a inserção desses discursos nas 

notícias jornalísticas voltadas para diferentes tipos de leitores. Dessa maneira, buscamos 

entender a relevância, a função e a localização das formas de introduzir a voz dos 

participantes neste gênero textual, além do tipo de verbo dicendi que compõe os discursos 

direto e indireto. Ao mesmo tempo, assumimos a notícia, assim como Cunha (2003) como 

gênero polifônico, diferentemente do artigo de opinião, por exemplo.   

 Com vistas a buscar respostas para as questões tratadas neste trabalho, postulamos 

as seguintes hipóteses: 

• Haveria preferência pelo uso de uma das três formas de introduzir a fala dos 

personagens a depender do jornal analisado? 

• O conteúdo temático da notícia exerceria influência na utilização dos comentários 

de outrem? 

• Haveria alguma correlação entre a semântica do verbo dicendi utilizado e o jornal? 
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• Haveria uma preocupação do jornal em manter uma postura mais distanciada ou                                         

neutra em relação à fala dos participantes? 

 A partir da análise da variação nas formas de introduzir as vozes dos participantes 

nas notícias, interessa-nos entender a função do discurso direto, indireto e da expressão 

circunstancial nesse gênero textual e sua relação com o veículo utilizado. Para tanto, 

trabalhamos com um corpus constituído de notícias de diferentes jornais brasileiros, 

buscando estabelecer uma comparação quanto ao público leitor visado. São eles: O Globo, 

Folha de São Paulo, Extra, O Dia, Jornal do Brasil, e Povo. Assim, procuramos 

correlacionar as categorias lingüísticas (tipos de discurso, tipos de verbo dicendi, 

localização dos discursos, dentre outras) e extra-lingüísticas, como o veículo utilizado.  

 No capítulo 2 são apresentadas as teorias que fundamentam este trabalho, partindo-

se, primeiramente, da diferenciação entre gêneros textuais e tipos de texto sob a ótica de 

diversos autores, tais como Bakhtin (1986), Swales (1990), Adam (1992), Marcuschi 

(2002) e Paredes Silva (2005). A seguir focaliza-se a estrutura da narrativa tal como 

descrita por Labov (1972) e a estrutura do gênero notícia jornalística, na proposta de Van 

Dijk (1992). Além disso, tratamos das vozes do discurso - Bakhtin (1988), Cunha (2003), 

Angelim (2003) e Sá (1997) e, mais especificamente, dos tipos de discurso (direto e 

indireto) na visão de diversos autores como Garcia (1968), Cunha (1972) e Bechara (2002). 

Em relação à Expressão Circunstancial, contemplamos os estudos de Maingueneau (2005). 

Analisamos os verbos dicendi constituintes dos discursos, principalmente, de acordo com a 

perspectiva de Garcia (1968), Caldas-Coulthard (s/d), Gavazzi e Rodrigues (1997) e Moura 

Neves (2000). Por fim, tratamos brevemente da Teoria da Variação nas perspectivas de 

Paredes Silva (2007) e Braga (2007). 
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 No capítulo 3 descrevemos os procedimentos metodológicos adotados neste 

trabalho, a saber: caracterização do corpus trabalhado, os jornais analisados e as categorias 

lingüísticas (tipo de discurso, tipo de verbo dicendi e localização dos discursos) examinadas 

visando ao tratamento estatístico dos dados.  

 No capítulo 4 tratamos da importância dos verbos dicendi e propomos uma nova 

classificação de tais verbos a partir da observação dos dados obtidos em diferentes jornais.  

 No capítulo 5 discutimos os resultados estatísticos e os interpretamos a partir das 

tabelas que especificam as correlações entre os tipos de discurso e as categorias 

investigadas, comparando todos os jornais. Seguem-se as considerações finais, referências 

bibliográficas e anexos. Nos anexos, encontra-se parte do material analisado, 

correspondendo, na íntegra, aos exemplos utilizados ao longo da Dissertação.   
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Análise de gêneros   

 Como o presente trabalho analisa a questão da inserção de diferentes comentários 

no gênero “notícia jornalística”, é necessário, inicialmente, apresentar a visão de diversos 

autores no que concerne à distinção entre gêneros e tipos de texto.  Assim, neste capítulo, 

explicitaremos tais perspectivas a fim de conceituar o gênero “notícia” e o tipo de texto 

predominante em tal gênero.  

 Além disso, realizaremos uma breve exposição acerca da estrutura da narrativa, e do 

gênero “notícia jornalística”, a partir da análise de sua organização na imprensa. Adiante, 

apresentaremos uma seção, explicando a respeito das “vozes do discurso” e do discurso do 

outro, utilizando os conceitos de discurso relatado ou reportado. Trataremos mais 

especificamente dos tipos de discurso (direto e indireto), e do que denominamos 

“Expressão Circunstancial”. Apresentaremos e classificaremos os verbos constituintes do 

discurso direto e indireto – os verbos dicendi. Finalmente, realizaremos uma breve 

exposição da Teoria da Variação que dá suporte ao trabalho.  

 

2.1.1. Gêneros de discurso, gêneros textuais, tipos textuais 

 Bakhtin (1986) apresenta os gêneros de discurso sob uma ótica dialógica da 

linguagem. O enunciado é visto como um fenômeno de comunicação social, isto é, uma 

resposta a um “já-dito”. Vale lembrar que o discurso existe somente na forma de 

enunciados, sendo que estes não se repetem, porque são eventos únicos. Nas palavras do 

próprio autor:  

As formas da língua e as formas típicas dos enunciados, isto é, os 
gêneros de discurso, chegam à nossa consciência e à nossa 
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experiência em conjunto e estreitamente vinculadas. Aprender a 
falar significa aprender a construir enunciados. (Bakhtin 2003:283). 
 

 Os gêneros do discurso são bastante focados nos estudos do Círculo de Bakhtin1. Na 

verdade, os gêneros sempre foram analisados no campo da literatura, sendo considerados 

segregados da vida social. Essa falta de estudos em relação aos gêneros pode ser devida ao 

fato de que estes são muito heterogêneos e abarcam diferentes esferas sociais. Finalmente, 

o autor encontra uma natureza comum aos gêneros – a sua natureza verbal – e, assim, os 

define como “tipos relativamente estáveis de enunciados” ou “formas relativamente 

estáveis e normativas do enunciado”, podendo-se entender o enunciado tanto como a 

produção do discurso como o discurso produzido historicamente situado.  

 Bakhtin reconhece três elementos essenciais em um gênero, a saber: conteúdo 

temático (objetos do discurso e sentidos), estilo (recursos do léxico e gramaticais da língua) 

e construção composicional (organização, disposição e acabamento da totalidade 

discursiva).   

 Entende-se, portanto, que os gêneros são uma tipificação social dos enunciados que 

apresentam traços comuns e que se formaram a partir da interação relativamente estável 

entre os falantes. Vale ressaltar que os gêneros não podem ser distinguidos por suas 

propriedades formais, ou seja, a forma não define o gênero; é a ligação do gênero com uma 

situação social de interação que o constitui. Dessa forma, a constituição de um determinado 

gênero está relacionada ao surgimento e à estabilização de novas situações sociais de 

interação verbal dentro de certas esferas sociais. Pode-se citar, como exemplo, a esfera 

                                                 
1 O Círculo de Bakhtin era formado por grupos de intelectuais russos que se reuniram no período de 1919 a 
1974, dentre os quais fizeram parte Bakhtin, Voloshinov e Medvedev.  
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jornalística, estudada neste trabalho, que engloba os gêneros carta de leitor, artigo de 

opinião, notícia, dentre outros, orientada para a editoria e os leitores.  

 Bakhtin (1986) distingue os gêneros em dois grupos: primários e secundários. Os 

gêneros primários são caracterizados por fazerem parte da comunicação discursiva 

imediata. Pode-se citar como exemplo a conversa, a carta, o bilhete, dentre outros. Já os 

secundários surgem de situações de comunicação mais complexas e formais, como, por 

exemplo, o romance, a tese, a palestra. É importante frisar que não se pode diferenciar os 

grupos primários e secundários pela dicotomia fala / escrita, uma vez que há gêneros 

primários escritos e secundários orais. Convém lembrar que muitos gêneros secundários se 

formam pela captação e reelaboração de gêneros primários. Além disso, muitos surgem do 

hibridismo de outros gêneros. No caso do trabalho em questão, interessa-nos um gênero 

secundário, uma vez que a notícia se encontra situada em tal grupo.  

 Outro autor que trouxe a discussão dos gêneros para o âmbito lingüístico foi Swales. 

Swales (1990) dedicou-se, principalmente, à análise dos gêneros desenvolvidos no contexto 

acadêmico – artigos, resenhas, teses, dentre outros. O autor conceitua gênero como uma 

classe de eventos comunicativos, sendo o evento uma situação em que a linguagem verbal 

tem um papel indispensável. Desse modo, entendemos que a noção de evento comunicativo 

não compreende somente o discurso propriamente dito, mas seus participantes, o papel de 

tal discurso, o contexto de produção e recepção (Paredes Silva 2005). 

 Swales (1990) reconhece como a principal característica dos gêneros a idéia de que 

estes têm a função de realizar um objetivo, ou seja, apresentam um propósito comunicativo. 

Contudo, além dessa característica fundamental apresenta outras, como a prototipicidade 

(um texto será classificado como parte do gênero se possuir traços especificados na 

definição dos gêneros); o reconhecimento do gênero por parte dos membros da comunidade 
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discursiva; e o comportamento efetivo dos membros para dar conta do uso de determinado 

gênero.   Na definição do próprio autor: 

Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, cujos 
exemplares compartilham os mesmos propósitos comunicativos. Esses 
propósitos são reconhecidos pelos membros mais experientes da 
comunidade discursiva original e constituem a razão do gênero (...). 
(Swales 1990 apud Hemais e Rodrigues 2005:114) 
 

  É interessante notar que o próprio autor reformula seu ponto de vista em relação à 

definição de propósito comunicativo, uma vez que o propósito é um traço menos explícito 

e, portanto, mais difícil de demonstrar do que traços formais. O autor também reavalia a 

noção de comunidade discursiva em trabalhos subseqüentes2. A comunidade discursiva era 

vista como um grupo estável de falantes; porém, Swales questiona se essa comunidade 

discursiva é um construto social ou apenas uma ilusão que serve para generalizações sobre 

o mundo. Além disso, o autor reconhece que as comunidades incorporam a idéia do avanço 

e da novidade na aceitação de novos gêneros que surgem com o passar do tempo e com a 

necessidade de sua cultura3.  

 Em seu livro de 1990, Swales adota uma posição que não privilegia a forma ou o 

estilo; portanto, não identificamos a expressão tipo de texto em seus trabalhos. Em 

contrapartida, Adam (1992) apresenta-nos a noção de seqüência textual, apontando o texto 

como um objeto determinado pelo discurso. Nesse sentido, entende que os gêneros se 

encontram dispostos em categorias pelos traços que compartilham com as seqüências (os 

protótipos). Já as seqüências são pensadas a partir dos conceitos de tipo de texto e de 
                                                 
2 Swales (1992, 1993, 1998b, apud Hemais e Rodrigues 2005) 
 
3 No livro Other Floors, Other Voices: a Textography of a Small University Building (1998b apud Hemais e 
Rodrigues 2005), Swales repensa o conceito de comunidade discursiva e passa a chamá-la de “teoria da 
comunidade discursiva”. Nesse sentido, a comunidade discursiva possui princípios e práticas que têm uma 
base lingüística, retórica, metodológica e ética. Além disso, o autor distingue comunidade discursiva local – 
os membros trabalham juntos – de comunidade global – os membros independem de onde e com que 
trabalham.  
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superestrutura textual4. É interessante perceber que a distinção principal que o autor 

estabelece entre as seqüências e os gêneros é que as seqüências possuem uma estabilidade 

que os gêneros não possuem. O gênero notícia, estudado neste trabalho, inclui-se no 

conjunto dos gêneros narrativos, uma vez que compartilharia traços desse tipo de 

seqüência. No trabalho de 1992, Adam também conceitua os gêneros como componentes da 

interação social e as seqüências como esquemas em interação dentro de um gênero. 

Inicialmente, Adam (1987 apud Bonini 2005) postulou sete tipos de seqüência – narrativa, 

descritiva, argumentativa, expositivo-explicativa, injuntivo-instrucional, conversacional e 

poético-autotélica. Posteriormente, Adam (1992 apud Bonini 2005) reduziu esse número, 

classificando as seqüências, finalmente em: narrativa, descritiva, explicativa, argumentativa 

e dialogal5. A seqüência, embora concebida como mecanismo cognitivo, é determinada 

pelas condições externas, do discurso.  

 É importante observar que a proposição (semântica) está em relação de dependência 

com uma seqüência textual, do mesmo modo que a seqüência se relaciona pragmaticamente 

com o gênero ou enunciado. A diferença fundamental entre gênero e seqüência é que 

aquele é bastante heterogêneo, enquanto as seqüências são relativamente estáveis, ou seja, 

podem ser delimitadas em poucos tipos. No trabalho em questão, interessa-nos a seqüência 

narrativa.  

 Adam (1992) apresenta-nos algumas características próprias da narrativa, a saber: a 

sucessão de eventos (os eventos ocorrem em uma cadeia respeitando uma determinada 

ordem temporal); a unidade temática (o sujeito agente desencadeia a ação narrada); os 
                                                 
4 Van Dijk (1992) trata da noção de superestrutura textual como um mecanismo de descrição e organização de 
macroestruturas temáticas de um texto.  
 
5 O autor excluiu a seqüência injuntiva por considerá-la parte da descrição. Além disso, também 
desconsiderou a poética por considerar o texto poético como uma estrutura hierárquica e ordenada de 
proposições.  
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predicados transformados (a transformação das características dos personagens); o processo 

(início, meio e fim), a intriga (causas para dar sustentação aos fatos narrados) e a moral 

(reflexão sobre o fato narrado).  

 O trabalho de Adam é inovador na medida em que o autor propõe a noção de 

seqüência, enriquecendo o campo de debates sobre tipologias textuais. No entanto, a 

delimitação no número de seqüências textuais não é consensual e varia de autor para autor.  

 Ainda em relação à distinção entre gêneros textuais e tipos de texto, mencionaremos 

a visão de Marcuschi (2002). Para o autor, nos últimos séculos, com o surgimento de novas 

tecnologias, surgiram também novos gêneros textuais. Os gêneros que surgem não são 

inovações absolutas, uma vez que decorrem de gêneros já existentes. Bakhtin (1997) já 

havia descrito tal fato, tratando da “transmutação” dos gêneros e da assimilação de um 

gênero por outro gerando novos gêneros. Pode-se notar ainda que, a partir de determinados 

meios de comunicação como a televisão, a Internet, o jornal, começaram a surgir formas 

discursivas novas, tais como teleconferências, e-mails, notícias.  

 É importante salientar que é impossível se comunicar sem ser por algum gênero6. 

Nesse sentido, o gênero é definido por suas propriedades sócio-comunicativas, ou seja, está 

ligado à situação de interação. Além disso, os gêneros abrangem um número ilimitado de 

possibilidades, uma vez que aparecem gêneros novos a partir da necessidade de 

determinada cultura. Já os tipos textuais estão mais ligados às seqüências lingüísticas do 

texto; são caracterizados basicamente por suas propriedades formais. O autor estabelece os 

seguintes tipos textuais: narrativo, argumentativo, descritivo, expositivo e injuntivo7. Ao 

                                                 
6 Nessa perspectiva, a língua é vista como uma atividade social, histórica e cognitiva. A natureza funcional da 
língua é privilegiada e não seu aspecto estrutural.  
 
7 Marcuschi adota a sugestão de Werlich (1973) para a classificação dos tipos textuais.  
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contrário dos gêneros, os tipos textuais são limitados por aspectos lexicais, sintáticos, 

dentre outros. O autor nos apresenta o seguinte quadro comparativo:  

 

TIPOS TEXTUAIS GÊNEROS TEXTUAIS 

1. constructos teóricos definidos por propriedades 
lingüísticas intrínsecas; 

1. realizações lingüísticas concretas definidas por 
propriedades sócio-comunicativas; 

2. constituem seqüências lingüísticas ou seqüências 
de enunciados que não são textos empíricos; 

2. constituem textos empiricamente realizados 
cumprindo funções em situações comunicativas; 

3. sua nomeação abrange um conjunto limitado de 
categorias teóricas determinadas por aspectos 
lexicais, sintáticos, relações lógicas, tempo verbal; 

3. sua nomeação abrange um conjunto aberto e 
praticamente ilimitado de designações concretas 
determinadas pelo canal, estilo, conteúdo, 
composição e função; 

4. designações teóricas dos tipos: narração, 
argumentação, descrição, injunção e exposição; 

4. exemplos de gêneros: telefonema, sermão, carta 
comercial, carta pessoal, romance, bilhete, aula 
expositiva, reunião de condomínio, horóscopo (...) 

 
  

 Assim, poderíamos dizer que o gênero “notícia jornalística” é constituído 

predominantemente do tipo textual narrativo. Marcuschi (2002) também utiliza a expressão 

“domínio discursivo” para nomear uma esfera ou instância de produção discursiva ou de 

atividade humana. Como exemplo, citamos o discurso jornalístico, já que a atividade 

jornalística não se expressa por um gênero em particular, mas origina vários gêneros.  

 Entendemos, portanto, que há uma tendência em adotar o termo gênero textual a 

partir de critérios externos (sócio-comunicativos e discursivos), enquanto o tipo textual 

seria definido por critérios internos (aspectos lingüísticos e formais). Finalmente, Paredes 

Silva (2005) também adota a diferença entre tipos textuais e gêneros. Segundo a autora, os 

tipos textuais estão relacionados a seqüências, “estruturas disponíveis na língua com marcas 

lingüísticas específicas, referentes principalmente ao sistema de tempo/aspecto/modo do 

verbo, mas também à centração numa pessoa do discurso (1ª, 2ª e 3ª), às preferências 



 24 

semânticas, à ordenação lógica ou cronológica, etc.” (Paredes Silva 2005). Nesse sentido, 

há um número limitado de tipos como narração, descrição, argumentação, dentre outros.  

 Em contrapartida, os gêneros são concebidos como uma atualização dos tipos em 

situações concretas de comunicação. Encontramos uma multiplicidade de gêneros que são 

facilmente identificados pelos falantes da língua, uma vez que fazem parte de nossas 

atividades sócio-interacionais. A autora cita como exemplo, a diferença que o usuário da 

língua pode fazer ao mudar de estação de rádio e perceber que se trata de uma transmissão 

esportiva, noticiário, pregação religiosa, etc. Convém mencionar ainda que alguns gêneros 

podem ser muito mais  híbridos do que outros. Paredes Silva (2005) apresenta-nos 

exemplos de gêneros híbridos como a carta pessoal e trata também dos gêneros mais 

fechados como é o caso de uma receita culinária, que representa um exemplo prototípico de 

texto injuntivo.  

 Como se pode perceber, há muitos trabalhos referentes à questão dos gêneros e tipos 

textuais. Procurou-se sintetizar os pontos que nos pareceram básicos para a diferenciação 

do gênero e do tipo de texto trabalhados nesta pesquisa.  

 

2.1.2. A narrativa 

 Nesta seção apresentaremos algumas considerações sobre a narrativa, 

principalmente do ponto de vista de Labov (1972). O autor, a partir do estudo de narrativas 

orais, apresenta certos conceitos que também podem ser aplicados em textos narrativos 

escritos.  

 Segundo Labov (1972), a narrativa pode ser definida como um método de resgatar 

uma experiência passada a partir da combinação de uma seqüência verbal de orações com a 

seqüência de eventos que realmente ocorreram, ou seja, as orações são caracteristicamente 
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ordenadas em uma seqüência temporal. O autor acredita que as narrativas completamente 

desenvolvidas são compostas de seis partes. O resumo constitui-se de uma ou duas orações 

que sintetizam o assunto a ser relatado. A orientação é responsável por ambientar os 

personagens no tempo e espaço. Geralmente, as orações do Português que fazem parte da 

orientação apresentam propriedades sintáticas comuns, como o tempo verbal no pretérito 

imperfeito. 

 Merece destaque uma terceira parte formadora da narrativa: a complicação. É o 

corpo da narrativa, ou seja, é a seqüência de eventos que dão suporte à narrativa. É uma 

parte essencial, uma vez que toda narrativa contém uma seqüência de episódios formando o 

“esqueleto” da narrativa. A avaliação é a parte da narrativa que revela os sentimentos e 

opiniões do narrador sobre a situação que está sendo narrada. A avaliação de uma narrativa 

forma uma estrutura secundária que está concentrada não só na seção de avaliação, como 

também diluída ao longo da narrativa. É nas partes avaliativas que encontramos os 

discursos do outro (como o discurso direto, por exemplo) para comentar os eventos da 

narrativa. O próprio narrador ou a voz de uma outra pessoa avalia determinada ação ou 

situação, no sentido de expressar, mesmo que implicitamente, sua opinião pessoal. Desse 

modo, é importante notar que o narrador “quebra”, de certa forma, a narrativa para incluir 

um discurso, independente da pessoa a que se atribui a fala. Labov (1972) denomina tal tipo 

de avaliação externa, uma vez que o narrador interrompe o curso da narrativa. Nos 

exemplos apresentados pelo autor, percebemos o destaque no uso do verbo dicendi say na 

seção avaliativa.  

 A resolução apresenta o desenlace dos acontecimentos. Por fim, a coda encerra 

completamente a narrativa, geralmente com orações livres. Representa uma ruptura entre o 
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tempo da narrativa e o tempo presente. Esta parte não é indispensável para a narrativa, pois 

ocorre com pouca freqüência.  

 Aliás, é importante salientar que nem sempre todas as partes ocorrem em conjunto 

em uma narrativa. Existem as narrativas mínimas que, segundo o autor, são aquelas 

formadas somente por duas orações ordenadas em uma seqüência temporal, sem condições 

de ocorrer reversão em tal ordem.  

 

2.1.3. A estrutura temática da notícia 

 O objetivo desta seção é apresentar a notícia do ponto de vista de sua organização 

na imprensa. Para tal, apresentamos a perspectiva de Van Dijk (1992). O autor tem como 

foco principal a organização global da notícia, ou seja, trata das estruturas da notícia além 

do nível sentencial, como estruturas temáticas e esquemáticas. Nesse sentido, preocupa-se 

mais com os macrofenômenos do que com a microorganização do discurso da notícia 

(traços sintáticos, semânticos, conexões sentenciais, dentre outros).  

 Van Dijk (1992) entende como estrutura temática a “organização geral dos tópicos 

sobre os quais versa um exemplar de notícia” (p.122). Já os esquemas descrevem a forma 

global de um discurso. A fim de caracterizar a notícia, o autor também se vale da noção de 

estrutura de relevância. Tal estrutura indica para o leitor as informações mais importantes e 

proeminentes no texto. O autor cita como exemplo de estrutura de relevância a manchete de 

um jornal. É importante ressaltar que o autor assume a existência de uma relação 

sistemática entre o texto noticioso e o contexto em que é produzido.  

 Pode-se dizer, baseados nos estudos do autor, que o tema ou tópico da informação 

organiza o que é mais importante em um texto. Assim, os usuários da língua podem resumir 

informações complexas em algumas sentenças que expressam o ponto principal da 
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informação. A manchete, por exemplo, é o tópico global que resume logo de início as 

informações contidas no texto.  

 Van Dijk (1992) apresenta-nos algumas conclusões importantes em relação ao tema 

ou tópico de um texto. Primeiro, não há apenas um tópico ou sumário possível de um texto, 

mas vários; segundo, os tópicos que atribuímos a um texto podem ser subjetivos; terceiro, 

parte dos tópicos inferidos do texto encontra-se no próprio texto; quarto, os tópicos têm um 

caráter abrangente, deixando-se de lado os detalhes do texto. As manchetes e o lead8 são 

sinais eficazes para se realizarem previsões sobre a informação mais importante e 

pertinente do texto.  

 Para Van Dijk (1992), a temática da notícia é estruturada hierarquicamente, 

seguindo-se um padrão. A manchete é o tópico mais alto e mais importante; no lead 

encontramos o topo da macroestrutura completa do texto; as sentenças ou parágrafos 

iniciais do texto exprimem um nível ainda inferior da macroestrutura, mas mostram 

detalhes importantes a respeito de tempo, local, participantes, causas ou conseqüências dos 

eventos principais.  

 Na organização da notícia, percebemos uma regra implícita: os tópicos principais e 

mais atuais vêm em primeiro lugar. Van Dijk (1992) propõe-nos a estrutura de relevância 

para explicar tal fato. Assim, o texto de notícia pode atribuir diferentes valores de 

                                                 
8 No manual do jornal O Globo, encontramos a definição de lead como “a palavra que, por significar guia, 
expressa exatamente a função das primeiras linhas do texto de jornal: guiar o leitor, atraí-lo, num processo 
bem próximo da sedução”.  
 
Já no manual de Redação da Folha de São Paulo, encontramos tal palavra com grafia lide. Neste jornal, 
percebemos que o objetivo do lide é “introduzir o leitor na reportagem e despertar seu interesse pelo texto já 
nas linhas iniciais. Assim como no jornal O Globo, tenta seduzir o leitor logo no início do texto. Pressupõe 
que qualquer texto publicado no jornal disponha de um núcleo de interesse, seja este o próprio fato, uma 
revelação, a idéia mais significativa de um debate, o aspecto mais curioso ou polêmico de um evento ou 
declaração de maior impacto ou originalidade de um personagem”.  
 
No presente trabalho, preferimos manter a grafia original – lead.  
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relevância aos tópicos dessa hierarquia, como por exemplo, através da manchete, do lead, 

da ordem linear do texto. A esse respeito, no manual de redação e estilo do jornal O Globo, 

percebemos que o esquema clássico para a organização de um texto noticioso é o da 

pirâmide invertida: alimenta-se o início da matéria com os fatos mais relevantes, e o 

conteúdo dos parágrafos que se seguem vai decrescendo em importância.  

 A partir dos estudos de Van Dijk (1992), podemos notar alguns movimentos 

atuantes no processo de produção de uma notícia jornalística. Destacamos aqui o processo 

mais relevante para a nossa pesquisa. 

1. Cada parágrafo deverá desenvolver um tópico de nível inferior, de acordo com alguns 

princípios: 

1.1. Conseqüências importantes vêm em primeiro lugar; 

1.2. Detalhes de um evento ou ator sucedem-se à menção global do evento ou pessoa; 

1.3. Causas ou condições de eventos são mencionadas após o evento e suas conseqüências9 

1.4. Informação contextual e de background vem por último.  

 Desse modo, podemos afirmar que nas notícias ocorre um processo cíclico: 

categorias como ação principal, personagens principais, outros participantes, propriedades 

dos participantes e do evento (tempo, lugar), conseqüências, dentre outras ocorrem 

novamente com seus detalhes em ordem decrescente de relevância.  

 O referido autor assume que os artigos noticiosos têm uma forma convencional, um 

esquema fixo que organiza o conteúdo global. Esses esquemas narrativos podem ser 

descritos por um tipo de “gramática” que especifica estruturas sintáticas e consiste de (i) 

um conjunto de categorias características e (ii) um conjunto de regras de formação.  

                                                 
9 O autor denomina princípio geral da recência o fato das conseqüências virem antes das condições.  
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 As categorias óbvias para o esquema da notícia são a manchete (primeira categoria 

que abre o esquema) e o lead (categoria opcional), que funcionam como um sumário. 

Contudo, há outras categorias presentes na notícia, dentre elas o background e as citações, 

denominadas como Reações Verbais. O background domina as partes do texto em que se 

dá informação a respeito do contexto social, político, histórico geral ou as condições desses 

eventos. Os tipos de Background são a história, que relaciona eventos do passado à situação 

do presente, e o contexto, que organiza informação sobre a situação atual e na qual o evento 

principal é bastante importante.  

 Além disso, há o evento principal, os eventos prévios (para recordar os leitores do 

que aconteceu antes) e a Conseqüência que organiza todos os eventos que são descritos 

como tendo sido causados pelo Evento principal. No final de um artigo noticioso, muitas 

vezes encontramos uma seção denominada Comentário, contendo conclusões, expectativas, 

especulações.  

 Em relação à ordenação das categorias, o autor mostra-nos que o sumário, formado 

por manchete e lead vem sempre em primeiro lugar, enquanto os Comentários geralmente 

aparecem no fim. Na maioria das notícias encontramos o Evento Principal iniciando o 

texto, após o sumário. Em seguida podem aparecer no texto várias categorias de 

Background. As Reações Verbais são encontradas, geralmente, próximas ao final da 

notícia, antes dos comentários. É neste caso que encontramos os discursos de outrem, 

estudados neste trabalho. Vale lembrar ainda que algumas dessas regras são bastante fixas, 

enquanto outras são de natureza opcional.  

 O autor acredita que as categorias usualmente colocadas próximo ao final (Reações 

Verbais, Comentários ou Conseqüências) podem ser antecipadas, se contiverem 

informações relevantes. Desse modo, tais deslocamentos são descritos como 
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transformações de um esquema canônico, tal como o abaixo reproduzido. (Van Dijk, 1992: 

147) 

  

D ISC U R SO
D A

N O TÍC IA

Sum ário

      Lead    Episódio  C om entários

E ventos E xpectativa

Evento
Principal R etrospecto

C ircunstâncias H istória

C ontexto
E ventos

A nteriores

Lead E pisódio

C oseqüências /
R eações

R elato
Jornalístico

C om entários

A valiação

M anchete

 

 

 

 Observamos, a partir da figura apresentada, que os comentários e a avaliação estão 

posicionados mais à direita, ou seja, a expectativa é de que apareçam com freqüência no 

final de uma notícia jornalística após o relato jornalístico dos acontecimentos.  
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2.2. Estudos sobre polifonia 

2.2.1. As vozes do discurso 

 Cunha (2003) não trata do esquema e da estrutura da notícia, mas a estuda do ponto 

de vista da polifonia. A autora distingue o artigo de opinião, gênero aparentemente 

monofônico, da notícia, gênero polifônico. Assim, passamos a uma análise mais 

aprofundada da notícia de acordo com a perspectiva do dialogismo e das vozes que a 

compõem.   

 O estudo das vozes permite-nos entender o diálogo existente entre os diferentes 

discursos que constituem um texto. A concepção de Bakhtin em relação à linguagem como 

interação entre indivíduos sócio-historicamente situados introduz um aspecto inovador – o 

dialogismo. Como já exposto, o autor acredita que todo enunciado é uma resposta a um já-

dito, seja numa situação imediata, seja num contexto mais amplo.  

 É indiscutível que o objetivo essencial da notícia é fazer saber sobre um fato novo. 

No entanto, além do caráter informativo, apresenta também um caráter apreciativo, 

revelado no seu funcionamento dialógico. Segundo Cunha (2003) a ordem dos tópicos na 

notícia, assim como as formas de representação de outros discursos manifestam a posição 

do jornalista conferindo, muitas vezes, um caráter subjetivo ao gênero.  

 A autora acredita que há duas tendências para o estudo do dialogismo. A primeira 

trata da presença do discurso de outrem de modo mais restrito, como é o caso do discurso 

direto, indireto, dentre outros. Já a segunda, formulada por Bakhtin, analisa a interação 

entre o discurso de outrem e o contexto no qual ele aparece. Neste trabalho, estudamos o 

discurso do outro de uma forma mais restrita.  

 A polifonia é evidente em um texto noticioso. Entendemos polifonia, assim como 

Angelim (2003), como a “multiplicidade de sujeitos responsáveis pelo ponto de vista das 
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falas, em um texto”. A noção de polifonia foi introduzida por Bakhtin para o estudo da 

literatura romanesca. Desde então, seu conceito vem sendo utilizado na lingüística para 

analisar os enunciados nos quais percebemos a presença de inúmeras “vozes” 

simultaneamente.  

 Tal fenômeno também pode ser percebido através de determinadas marcas 

lingüísticas como frases na voz passiva, verbos cujos significados demonstram que se trata 

de outro falante (negar, garantir), discurso direto e indireto, dentre outros. Neste trabalho, a 

marca de polifonia que nos interessa está relacionada ao discurso reportado.  

 

2.2.1.1. O discurso de outrem 

 Nesta seção pretendemos expor a noção de discurso reportado ou relatado na visão 

de autores como Bakhtin (1988) e Sá (1997). 

 Segundo Bakhtin (1988:144), “o discurso citado é o discurso no discurso, a 

enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma 

enunciação sobre a enunciação”. Desse modo, entendemos que o autor nos apresenta a 

noção de discurso citado como uma forma de transmissão do discurso de outrem com 

relação à enunciação a partir de construções estáveis da própria língua. Tal discurso possui 

uma autonomia estrutural e semântica e, por esse motivo, pode não modificar a trama 

lingüística do contexto em que está presente.  

 O falante de uma língua entende o discurso citado como a enunciação de uma outra 

pessoa, que está situada fora do contexto narrativo. No caso do diálogo que se apresenta no 

discurso narrativo, entendemos que sua manifestação se dá através do discurso direto. É 

interessante perceber que há uma diferença na recepção ativa do discurso de outrem, 

fundamental para o diálogo, e sua transmissão. Nesse sentido, a transmissão leva em 
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consideração uma terceira pessoa, que é a pessoa a quem estão sendo transmitidas as 

enunciações citadas. No trabalho em questão, esse seria o caso do leitor do jornal.  

 Bakhtin (1988) relaciona o contexto citado e o contexto narrativo, afirmando que 

estes são unidos por relações dinâmicas, complexas e tensas. Não se pode, então, 

compreender qualquer forma de discurso sem levá-las em consideração. O autor entende 

que há duas orientações principais para o desenvolvimento da inter-relação do discurso 

narrativo e do discurso citado. A primeira é a tendência de que a reação ativa ao discurso de 

outrem pode visar à conservação de sua integridade e autenticidade. Assim, tem-se o 

chamado estilo linear de citação do discurso de outrem.  

 A segunda orientação apresenta um estilo pictórico, na medida em que o contexto 

narrativo tende a desfazer a estrutura compacta e fechada do discurso citado, a absorvê-lo e 

apagar suas fronteiras. Em um outro tipo de orientação, o discurso citado apresenta-se mais 

forte e ativo do que o contexto narrativo que o integra e começa a dissolvê-lo, uma vez que 

a dominante do discurso é deslocada para o discurso citado. Nessa orientação predominam 

as variantes do discurso direto e indireto mais flexíveis às tendências do contexto narrativo. 

Nas palavras do próprio autor, “quanto mais forte for o sentimento de eminência 

hierárquica na enunciação de outrem, mais claramente definidas serão as suas fronteiras, e 

menos acessível será ela à penetração por tendências exteriores de réplica e comentário” (p. 

153).  

 Sá (1997) define o discurso reportado como uma manifestação explícita da 

intertextualidade e discute sua importância em um texto. Desse modo, a escolha do tipo de 

discurso em determinado tipo de texto orienta o ouvinte em sua interpretação, assim como 

acreditava Virtanen (1992 apud Sá 1997). Bakhtin (1992 apud Sá 1997) também trata da 

transmissão do discurso de outrem a um receptor. Segundo o autor, as diversas variantes do 
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discurso reportado são primordiais no modo como o receptor do texto apreende o discurso 

do outro e, até certo ponto, responde a esse texto a partir da influência do discurso. Assim, 

em um texto narrativo, por exemplo, o enunciador guia a compreensão do ouvinte/receptor 

através de estratégias que atuam sobre ele; o discurso de outrem, nesse caso, pode 

apresentar entoações do próprio enunciador com o intuito de dissuadir o receptor.  

 Bakhtin (1992) afirma que o contexto citante pode modificar o enunciado reportado. 

Segundo o autor: 

Ao incorporar à sua enunciação a enunciação de outrem, o narrador 
“elabora regras sintáticas, estilísticas e composicionais”, que, ao mesmo 
tempo permitem conservar certa “autonomia do discurso de outrem” e 
integrá-lo à própria unidade sintática do falante. (Bakhtin 1992 apud Sá 
1997:75).  

  

 Assim, a compreensão de um texto está relacionada, primordialmente, com as 

indicações e pistas que o enunciador oferece ao receptor, levando-o a seguir determinado 

caminho para sua interpretação10. Nas palavras de Cunha (2003): 

Sabe-se, depois de Bakhtin, que a palavra é habitada pela voz de outrem e 
carregada de sentidos diferentes, em função dos gêneros e das situações. 
A notícia é uma espécie de relato, constituída de fragmentos de discursos, 
de modo que se suprimíssemos as falas alheias, não restaria quase nada.  
(Cunha, 2003). 

 
  
  

2.2.1.2. Estruturas de reprodução de enunciações: o discurso direto, o discurso 

indireto e a expressão circunstancial 

                                                 
10 Seguimos o pensamento de Ducrot (1980 apud Koch 1997) que afirma que “o importante para a 
compreensão de um texto não são somente as indicações que ele leva ao destinatário, mas principalmente as 
manobras às quais o submete, os caminhos que o faz seguir”. (p.11) 
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 No presente trabalho são consideradas três formas de introduzir a voz dos 

participantes envolvidos nas notícias jornalísticas: discurso direto, discurso indireto e 

expressão circunstancial.   

 Segundo algumas gramáticas da língua portuguesa11, no discurso direto há uma 

reprodução ou tentativa de reproduzir fielmente e textualmente a fala do personagem, com 

ajuda explícita ou não de verbos como disse, respondeu, perguntou, afirmou, dentre outros. 

Cunha (1972) afirma que, no plano expressivo, a força da narração em discurso direto 

possui a capacidade essencial de atualizar o episódio, “fazendo emergir da situação o 

personagem, tornando-o vivo para o ouvinte, à maneira de uma cena teatral, em que o 

narrador desempenha a mera função de indicador dos fatos”. (p. 625).  

 Garcia (1968) admite que o discurso direto permite uma caracterização dos 

personagens, na medida em que reproduz de maneira mais viva os matizes da linguagem 

afetiva, as peculiaridades de expressão. A esse respeito, Sá (1997) acredita que a sucessão 

das falas em discurso direto confere maior dramaticidade ao relato e propicia o 

envolvimento e a cumplicidade do ouvinte. O enunciador do discurso direto, 

semelhantemente a um ator, oculta-se por trás dos personagens, emprestando-lhes sua voz, 

que ressoa juntamente com a do enunciador original. Desse modo, na visão de 

Maingueneau (1993), no discurso direto estão presentes dois locutores em um enunciado 

que, além disso, é globalmente produzido por um deles, aquele que se constitui em falante, 

ao falar ou escrever12.  

                                                 
11 Cunha (1972), Bechara (2002) 
 
12 Maingueneau (1993) distingue três tipos de locutores de um enunciado: o falante, que é o autor efetivo; o 
locutor propriamente dito, que é responsável pela enunciação e considerado apenas em função de tal 
propriedade e o locutor enquanto pessoa do mundo – pessoa que pode possuir outras propriedades além dessa. 
Nesse sentido, o enunciador representa frente ao locutor o que o personagem representa para o autor em uma 
ficção. Apesar de não falar, a enunciação permite expressar seu ponto de vista.  
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 No discurso indireto, de acordo com as gramáticas, o narrador transmite com suas 

próprias palavras a essência do pensamento do participante. Os verbos dicendi inserem-se 

na oração principal de uma oração complexa, tendo por subordinadas as porções do 

enunciado que reproduzem as palavras próprias ou do nosso interlocutor. Segundo Cunha 

(1972), o emprego do discurso indireto pressupõe um tipo de relato de caráter informativo, 

sem a feição teatral do discurso direto. Nesse sentido, “o narrador passa a subordinar a si o 

personagem, com retirar-lhe a forma própria da expressão” (p. 626).  

 No entanto, acreditamos, assim como Maingueneau (1993), que o discurso direto é 

freqüentemente oposto ao discurso indireto de forma ingênua, na alegação de que aquele 

pretende reproduzir literalmente as alocuções citadas. O discurso direto não é nem mais 

nem menos fiel que o discurso indireto, estas são apenas duas estratégias distintas 

empregadas para relatar uma enunciação.  

 De acordo com Bakhtin (1988), não se pode afirmar que as formas sintáticas do 

discurso direto e do discurso indireto exprimem de maneira direta e imediata as tendências 

da enunciação de outrem. Essas formas são esquemas padronizados para citar o discurso e, 

na medida em que esses esquemas assumiram determinada forma e função na língua, 

exercem influência reguladora sobre o desenvolvimento das tendências da apreensão 

apreciativa. “Conforme a língua, conforme a época ou os grupos sociais, conforme o 

contexto apresente tal ou qual objetivo específico, vê-se dominar ora uma forma ora outra, 

ora uma variante ora outra”. (p. 147).  

 Por fim, é importante ressaltar que as gramáticas não mencionam o que aqui 

estamos designando como expressão circunstancial como uma alternativa lingüística para a 

reprodução da fala de outrem. Muitas tratam de tais expressões (segundo X, para X, 

conforme X, etc.) como equivalentes a orações subordinadas adverbiais conformativas. 
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Contudo, não são orações, uma vez que não há verbo. Nesse sentido, o verbo dicendi está 

oculto ou subentendido (Segundo X disse, por exemplo).   

 Maingueneau (2005) considera-as uma forma diferente para o enunciador mostrar 

que não é o responsável pelo enunciado. É um modo mais simples e discreto, em que o 

enunciador indica que está se apoiando em um outro discurso, eximindo-o, assim, da 

responsabilidade do que está sendo dito; Maingueneau (2005) denomina tal discurso de 

modalização em discurso segundo13. A expressão circunstancial, tal como chamamos, 

encaixa-se na categoria desses modalizadores, uma vez que o enunciador pode, através dela 

e ao longo de seu discurso, comentar sua própria fala.  

 

2.2.2. Os verbos constituintes dos discursos direto e indireto: verbos dicendi 

 Nesta seção trataremos mais especificamente dos verbos constituintes do discurso 

direto e indireto. Segundo Garcia (1968), os verbos como disse, respondeu, perguntei, 

dentre outros, que no discurso direto indicam o interlocutor que está com a palavra, fazem 

parte de orações justapostas, independentes, uma vez que o enlace com a fala da 

personagem não necessita de qualquer conectivo, havendo apenas, entre as duas orações, 

uma ligeira pausa marcada por vírgula ou por travessão. Já no discurso indireto, esses 

verbos constituem o núcleo do predicado da oração principal, cujo complemento – objeto 

direto – é representado por orações encaixadas, introduzidas pelos conectivos que e se. 

Esses verbos constituintes tanto do discurso direto como do discurso indireto são 

                                                 
13 O autor apresenta alguns exemplos de modalização em discurso segundo, dentre os quais destacamos: 

• Para Claude Leclerc, a criação de um plano de previdência privada vem a calhar para resolver a 
crise demográfica que se iniciará em 2005 – 2007. 

                                                                                  
                                                                                      Le Monde, 4 de março de 1997. 
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denominados pelos gramáticos “de elocução”, dicendi ou declarandi e, muitos de seus 

vicários, sentiendi.  

 Segundo Moura Neves (2000), no discurso direto, o falante tem uma 

responsabilidade muito menor sobre a oração completiva, que é uma citação direta. Assim, 

as expressões correferenciais e dêiticas ficam limitadas pela própria oração citada, 

independente de referência ao falante. Já o discurso indireto constrói uma paráfrase pela 

qual o falante assume a responsabilidade do que é referido, ou seja, não encontramos a 

citação literal do que é dito pelo sujeito. Nesse caso, a correferência dos pronomes e 

advérbios dêiticos não ficaria concentrada no sujeito do verbo da oração completiva, mas 

seria controlada pelo próprio discurso indireto.  

 Garcia (1968) acredita que a função principal do verbo dicendi é indicar que o 

interlocutor está com a palavra e permitir a adjunção de orações adverbiais ou expressões 

de valor adverbial com que o narrador sublinha a fala das personagens. Caldas-Coulthard 

(s/d) afirma que no discurso interativo real, quando um verbo dicendi é introduzido, o autor 

se destaca da proposição na oração reportada, já que ele atribui a outra pessoa a 

responsabilidade de afirmar o que vem depois desse verbo de elocução. Segundo a autora, 

no discurso narrativo, embora haja uma transferência de voz, a origem do discurso é a 

mesma e a avaliação posterior da proposição citada não acontece.  

 Em relação ao papel do verbo dicendi na mídia impressa, Gavazzi e Rodrigues 

(2003) notaram a acentuada subjetividade por parte do produtor do texto ao utilizar 

determinado tipo de verbo. O narrador, ao selecionar os verbos dicendi, além de pretender 

comunicar uma informação, estaria reproduzindo também a ideologia predominante no 

jornal, espelho da classe social a que se destina. As autoras afirmam que, sob uma 

perspectiva pragmática, cada ato de fala (prever, analisar, protestar) apresenta-se 
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inseparável do perfil social compartilhado pelo narrador do texto e pelo público-leitor. 

Além disso, afirmam que essas experimentações semânticas no uso de determinado verbo 

dão originalidade ao texto jornalístico e não comprometem as características essenciais 

desse tipo de discurso – a transparência e a informatividade.  

 

2.2.2.1. Classificação dos verbos dicendi 

 Nesta seção apresentaremos a classificação realizada por diferentes autores a 

respeito dos verbos dicendi. Garcia (1968) divide os verbos dicendi em oito áreas 

semânticas, cada uma das quais inclui vários de sentido geral e muitos de sentido 

específico. Assim o autor os apresenta:  

1. de dizer (afirmar, declarar); 

2. de perguntar (indagar, interrogar); 

3. de responder (retrucar, replicar); 

4. de contestar (negar, objetar); 

5. de exclamar (gritar, bradar); 

6. de pedir (solicitar, rogar); 

7. de exortar (animar, aconselhar); 

8. de ordenar (mandar, determinar). 

 O autor considera esses verbos os mais gerais e reúne os verbos mais específicos 

num único grupo. Cita como tais verbos mais caracterizadores de fala os seguintes: 

explicar, esclarecer, sugerir, comentar, propor, repetir, continuar, acrescentar, concordar, 

intervir, protestar, justificar (-se), concluir, rir, lembrar, dentre outros14. Também 

                                                 
14 Garcia (1968) cita, além de tais verbos apresentados, os seguintes verbos caracterizadores de fala: sussurrar, 
murmurar, balbuciar, ciciar, cochichar, segredar, soluçar, tartamudear, convidar, cumprimentar, estranhar, 
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considera a existência de uma classe numerosa de verbos de elocução empregados a partir 

do realismo, que não são exatamente “de dizer”, mas “de sentir”, os denominados verbos 

sentiendi: gemer, suspirar, lamentar-se, queixar-se, dentre outros que exprimem um estado 

de espírito, reação psicológica dos personagens, emoções. Segundo Garcia (1968), do ponto 

de vista lógico-sintático, esses verbos sentiendi presumem a existência de um legítimo 

dicendi oculto.  

 Caldas-Coulthard (s/d) realiza uma classificação dos verbos dicendi encontrados na 

língua inglesa; contudo, considera apenas os verbos presentes no discurso direto. Segundo a 

autora, os verbos neutros englobariam os verbos say e tell (dizer e contar, respectivamente); 

e os verbos de construção, que estão relacionados aos movimentos de antecipação e 

retrospecção no discurso direto, abrangeriam, respectivamente, ask e inquire (perguntar, 

inquirir) e reply e answer (replicar e responder). Além desses, a autora considera os verbos 

metaproposicionais, abrangendo verbos como exclaim, proclaim, declare, remark, explain, 

agree, assent, accept, order, complain15, dentre outros e, finalmente, verbos 

metalingüísticos como narrate, quote, recount (narrar, citar e recontar respectivamente). É 

importante ressaltar também que Caldas-Coulthard separa esses verbos de outros que 

denomina descritivos. Podemos citar como exemplo, os verbos cry, whisper, laugh, repeat, 

continue16, dentre outros.  

                                                                                                                                                     
insistir, prosseguir, ajuntar, arriscar, consentir, dissentir, anuir, aprovar, acudir, rosnar, berrar, vociferar, 
inquirir, contrapor, desculpar, tornar, escusar-se, ameaçar, atalhar, bramir, mentir, respirar, suspirar. 
 
15 Os verbos apresentados são traduzidos, respectivamente, por exclamar, proclamar, declarar, observar, 
explicar, concordar, admitir, aceitar, pedir e lamentar.  
 
16 Em Português, verbos chorar, sussurrar, rir, repetir e continuar, respectivamente.  



 41 

 Gavazzi e Rodrigues (2003) classificam os verbos dicendi tomando por base a 

categorização de Maingueneau (1997). As autoras dividem os verbos em dois grandes 

grupos: os verbos descritivos e os verbos avaliativos.  

 Os verbos descritivos são subdivididos, seguindo a concepção das autoras, da 

seguinte maneira17: 

I. os verbos que situam o discurso relatado na cronologia discursiva (continuar, 

complementar, acrescentar, prosseguir, completar, concluir, finalizar, encerrar, arrematar, 

dentre outros). 

(5) “Ganhamos do Brasileirão? Ótimo. Vai dar moral à equipe. Mas precisamos despachar 

de vez a Ponte Preta, na quarta-feira para afastar de vez o fantasma da Segundona e sonhar 

com uma possível classificação, concluiu o treinador.” 

 

II. os verbos que indicam o tipo de discurso do interlocutor ou o modo de realização fônica 

do enunciado (perguntar, responder, enumerar, definir, descrever, murmurar, etc.). 

(6) “Os R$102 milhões que as universidades querem de volta representam o equivalente ao 

que é gasto com o pagamento de serviço da dívida da União em 10 horas, comparou o 

presidente da Associação Nacional de Docentes de Ensino Superior, Renato de Oliveira.” 

  

 Já os verbos avaliativos estariam relacionados com a credibilidade e legitimidade do 

redator ou autor da matéria em relação ao seu entrevistado. As autoras classificam a 

intencionalidade do entrevistador em cinco categorias, a saber: 

 

I) Imparcialidade (efeito) 

                                                 
17 Os exemplos são apresentados pelas autoras em Gavazzi e Rodrigues (2003).   
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 Como sabemos, não há imparcialidade absoluta, mas a utilização de verbos dicendi 

mais neutros produziria um efeito de maior neutralidade ou imparcialidade. Incluem-se 

nessa classificação os verbos dizer, falar, declarar, opinar, etc.  

(7) “Não há uma política nacional para a Amazônia. A guerra fica cada vez mais sofisticada 

e silenciosa”, diz.  

 

II) Valorização negativa 

 O jornalista não legitima o discurso citado do entrevistado, menosprezando sua 

atuação social. Englobam-se aqui verbos como: jurar, imaginar, garantir, acreditar, 

eximir-se, sonhar, tentar, justificar, etc.  

(8) “Nas últimas eleições poderíamos ter eleito um representante por estado, imagina o 

delegado Chaves”. 

 

III) Valorização positiva 

 O discurso do outro, a face positiva do interlocutor em foco é enaltecida. 

Enquadram-se verbos como aconselhar, explicar, pontificar, analisar, ensinar, ponderar, 

dentre outros.  

(9) “Por exemplo, eu sempre quis ser boa pinta como o Alain Delon. Isso não é ter inveja 

dele?” – Não – pontificou mestre Zu – isso é cobiça. Inveja é querer que ele seja feio.” 

 

IV) Polemização 

 Nesse caso, os verbos dicendi são utilizados para marcar focos de discussão e 

“apimentar” o embate. Verbos como ironizar, devolver, atacar, disparar, alfinetar, culpar, 

discordar, etc. fazem parte desse grupo.  
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(10) “Preferiria ser um ateu alegre do que um religioso como esse, alfineta. E desafia: O 

dia em que ele for para a frente de uma câmera clamar por reforma agrária ou falar da 

pobreza da maioria da população, nunca mais vai ser chamado pela TV.” 

 

V) Solidariedade 

 O narrador solicita o engajamento do leitor à causa exposta pelo locutor. Desse 

modo, utiliza verbos como desabafar, queixar-se, indignar-se, lamentar, pedir, lembrar.  

(11) “Acabei de perder um processo para o Nilo Batista por causa de uma charge. São as 

provas de que continuam cerceando a nossa liberdade de expressão, lamentou.” 

 

 Assim, Gavazzi e Rodrigues (2003) classificaram os verbos dicendi mostrando a 

preferência pela utilização de determinado verbo para expressar certo ponto de vista.  

 Por fim, apresentamos a classificação de Moura Neves (2000) a respeito de tais 

verbos de elocução. A autora divide os verbos de elocução em verbos de dizer, que são os 

verbos dicendi propriamente ditos, ou seja, verbos de ação cujo complemento direto é o 

conteúdo do que se diz, e verbos que introduzem o discurso, mas não necessariamente 

indicam atos de fala. A autora inclui dentre os verbos do primeiro grupo, o verbo falar e 

dizer, básicos e neutros, e outros verbos como gritar, berrar, exclamar, sussurrar, 

cochichar, etc. que são verbos cujo significado traz, somado ao dizer básico, informações 

sobre o modo de realização do enunciado. Além desses, inclui verbos que indicam noções 

relacionadas à cronologia discursiva, como retrucar, repetir, completar, emendar, 

arrematar, tornar, dentre outros.18 Esse grupo dos verbos de dizer engloba ainda aqueles 

                                                 
18 Exemplos apresentados por Moura Neves (1999): 

• O gordinho gritava que aquilo era um desaforo. 
• Berrou que em Ponta Grossa ninguém tirava dinheiro de cego ou de capenga 
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verbos que apresentam lexicalizado o modo que caracteriza esse dizer. Assim, verbos como 

queixar-se, comentar, confidenciar, observar, protestar, explicar, avisar, informar, 

responder, sugerir, etc. poderiam ser parafraseados, respectivamente, por dizer uma queixa, 

dizer um comentário, dizer uma confidência, dizer uma observação, dizer um protesto, 

dizer uma explicação, dizer um aviso, dizer uma informação, dizer uma resposta, dizer uma 

sugestão e assim por diante.19 

 Já o grupo de verbos que não indicam necessariamente atos de fala subdivide-se em 

verbos que instrumentalizam o que se diz e verbos que circunstanciam o que se diz. Os 

verbos do primeiro tipo indicam ações realizadas com o uso de um instrumento que pode 

consistir, eventualmente, em um dizer20 (acalmar, ameaçar, consolar, desiludir, garantir) e 

os do segundo tipo expressam uma ação ou um processo que pode realizar-se ao mesmo 

tempo que o dizer. Portanto, indicam as circunstâncias que caracterizam o ato de fala. 

Nesse grupo, encontramos os verbos rir, chorar, espantar-se, suspirar, etc.21  

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
• Michelangelo, diante de um bloco de mármore de Carrara, exclamou que ali dentro estava Moisés. 

(...) 
 
19 Outros exemplos: 

• Quércia queixou-se de que não podia ser abandonado num momento tão grave. 
• Buda comentava que é mais fácil vencer um exército do que a si mesmo. 
• Ela foi bulir na cozinha e quebrou o prato – sugeriu de dedo no ar a morena das Dores. (...) 

 
20 A autora exemplifica esse grupo de verbos com o verbo ameaçar, afirmando que se pode ameaçar alguém 
com uma faca, com gestos ou palavras (ex. Raul ameaçou-o com os punhos: - Olhe, que eu lhe dou uns 
tabefes). 
 
21 Exemplo da autora:  

• - Como? – espantou-se. – Quer prestar exames no Ateneu e me vem com “um tiquinho” para 
Aritmética? 
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2.3. Variação e discurso  

2.3.1. Aspectos das variáveis lingüísticas 

 A Teoria da Variação é um modelo teórico-metodológico que tem como objeto de 

estudo a língua em uso pelo falante numa situação de comunicação real. Nesse sentido, é 

importante frisar que a heterogeneidade da língua não é aleatória, mas regulada por um 

conjunto de regras. Assim, a teoria da variação possibilita o estudo de um fenômeno 

lingüístico variável, buscando identificar os fatores que condicionam a escolha entre as 

formas alternantes.  

 Os primeiros trabalhos variacionistas tratavam basicamente de fenômenos 

morfofonológicos. Mais recentemente, no entanto, os lingüistas têm se preocupado também 

com a análise de variação no campo sintático, semântico e, até mesmo, discursivo. Nesse 

sentido, torna-se fundamental distinguir se há, de fato, uma alternância do traço semântico 

ou discursivo em um determinado contexto. Assim, a partir do estudo da variação em 

outros níveis, que não o morfofonológico, iniciou-se um questionamento a respeito de se 

estudar os fenômenos dentro de um contexto discursivo e não mais em orações isoladas. De 

acordo com Paredes Silva (2007), “além da manutenção do significado, é necessária a 

identidade de contextos para que duas ou mais variantes possam ser atribuídas à mesma 

variável”. (Paredes Silva, 2007: 70).   

 Em relação ao tratamento de um fenômeno não fonológico, a autora destaca ainda o 

cuidado que deve ser tomado em diferenciar o peso das influências provenientes dos níveis 

sintático, semântico e discursivo-pragmático, antes de atribuí-las a diferenças sociais.   

 Vale ressaltar ainda a dificuldade inerente à abordagem variacionista no âmbito 

discursivo, objeto deste trabalho. Segundo Braga (2007), se é inegável que o discurso 

possui uma estrutura e certas características que autorizam a identificação de produções 
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discursivas concretas, também é verdade que a liberdade e flexibilidade dessas estruturas 

no nível discursivo são mais amplas.  

 Assim, trabalhamos com as três formas alternantes – discurso direto, discurso 

indireto e expressão circunstancial – que são aqui tomadas como variantes de uma mesma 

variável e apresentam uma comparabilidade funcional, na medida em que são utilizadas 

como forma de introduzir a voz dos participantes em uma notícia jornalística. 

  

 Nesta seção, apresentamos a visão de diferentes autores em relação ao fenômeno 

estudado: a inserção dos comentários nas notícias. Para isso, fez-se necessário situar, 

inicialmente, o gênero notícia e a seqüência textual que a compõe – narrativa – além de sua 

estrutura temática. Também apresentamos a noção de “vozes do discurso”, como um 

fenômeno dialógico e, especificamente, as formas de introduzir tais vozes, a saber: discurso 

direto, discurso indireto e expressão circunstancial. Apresentamos ainda algumas 

classificações a respeito do verbo dicendi, constituinte dos discursos direto e indireto. Dado 

que não foi possível, através das classificações propostas, dar conta dos exemplares 

encontrados, apresentamos uma nova classificação dos verbos dicendi no capítulo 4. Por 

fim, tratamos da Teoria da Variação que dá suporte a esse trabalho.  
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3. METODOLOGIA 

 Este capítulo visa a tratar dos procedimentos metodológicos utilizados nesta 

pesquisa. Vale destacar que esta pesquisa apresenta um trabalho empírico _ estuda o uso da 

língua em um gênero escrito. Primeiramente, realizaremos uma descrição do corpus 

trabalhado. Uma vez que as três estratégias (discurso direto, discurso indireto e expressão 

circunstancial) constituem formas alternantes com mesma função, estas são tomadas como 

variáveis independentes em uma análise variacionista. Como sabemos que não se trata de 

uma variação stricto sensu e como não era possível estabelecer o mesmo conjunto de 

categorias a todas a variantes, decidimos aplicar parte do pacote Goldvarb referente 

somente aos percentuais de tais categorias. Para dar mais confiabilidade à análise de 

percentuais próximos, aplicamos o teste do “Chi-quadrado”. Quando distantes, o teste não 

foi aplicado. Adiante, caracterizaremos as categorias lingüísticas (tipo de discurso, tipo de 

verbo dicendi e localização dos discursos) e a categoria extra-lingüística _ os jornais 

analisados. Descreveremos brevemente a hipótese que norteia cada categoria, relacionando-

a aos jornais diferenciados.   

 

3.1. Descrição do corpus 

 A fim de verificar a questão da inserção de diferentes vozes nas notícias, 

trabalhamos com um corpus constituído por jornais voltados para um público leitor 

diferenciado, a saber: O Globo, Folha de São Paulo, Extra, O Dia, JB, e Povo. Foram 

coletadas trinta notícias de cada jornal, totalizando cento e oitenta notícias. Procuramos 

escolher notícias de extensão aproximada em todos os jornais22, para não haver grande 

                                                 
22 Para definir o tamanho da notícia, levamos em consideração mais ou menos o número de parágrafos 
encontradas em cada uma delas nos diferentes jornais. 
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diferença na quantidade dos dados obtidos. Além disso, todas as notícias coletadas são do 

ano de 2007, sendo algumas delas referentes à mesma data e ao mesmo assunto. 

 Assim, trabalhamos com notícias pertencentes a duas seções diferentes nos jornais –

policial e política. Na verdade, as notícias políticas são analisadas em maior número (vinte 

em cada jornal), uma vez que constituem o foco principal desta pesquisa. Tais notícias, 

muitas vezes, apresentam como tema o próprio discurso do outro, como pode ser percebido 

neste título de notícia: 

  
 (12) “Lula diz para base esperar Supremo decidir sobre CPI” 

      (Folha de São Paulo, 04-04-07). 

  

 As notícias policiais foram coletadas em menor quantidade (apenas dez em cada 

jornal) para possibilitar uma comparação das notícias políticas com outras de diferente 

temática e verificar se havia diferenças quanto à utilização dos comentários de outrem. 

Segundo Gavazzi e Rodrigues (2003), “a política, realmente, requer palavras mais ação e, 

obviamente, o jornalista engaja-se neste cenário de confronto”.  

 Vale lembrar que nas notícias policiais se percebem mais diferenças, variando de 

acordo com o jornal. Apesar de as notícias serem retiradas das páginas policiais do jornal, 

as matérias apresentam um enfoque diferenciado. No jornal O Globo, por exemplo, 

acreditamos que a notícia tem um caráter mais informativo e a voz é dada, na maioria das 

vezes, a alguma autoridade (secretários, ministros) ou à polícia para esclarecer o ocorrido. 

Podemos observar tal fato nos trechos de notícia apresentados do jornal O Globo, no dia 

13-04-07. 
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(13) PF prende quadrilha que chama de “Homicídios S.A.” 

 O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Romero Menezes, disse que 30 

 policiais militares participaram da Operação Aveloz, apesar de haver PMs entre os 

 acusados. 

 - Essas pessoas não são policiais, mas bandidos que por acaso estavam na 

 corporação (...) 

 Segundo a polícia, o chefe do esquema seria Edson Neneo de Sobral, o Galinheiro, 

 que é um empresário influente no agreste.                                 

         (O Globo, 13-04-07) 

 

 Já no jornal Povo, por exemplo, as notícias policiais são, em sua maioria, de teor 

mais reivindicatório, sendo que as falas são atribuídas, principalmente, à vítima do 

incidente ou a seus parentes e amigos:  

(14) Sepultada vítima do tirano dos “Macacos” 

(...) Durante o velório foi feita uma oração por um representante da igreja 

evangélica que clamava por justiça. 

 - Estamos vivendo um clima de guerra. Faça justiça meu pai porque a justiça do 

 homem é falha. Fabiana era uma menina do bem e sábia. É essa imagem que 

 devemos guardar dela – enfatizou ele.  

 A mãe, identificada apenas como Maria, estava inconformada e disse que acredita 

 na justiça de Deus. (...) 

         ( Povo, 02-04-07) 

        

 

 Neste trabalho pretendemos estabelecer uma correlação entre os diferentes tipos de 

discurso e categorias lingüísticas, como os tipos de verbo dicendi constituintes dos 

discursos direto e indireto e a localização dos discursos; e a categoria extra-lingüística 

“jornal”, como reflexo de um segmento da sociedade. Diante dos dados percentuais 
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referentes a tais categorias, foi aplicado o teste do “Chi-quadrado” para testar a 

confiabilidade dos valores.  

 

3.2. O tratamento estatístico dos dados 

 Neste trabalho, estabelecemos as três formas variantes – discurso direto, discurso 

indireto e expressão circunstancial – com a função de introduzir a voz dos participantes em 

uma notícia. As porcentagens referentes a essas categorias foram obtidas através do 

programa estatístico Goldvarb.  Como as subdivisões dos tipos de verbo dicendi, não se 

aplicam à expressão circunstancial e, observando a proximidade das porcentagens, 

decidimos utilizar um programa estatístico denominado “Chi-quadrado” (χ2).  Nesse 

sentido, entendemos que o teste de significância tem como base o seguinte pressuposto: 

quanto menos provável sejam quaisquer diferenças devidas à variabilidade aleatória, mais 

confiante podemos ficar na existência de uma real diferença significativa na manipulação 

das variáveis independentes.  

 Não há uma resposta simples quanto ao nível de significância aceitável. No entanto, 

consideramos que há significância quando o resultado do teste apresentar um número 

inferior a 0.05, assim como Greene e Oliveira (1999). O teste de significância “Chi-

quadrado” foi aplicado, principalmente, à categoria dos tipos de discurso, uma vez que os 

jornais analisados apresentavam porcentagens próximas relacionadas a essas variantes. 

Desse modo, podemos afirmar com certeza se a diferença no uso de determinada categoria 

é significativa para a análise proposta neste trabalho. 

 Notamos que há notícias que apresentam, em um mesmo trecho, as três formas 

bastante próximas. Tal fato pode ser observado no exemplo abaixo, retirado do jornal Povo, 

data 26-04-07: 
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 (15) (...) 

       Para ele (Alexandre Cardoso), é importante haver a recomposição salarial do 

       professor, pois atualmente ninguém mais quer dar aulas, optando ir trabalhar em 

       outras áreas. Quanto ao ensino técnico, Cardoso disse que o país vai se    

       desenvolver muito nos próximos anos e que é fundamental saber a vocação de 

       cada região para a implantação de novas escolas técnicas, principalmente no  

       estado do Rio: 

       - Por exemplo, quando se fala do Norte do estado, temos que implantar o ensino 

       técnico voltado para a produção do biodiesel (...) – destacou.  

 

         (Povo, 26-04-07) 

 

Como variáveis independentes, trabalhamos com os tipos de verbo constituintes dos 

discursos, a localização dos discursos nas notícias e o jornal utilizado. 

 

3.3. Os tipos de discurso 

 Somando todos os jornais, foram coletadas mais de mil e quatrocentas ocorrências 

das três formas de discurso (discurso direto, discurso indireto e expressão circunstancial) 

em conjunto23.  

 A hipótese central de nossa pesquisa baseia-se na seguinte pergunta: haveria 

preferência pelo uso de uma das três formas de introduzir a fala dos personagens a 

depender do jornal utilizado? Pretendemos responder a essa questão para verificar se os 

jornais populares têm preferência pelo uso do discurso direto e os demais pelo uso do 

discurso indireto.  

                                                 
23 Esse número engloba as três formas de discurso estudadas neste trabalho, conjugando-se notícias policiais e 
políticas. 
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 Segundo Maingueneau (2005), em geral, a imprensa popular prefere o discurso 

direto ao indireto. O autor acredita que no discurso direto, como a situação de enunciação é 

reconstruída pelo sujeito que a relata, essa descrição é necessariamente subjetiva. Desse 

modo, por mais que seja fiel, ou tente ser, o discurso direto não pode ser objetivo. Já no 

discurso indireto, diferentemente do direto, o verbo introdutor da oração subordinada 

substantiva objetiva direta dá sentido ao discurso relatado, não sendo esse mérito atribuído 

à oração reproduzida.  

 

3.4. Categorias lingüísticas: tipos de verbo dicendi e localização dos discursos. 

Nesta seção realizaremos uma breve exposição para mostrar de que forma cada uma 

dessas categorias será tratada ao longo deste trabalho. 

 

3.4.1. Os tipos de verbo dicendi 

 A hipótese trabalhada nesta pesquisa a respeito dos verbos dicendi está centrada na 

questão que se segue: haveria influência do tipo semântico do verbo dicendi utilizado por 

um determinado jornal? Assim como no caso dos tipos de discurso, pretendemos observar 

se os jornais voltados para um leitor mais instruído utilizam verbos mais neutros e se os 

demais diversificam esse uso. Em relação ao número de verbos dicendi encontrados em 

todos os jornais pesquisados, chegamos a, aproximadamente, novecentos e sessenta 

ocorrências24.  

 Conjugamos a classificação de Garcia (1968) _ que divide os verbos dicendi em oito 

áreas semânticas, a saber: verbos de dizer, de perguntar, de responder, de contestar, de 

                                                 
24 Essa quantidade de verbos (incluindo suas repetições) foi encontrada nas notícias policiais e políticas.  
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exclamar, de pedir, de exortar e de ordenar_ com a classificação mais abrangente de Moura 

Neves (cf. seção 2.2.2.1). 

 (16) – Isso diminui não só a possibilidade de reajuste dos servidores, mas o espaço 

      para contratação em setores carentes de mão-de-obra, como universidades   

      públicas e hospitais – criticou o presidente da CUT, Artur Henrique da Silva     

      Santos. 

     (Notícia política – JB, 08-03-07). 

 (17) O comandante do 3º BPM, tenente-coronel Mauro Teixeira, admitiu o erro dos 

       policiais, mas disse que não pode julgar a ação, já que não sabe se eles estavam 

       correndo risco no local. “Ninguém é orientado a passar por cima. Os policiais 

       poderiam ter chamado a supervisão no local e aberto um diálogo, para    

       desobstruir a pista. Vamos apurar tudo com isenção”, garantiu. 

     (Notícia policial – O Dia, 13-03-07).  

 

 Ao observarmos os exemplos reais retirados de notícias de jornais diferenciados, 

percebemos que tal classificação não abrange todos os tipos de verbos encontrados (como 

os verbos criticar e garantir).  

 Desse modo, propusemos uma nova classificação, levando em consideração a 

semântica do verbo: é um dizer mais neutro e objetivo ou há matizes semânticos associados 

ao dizer?  

 Essa questão resultou numa espécie de classificação escalar: verbos de dizer 

neutros, os de dizer situado, os de dizer com acréscimo, os de dizer argumentando, os de 

dizer com envolvimento, os de dizer com ênfase, os de perguntar / responder e, finalmente 
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os verbos de dizer de algum modo. No capítulo 4 adiante explicaremos com maior 

detalhamento cada uma dessas áreas semânticas.  

  

3.4.2. A localização dos discursos 

 Em relação à localização dos comentários ao longo das notícias, seguimos os passos 

de Van Dijk (1992), em seu esquema de organização global do gênero “notícias” na 

imprensa (cf. seção 2.3). Segundo o autor, a tendência maior seria os comentários 

aparecerem no corpo da notícia e, principalmente, nos períodos finais, já que este espaço 

seria reservado para a avaliação da notícia.  

 Assim, entendemos que a localização dos discursos está relacionada à função dos 

mesmos. Exercendo função avaliativa, é mais comum encontrarmos os comentários nessas 

posições, após o relato jornalístico dos acontecimentos. O exemplo abaixo (retirado do 

jornal O Dia, data 14-03-07) mostra os parágrafos finais de uma notícia política.  

 (18) (...) 

      Segundo Chinaglia, a obstrução faz parte do Regimento Interno, mas traz    

      conseqüências. “Cada líder e cada bancada devem responder por isso”, avisou, 

      lembrando que a instalação da CPI está nas mãos do Supremo Tribunal Federal 

      (STF).  

      “Por conta da birra da oposição, não votamos projetos de interesse do País”,    

      criticou o vice-líder do governo, deputado Beto Albuquerque (PSB-RS).   

      Ronaldo Caiado (PFL-GO) rebateu: “O que é mais importante: os projetos que 

      aí estão ou as vidas que foram ceifadas no acidente da Gol?”.  

     (Notícia política – O Dia, 14-03-07).  
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 Desse modo, pretendemos verificar se esse fato realmente ocorre, uma vez que 

encontramos notícias constituídas, basicamente, de discursos alheios.  

 

3.5. Categoria extra-lingüística: o jornal  

 Como já descrito, pesquisamos os jornais O Globo, Folha de São Paulo, Extra, O 

Dia, JB, e Povo. Tais jornais foram escolhidos pelo fato de se destinarem a camadas 

distintas da sociedade. Levando em consideração o preço e, portanto, a maior ou menor 

facilidade de acesso ao jornal, entendemos que os jornais O Globo e Folha de São Paulo 

são voltados para um público leitor de maior poder aquisitivo. Já os jornais O Dia e Povo 

são jornais mais populares, englobando extratos sociais mais variados. O jornal Extra25 é 

intermediário e oscila entre os dois conjuntos mencionados26. O JB, apesar do formato 

reduzido, manteve sua tradição de visão crítica, diferente dos jornais sensacionalistas. 

Nesse sentido, aproxima-se mais do jornal O Globo do que dos demais populares27.  

 No manual de redação e estilo do jornal O Globo, encontramos algumas regras para 

a inserção de uma declaração no processo de produção de uma notícia. Desse modo, o 

jornalista deve se fazer uma pergunta: é necessário reproduzir exatamente o que se ouviu, 

palavra por palavra, ou se trata de informação que pode ser parafraseada sem perda de 

substância? A resposta encontrada no manual é a seguinte: cada um precisará usar de bom 

senso para dar as respostas. Contudo, diz que é recomendável usar o discurso direto 

parcimoniosamente, para valorizar a informação.  

                                                 
25 Vale lembrar que o jornal Extra é da mesma empresa que o jornal O Globo. 
 
26 Por ordem decrescente de preço, os jornais estão assim dispostos: Folha de S. Paulo custa R$ 2,00; O 
Globo, R$ 2,00; JB, R$ 1,50; Extra, R$ 1,00; O Dia, R$ 1,00; Povo, R$ 0,50.  
  
27 Acreditamos que os leitores do JB, mesmo com a mudança na sua extensão, mantiveram-se fiéis ao jornal. 
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 Ainda em relação à declaração textual, no manual de redação da Folha de São 

Paulo notamos que tal recurso adquire mais valor se for utilizado poucas vezes. A 

reprodução das falas, quando em discurso direto, deve ser literal e o jornalista deve ser fiel 

ao que foi dito, podendo suprimir trecho ou alterar sua ordem, desde que respeitado o 

conteúdo.             

 Os demais jornais não apresentam um manual que restringe, de um certo modo, a 

utilização de determinado recurso para a produção de uma notícia28.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Não sabemos se o jornalista que escreve para os jornais Extra, O Dia, JB, e Povo recebe alguma orientação 
quanto ao uso de determinado discurso ou verbo: não há manuais publicados referentes a esses jornais.  
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4. OS VERBOS DICENDI: UMA NOVA CLASSIFICAÇÃO 

 Neste capítulo, discutiremos a importância que o verbo dicendi adquire, quando 

introduzindo os discursos direto e indireto. Além disso, propomos uma classificação desses 

verbos em áreas semânticas distintas e justificamos cada uma delas, exemplificando para 

proporcionar maior clareza ao leitor.  

 Entendemos, assim como Maingueneau (2005), que a escolha do verbo introdutor é 

muito significativa, na medida em que condiciona a interpretação e dá um certo 

direcionamento ao discurso citado. Nesse sentido, o jornalista utiliza determinado tipo de 

verbo dicendi para produzir um efeito e, muitas vezes, para chamar a atenção do leitor para 

determinada fala do outro.  

 Como já dissemos, realizamos uma classificação dos verbos dicendi, dividindo-os 

em áreas semânticas, a partir dos estudos de Garcia (1968) e Moura Neves (2000). 

Analisando os verbos dicendi encontrados em todos os jornais, constatamos que havia 

grande variedade de tipos de verbo. Na tentativa de apreender as distinções, propomos a 

seguinte classificação:  

• verbos de dizer neutro  

• verbos de dizer situado 

• verbos de dizer com acréscimo 

• verbos de dizer argumentando  

• verbos de dizer com envolvimento  

• verbos de dizer com ênfase  

• verbos de perguntar / responder  

• verbos de dizer de algum modo.  
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 Os verbos de dizer neutro são aqueles que o jornalista emprega na tentativa de 

produzir um maior efeito de neutralidade ou distanciamento com relação à fala de outrem. 

Nessa área semântica, encontramos os seguintes verbos: dizer, afirmar, declarar, falar, 

informar.  

  

 (19) O Senador disse que o Ministério Público deveria estar à frente das      

      investigações porque o modelo brasileiro de inquérito policial está falido.  

        (O Globo, 28-03-07) 

 

 Na área semântica do dizer situado, encontramos os verbos que situam o discurso na 

cronologia ou até mesmo no contexto da notícia. São eles: resumir, finalizar, completar, 

concluir, citar, apontar, anunciar, avisar, adiantar. 

 (20) – Além do prejuízo, o roubo causa um enorme tormento para a população, que 

      fica sem luz e sem telefone – resumiu Oliveira. 

         (JB, 19-09-07) 

  

 Os verbos de dizer com acréscimo são assim denominados, uma vez que são verbos 

em que ao dizer se soma alguma informação adicional, com um adendo ou desdobramento. 

Incluímos aqui os verbos: acrescentar, explicar, contar, comentar, avaliar. 

 (21) Adriana explicou ainda que a avaliação dos adolescentes internados      

      normalmente é feita a cada quatro meses por uma equipe técnica de assistentes 

      sociais e psicólogos do Degase.  

         (Extra, 23-03-07). 
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 Na área do dizer argumentando, estão os verbos que o indivíduo utiliza para 

defender uma idéia ou contestá-la. Assim, podem argumentar tanto positivamente, quanto 

negativamente. Os verbos dessa área são: argumentar, alegar, justificar, defender, criticar, 

atacar, acusar, reclamar, negar, protestar, considerar.  

 

 (22) Cabral defendeu que o Ministério Público passe a ter o poder de solicitar a   

         redução da maioridade penal de menores envolvidos em crimes.  

         (JB, 12-03-07). 

  

 Na área do dizer com envolvimento, incluímos os verbos com  que o EU se expõe. 

Nesse sentido, percebemos um caráter mais subjetivo, ou seja, o participante da notícia 

resolveu declarar algo que não se esperava que fosse dito, tal como um “segredo”. Nesse 

grupo estão os verbos: revelar, admitir, confessar, lamentar, reconhecer, aceitar, 

desabafar, acreditar. 

 

 (23) Chinaglia admitiu que, inevitavelmente, o reajuste dos subsídios será discutido 

        na reunião com os líderes, terça-feira. 

         (O Globo, 23-03-07). 

 

 Na área semântica do dizer com ênfase estão os verbos que colocam em destaque o 

comentário apresentado. É importante notar a freqüente presença de um prefixo – re – nos 

verbos desse grupo. São eles: ressaltar, enfatizar, reiterar, reafirmar, reforçar, frisar, 

destacar, salientar, garantir.  
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 (24) O secretário ressaltou que umas das dificuldades é provar como a milícia lucra 

        com a expulsão de traficantes, controlando o transporte alternativo, a venda de 

        gás e TVs piratas.  

        (O Dia, 8-03-07). 

 Os verbos da área semântica de perguntar / responder englobam basicamente esses 

dois verbos, além do verbo questionar. Apesar de apresentar um número de dados reduzido, 

decidimos manter tal classificação, não incluindo os verbos perguntar e responder na 

classe dos verbos neutros. É fato que esses dois verbos são mais neutros que os verbos das 

demais classes; contudo, constituem ato ilocucional com regras diferenciadas. Segundo 

Searle (1984), quando o falante utiliza o verbo declarar ou afirmar significa que tem 

evidência (razões) para a verdade da proposição. Já em relação ao verbo perguntar, por 

exemplo, o falante não sabe a “resposta”, ou seja, não sabe se a proposição é verdadeira29.  

 (25) “Não é na rodoviária que a gente cadastra?”, pergunta Graciene.  

        (Folha de SP, 27-03-07). 

 E, por fim, os verbos de dizer de algum modo são representados por um menor 

número de ocorrências e abrangem casos menos especificados. São verbos que lexicalizam 

o modo como se caracteriza esse dizer (Moura Neves, 2000). Notamos também um certo 

“toque” de afetividade. Essa área abrange os seguintes verbos: ironizar, brincar, repudiar, 

gritar.  

 (26) – Aquilo foi um troféu para eles (bandidos). Como uma pessoa dessas dorme? 

Só pode ser um demônio – repudiou.  

          (Povo, 2-04-07). 

                                                 
29 Garcia (1968) também classifica o verbo perguntar em uma área independente do verbo dizer, por 
exemplo.  
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 É interessante ressaltar que esses verbos introdutores dos discursos não são 

totalmente neutros, mas trazem consigo um enfoque subjetivo. Segundo Maingueneau 

(2005), se um verbo como dizer ou uma preposição como segundo podem parecer neutros, 

não é esse o caso de confessar ou de reconhecer, por exemplo, que implicam que a fala 

relatada constitui um engano.  

 Nesse sentido, entendemos que a classificação apresentada é decorrente de dois 

maiores grupos que englobam as diferentes áreas semânticas. Os verbos mais neutros, 

abrangendo a classe do dizer neutro e o grupo dos verbos perguntar/responder; e os verbos 

com teor mais avaliativo, como é o caso das demais áreas explicitadas.  
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Neste capítulo apresentamos e analisamos os dados obtidos, através do exame dos 

diferentes jornais estudados. A análise será realizada a partir de tabelas que apresentam os 

cálculos estatísticos, comparando todos esses jornais. Assim, os tipos de discurso, os tipos 

de verbo dicendi, a comparação do verbo dizer em relação aos demais e, finalmente, a 

localização dos discursos são as categorias estudadas para a diferenciação entre os jornais.  

 A fim de verificar se os resultados realmente comprovam nossas expectativas e 

validar as estatísticas, além dos cálculos percentuais, foi aplicado o teste de significância 

utilizado por Greene e Oliveira (1999). 

  

5.1. Distribuição das formas de discurso nos jornais 

 Nesta seção, apresentamos, a partir de uma tabela comparativa, a distribuição das 

formas de introduzir a voz dos participantes envolvidos na notícia. Comparamos a 

incidência de discurso direto, discurso indireto e expressão circunstancial em todos os 

jornais para verificar se há uma diferença significativa no uso de determinado tipo de 

discurso a depender do jornal. A tabela a seguir mostra os resultados obtidos30: 

 

 

 

 

 

                                                 
30 A tabela apresenta o número efetivo de dados e a porcentagem correspondente, somando-se as notícias 
policiais e políticas. As porcentagens próximas (que não apresentaram uma diferença muito grande) entre os 
discursos estão em azul. Quando há diferença, a porcentagem maior foi destacada em negrito.  
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TIPOS DE DISCURSO O 

GLOBO 

FOLHA 

      SP 
EXTRA O DIA JB  POVO 

 
DISCURSO DIRETO 
 

102 / 274 = 
 

37% 

96 / 245 = 
 

39% 

81 / 210 =  
 

39% 

100 / 225 = 
 

44% 

91 / 224= 
 

41% 

105/246= 
 

43% 
 
DISCURSO INDIRETO 
 

130 / 274 = 
 

48% 

107 / 245 = 
 

44% 

92 / 210 = 
 

43% 

93 / 225 = 
 

42% 

100/224= 
 

44% 

92 / 246= 
 

37% 
 
EXPRESSÃO 
CIRCUNSTANCIAL 

42 / 274 = 
 

15% 

42 / 245 = 
 

17% 

37 / 210 = 
 

18% 

32 / 225 = 
 

14% 

33 / 224= 
 

15% 

49 / 246= 
 

20% 
Significância31:               0.06602           0.4401          0.403            0.6144      0.5149       0.3543 

 

Tabela 132 

Distribuição dos tipos de discurso 

  

 Notamos, a partir da tabela apresentada, que os jornais analisados tendem a ter 

preferência pelo uso do discurso indireto. O jornal Povo apresentou, diferentemente dos 

demais, um uso ligeiramente maior de discurso direto33.  

 É importante frisar que a diferença na utilização do discurso direto em relação ao 

indireto não é muito acentuada. Os números mostram que em todos os jornais essa 

distinção não é clara, ou seja, torna-se difícil afirmar categoricamente que determinado 

jornal tem preferência por um tipo de discurso específico. Somente no jornal O Globo, 

notamos uma diferença maior entre os discursos (onze pontos percentuais), podendo 

afirmar, desse modo, que tal jornal utiliza com maior freqüência o discurso indireto. Pode-

                                                 
31 O cálculo de significância foi realizado somente entre os discursos direto e indireto, uma vez que estes tipos 
de discurso apresentam as porcentagens próximas.  
 
32 A significância da tabela é de 0.543. 
 
33 Essa diferença, assim como em quase todos os jornais, não foi significativa.  
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se observar que este jornal apresentou o número mais baixo de significância se comparado 

com os demais. Vale lembrar ainda que a ocorrência de expressão circunstancial é bem 

próxima em todos os jornais.  

 A expectativa inicial era de que os jornais voltados para um público leitor 

supostamente mais “crítico”34, como por exemplo, O Globo e Folha de São Paulo fossem 

apresentar uma diferença grande em relação aos discursos, com preferência maior pelo 

discurso indireto. Assim, esperávamos encontrar também, uma incidência maior de 

discurso direto nos jornais mais populares como O Dia e, principalmente, Povo. Na 

verdade, foi o que aconteceu, mas como já descrito, a diferença na utilização dos discursos 

não foi tão marcante.  

 Maingueneau (2005) acredita que a imprensa popular prefere o discurso direto ao 

discurso indireto. Segundo o autor, essa divergência remete a dois tipos de encenação da 

fala relatada:  

• Para um público leitor popular, o jornalista privilegia a narração, uma relação mais 

imediata com o vivido, as palavras mesmas das pessoas, como se o leitor estivesse 

presente na situação; 

• Para um leitor instruído, o jornalista prepara um produto que fale à inteligência 

desse público e atrás do qual ele se apaga. Disso deriva a maior freqüência do 

discurso indireto e das formas híbridas.  

 De certo modo, os dados não contradizem tal afirmação. Porém, como já descrito, 

não podemos distinguir com precisão a preferência de determinado jornal na utilização de 

um discurso.  

                                                 
34 Estamos pressupondo que o nível crítico e cultural das pessoas, na média, possa, de alguma forma, estar 
relacionado à escolha do jornal.  
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 Como já dissemos, trabalhamos com notícias policiais e políticas. A tabela anterior 

representa o total de dados, somando-se os dois tipos de notícia. A seguir trataremos 

separadamente as notícias para verificar se a temática produz algum efeito na utilização dos 

discursos.  

 

5.1.1. Os tipos de discurso: notícias policiais x notícias políticas 

 A tabela que se segue é referente aos tipos de discurso encontrados em notícias 

policiais.  

TIPOS DE DISCURSO O 

GLOBO 

FOLHA 

      SP 
EXTRA O DIA JB  POVO 

 
DISCURSO DIRETO 
 

22 / 70 = 
 

32% 

28 / 85 = 
 

33% 

28 / 78 =  
 

36% 

26 / 78 = 
 

34% 

30 / 79 = 
 

38% 

37 /108= 
 

34% 
 
DISCURSO INDIRETO 
 

28 / 70 = 
 

40% 

41 / 85 = 
 

48% 

32 / 78 = 
 

41% 

38 / 78 = 
 

48% 

37 / 79 = 
 

47% 

52 / 108= 
 

49% 
 
EXPRESSÃO 
CIRCUNSTANCIAL 

20 / 70 = 
 

28% 

16 / 85 = 
 

19% 

18 / 78 = 
 

23% 

14 / 78 = 
 

18% 

12 / 79 = 
 

15% 

19 / 108= 
 

17% 
 

Tabela 235 

Os tipos de discurso: notícias policiais 

 

 Observamos, a partir da tabela apresentada, que, nas notícias policiais, o discurso 

indireto é mais recorrente em todos os jornais. No jornal O Globo, notamos que a pouca 

diferença do discurso indireto em relação ao direto pode estar relacionado ao fato de que o 

jornal, de certa forma, utilizou bastante uma outra variante para apresentar o discurso alheio 

                                                 
35 As porcentagens que estão em negrito demonstram a preferência dos jornais pelo discurso indireto. Nos 
jornais O Globo e Extra o aumento da expressão circunstancial é destacado com a cor azul. 
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sem comprometimento – a expressão circunstancial. Esse recurso é mais freqüente no 

jornal O Globo em notícias policiais e em relação aos demais jornais. Também no Extra 

(vale lembrar que o jornal é da mesma empresa do jornal O Globo), percebemos que há o 

aumento na utilização da expressão circunstancial. Talvez isso ocorra pelo mesmo motivo 

descrito anteriormente – manter distanciamento do jornalista, assim como no discurso 

indireto.  

 Os demais jornais – Folha de S. Paulo, O Dia, JB e Povo – apresentam entre si 

percentuais próximos de discurso indireto e a preferência por esse discurso fica mais 

evidente. É interessante notar também que as notícias policiais do jornal Povo apresentam 

um número de ocorrências de discurso bem maior do que os demais, dando voz ao outro 

mais freqüentemente.  

 A fim de saber se há uma diferença na utilização dos discursos a depender do 

conteúdo temático das notícias, apresentamos também a tabela referente à distribuição dos 

discursos em notícias políticas:  

   

TIPOS DE DISCURSO O 

GLOBO 

FOLHA 

      SP 
EXTRA O DIA JB  POVO 

 
DISCURSO DIRETO 
 

78 / 211 = 
 

37% 

68 / 166 = 
 

41% 

53 / 143 =  
 

37% 

74 / 153 = 
 

48% 

61 / 150= 
 

41% 

68 /149= 
 

46% 
 
DISCURSO INDIRETO 
 

111 / 211 = 
 

53% 

73 / 166 = 
 

44% 

71 / 143 = 
 

49% 

61 / 153 = 
 

40% 

68 /150= 
 

45% 

51 / 149= 
 

34% 
 
EXPRESSÃO 
CIRCUNSTANCIAL 

22 / 211 = 
 

10 % 

25 / 166 = 
 

15% 

19 / 143 = 
 

14% 

18 / 153 = 
 

12% 

21 / 150= 
 

14% 

30 / 149= 
 

20% 
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Tabela 336 

Os tipos de discurso: notícias políticas 

 

 Nas notícias políticas a utilização dos discursos é diferente. No jornal O Globo, 

notamos uma preferência maior pelo discurso indireto em relação ao direto e a baixa 

ocorrência da expressão circunstancial. O jornal Extra comporta-se de forma parecida.  

 Nos jornais Folha de S. Paulo e JB há um equilíbrio no uso dos discursos. 

Finalmente, no jornal O Dia e, principalmente, Povo a incidência maior é de discurso 

direto, como era esperado. Esses jornais, pelo caráter mais popular, utilizam com 

freqüência o tipo de discurso que chama mais a atenção do leitor.  

 Desse modo, passamos à análise dos tipos de verbo dicendi em cada jornal para 

verificar se a diferença na utilização de determinado tipo de verbo confirma nossa hipótese: 

a de que os jornais mais populares apresentam maior variedade de verbos para introduzir os 

discursos.  

 

5.2. Distribuição dos verbos dicendi por área semântica nos jornais 

 Nesta seção, tentamos observar se há uma diferença significativa nos jornais em 

relação ao tipo de verbo dicendi utilizado para introduzir os discursos. Como descrito 

anteriormente, os verbos foram agrupados nas seguintes áreas semânticas: verbos de dizer 

neutro, os de dizer situado, os de dizer com acréscimo, os de dizer argumentando, os de 

dizer com envolvimento, os de dizer com ênfase, os de perguntar / responder e, finalmente, 

os verbos de dizer de algum modo.  

                                                 
36 Ver nota 32 
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 É importante destacar que a classificação dos verbos foi realizada a partir da 

observação dos dados reais, encontrados em todos os jornais analisados. A tabela a seguir 

mostra a distribuição das respectivas áreas semânticas.  

 

TIPOS VERBO 

DICENDI 

O GLOBO FOLHA 

     SP 

EXTRA O DIA JB  POVO 

DIZER (NEUTRO) 109 / 174 = 
63% 

123 / 169 = 
73% 

69 / 138 = 
50% 

78 / 161 = 
48% 

79 / 152 = 
52% 

76 / 164 = 
46% 

DIZER SITUADO 
 

8 / 174 = 
5% 

7 / 169 = 
4% 

10 / 138 = 
7% 

9 / 161 = 
6% 

11 / 152 = 
7% 

6 / 164 = 
4% 

DIZER COM 
ACRÉSCIMO 

13 / 174 = 
7% 

8 / 169 = 
5% 

25 / 138 = 
18% 

25 / 161 = 
15% 

13 / 152 = 
9% 

33 / 164 = 
20% 

DIZER 
ARGUMENTANDO 

25 / 174 = 
14% 

15 / 169 = 
9% 

14 / 138 = 
10% 

17 / 161 = 
11% 

21 / 152 = 
14% 

9 / 164 = 
6% 

DIZER COM 
ENVOLVIMENTO 

11 / 174 = 
6% 

9 / 169 = 
5% 

16 / 138 = 
11% 

12 / 161 = 
7% 

13 / 152 = 
9% 

20 / 164 = 
12% 

DIZER COM ÊNFASE 
 

6 / 174 = 
3% 

2 / 169 = 
1% 

2/138 = 
2% 

13 / 161 = 
8% 

11 / 152 = 
7% 

12 / 164 = 
7% 

PERGUNTAR /  
RESPONDER 

1 / 174 = 
1% 

4 / 169 = 
2% 

2 / 138 = 
2% 

4 / 161 = 
3% 

2 / 152 = 
1% 

2 / 164 = 
1% 

DIZER DE ALGUM 
MODO 

1 / 174 = 
1% 

1/169 = 
1% 

 
0% 

3 / 161 = 
2% 

2 / 152 = 
1% 

6 / 164 = 
4% 

 

Tabela 437 

Distribuição dos verbos dicendi em cada jornal 

 

 Percebemos que todos os jornais (O Globo, Folha de SP, Extra, O Dia, JB e Povo) 

utilizam com maior freqüência o verbo dicendi da área do dizer (neutro). No entanto, nos 

jornais O Globo e Folha de São Paulo os percentuais são bem mais altos (63% e 73%, 

respectivamente). Os exemplos abaixo ilustram essa categoria: 

                                                 
37 A significância da tabela é de 0.0000008. Como a diferença entre as porcentagens é muito grande, não 
vimos a necessidade de calcular a significância em cada jornal separadamente.  
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 (27) – Da minha parte nunca houve demanda e a única coisa que eu disse foi que o 

       presidente sabia do que eu poderia fazer e se achasse que poderia ajudá-lo, eu 

       faria – afirmou Marta.  

        ( O Globo, 20-03-07) 

 

 (28) Almeida Lima (PMDB-SE), aliado de Renan, disse que o recurso ao STF pode 

        ser apresentado até depois da votação no plenário. 

        "A última trincheira é o Judiciário. Não é matéria interna na minha opinião. Se 

        há norma, a interpretação pode gerar controvérsia", disse Marco Aurélio Mello, 

        ministro do STF. 

                                                                                           (Folha de SP, 03-09-07). 

 

 Em contrapartida, os jornais O Dia e Povo apresentam os menores índices nessa 

área em relação aos outros jornais, utilizando verbos mais variados, como pode ser 

observado nos exemplos a seguir:  

 (29) A mãe de Thiago, Tânia Oliveira, 43 anos, admitiu que o maior sofrimento   

        chega quando escurece: “À noite, lembro que ele não vai voltar.” Fernando quer 

       que os assassinos sejam punidos. “Sei que Deus vai fazer justiça. Mas quero que 

       os homens que mataram meu filho paguem pelo que fizeram. Nada vai apagar a 

       imagem dele ensangüentado no chão”, desabafou.  

        (O Dia, 15-03-07) 

 (30) – Por exemplo, quando se fala do Norte do estado, temos que implantar o   

       ensino técnico voltado para a produção do biodiesel, do etanol. Já na Baixada 

       Fluminense, ele tem que ser voltado para a produção para a área do petróleo, da 

       energia – destacou.  

        (Povo, 26-04-07) 

 É interessante notar também que nos jornais Extra e Povo aumenta a incidência de 

verbos de dizer com algum acréscimo. Talvez essa seja uma forma de destacar o discurso 
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alheio, mostrando-o de uma forma mais interessante para o leitor. São verbos que trazem 

um “colorido” diferente à notícia, como pode ser observado nos exemplos que se seguem: 

 

 (31) Em seu depoimento, Dimário disse que “em nenhum momento” foi proprietário 

       da Cocal. Contou ainda que, por 20 anos, trabalhou cuidando dos negócios da 

       família Calheiros.  

        (Extra, 28-05-07) 

  

 (32) – A campanha recebeu um investimento de R$ 150 milhões com vacinas   

       produzidas no Brasil, sobretudo no Instituto Butantã, de São Paulo – explicou 

       José Gomes Temporão, acrescentando sua admiração pela terceira idade.  

        (Povo, 23-04-07) 

 

 

 Vale destacar que não apresentamos tabelas diferenciando as notícias policiais das 

notícias políticas, uma vez que estas se comportam de maneira semelhante em relação à 

utilização dos verbos dicendi.  

 

5.3. O verbo dizer X outros verbos 

Por perceber que o verbo dizer propriamente dito aparece com uma freqüência alta 

em todos os jornais, decidimos fazer uma tabela opondo a ocorrência desse verbo a todos os 

outros, tanto da mesma área quanto de diferentes áreas semânticas. Pretendemos verificar 

se há alguma diferença entre os jornais mencionados: 
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VERBOS DICENDI DA 

ÁREA DO DIZER 

O 

GLOBO 

FOLHA 

   SP   

EXTRA O DIA JB  POVO 

DIZER 82 / 174 = 
 

47% 

84 / 169 = 
 

49% 

42 / 138 = 
 

30% 

38 / 161 = 
 

24% 

55 / 152 = 
 

36% 

48 / 164 = 
 

29% 
OUTROS 92 / 174 = 

 
53% 

85 / 169 =  
 

51% 

96 / 138 = 
 

70% 

123 / 161 = 
 

76% 

97 / 152 = 
 

64% 

116 / 164 = 
 

71% 
       Significância:           0.45           0.94               610*3.4 −      1110*1.2 −     410*6.6 −    710*1.1 −  

 

Tabela 538 

Comparação do verbo dizer com os demais verbos 

 

 Como pode ser observado, nos jornais O Globo e Folha de São Paulo o verbo dizer 

aparece quase com a mesma freqüência que todos os demais amalgamados. 

 Nesses casos, a preferência pelo verbo dizer pode estar relacionada ao fato de que 

ambos os jornais são voltados para um público leitor mais crítico, como já havia sido 

exposto, e, desse modo, o narrador faz uma opção por manter maior distanciamento ou 

neutralidade em relação à fala do participante. 

 Vale lembrar que, nos manuais de redação de ambos os jornais, encontramos 

orientações para utilizar o verbo dizer com maior freqüência que os demais. Segundo o 

manual do jornal O Globo: 

 “Dizer: está sempre certo; é melhor abusar dele do que usar outro verbo 

inadequadamente.” (O Globo, 2005, pg. 41) 

 Do mesmo modo, no manual da redação da Folha de S. Paulo, encontramos algumas 

regras básicas para o uso de determinados verbos. 

                                                 
38 A significância da tabela é de 0.0000001. Assim como nas demais tabelas, a cor azul marca a proximidade 
das porcentagens, enquanto que o negrito destaca a porcentagem maior.  
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Verbos declarativos – use apenas para introduzir ou finalizar falas 
dos personagens da notícia, não para qualificá-las ou para insinuar 
opinião a respeito delas. Evite assim, verbos como admitir, 
reconhecer, lembrar, salientar, ressaltar, confessar, garantir, a 
não ser quando usados em sentido estrito. Nenhum deles é sinônimo 
de dizer. Ao empregá-los de modo inadequado, o jornalista confere 
caráter positivo ou negativo às declarações que reproduz, mesmo 
que não tenha a intenção. 
Use de preferência os verbos dizer, declarar e afirmar, os mais 
neutros, quando o objetivo for apenas indicar autoria de uma 
declaração.   
 
     (Folha de S. Paulo, 2006, p. 104) 
 
 

 (33) O ex-deputado Antonio Joaquim (PSDB-MA) disse que "tem apartamento    

        vago, não está prejudicando ninguém”.  

        (Folha de SP, 19-03-07). 

 

 Em relação aos resultados obtidos na tabela, podemos dizer ainda que os jornais O 

Dia e Povo apresentam um número bem maior de verbos raros nessa função, como é o caso 

de brincar, defender, ironizar, por exemplo.  

 

 (34) “O PAC não vai pagar o pato”, brincou o líder do governo no Senado, Romero 

        Jucá (PMDB-RO). 

          (O Dia, 8-03-07). 

 (35) Aquilo foi um troféu para eles (bandidos). Como uma pessoa dessas dorme? Só 

        pode ser um demônio – repudiou.  

         (Povo, 2-04-07).  

  

 Nesse sentido, entendemos que esses jornais populares usam de maior liberdade no 

emprego dos verbos, talvez na intenção de dar maior vivacidade à notícia e chamar a 

atenção do leitor. É visível que até as fotos presentes nos jornais populares são maiores e 
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apresentam um colorido diferente, “gritante”. Assim também ocorre com os verbos; 

podemos dizer que eles são mais “coloridos”39. 

 

5.4. A localização dos discursos nos diferentes jornais 

 Nesta seção tentamos descrever a localização dos comentários nas notícias de todos 

os jornais. Seguimos a orientação de Van Djik (1992), que afirma que os comentários 

aparecem em maior quantidade no corpo da notícia e, principalmente, no fim. Em uma 

primeira abordagem realizamos uma análise mais simplista, considerando a localização a 

partir da distribuição dos parágrafos (somente inicial; inicial e medial; inicial e final; 

apenas medial; medial e final; somente final; e ao longo de toda a notícia, ou seja, início, 

meio e fim), como pode ser observado no gráfico abaixo:  

                                                 
39 Quanto à comparação do verbo dizer em relação aos demais, não apresentamos as tabelas diferenciando 
notícias policiais e políticas, pois todos os jornais se comportavam da mesma forma em ambas.  
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Gráfico 1 

Localização dos discursos nos jornais 

  

 Ficou patente a tendência do discurso aparecer mais no corpo e no final da notícia. 

Excetuando o JB, notamos que essas citações encontradas no meio e no fim da notícia se 

comportavam de forma semelhante em todos os jornais; por esse motivo, decidimos não 

investir mais profundamente nessa linha.   

 É importante notar também que há exemplos em que logo na manchete já aparece 

uma citação. Esse fato é comum nas notícias políticas. Nesses casos, o discurso citado 

percorre todo o texto, sendo o tema principal da notícia. A notícia a seguir exemplifica a 

ocorrência das citações funcionando como a base de uma notícia jornalística. 
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(36) Bush evita falar de Chávez e diz que generosidade dos EUA não é reconhecida 

 O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, evitou responder diretamente 

nesta sexta-feira a uma pergunta sobre o desafeto venezuelano Hugo Chávez durante 

entrevista coletiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no hotel Hilton, em São 

Paulo. Perguntado sobre  o assunto, disse apenas que "a América não recebe suficiente 

crédito por tentar ajudar as pessoas".  

 "O motivo da minha viagem é mostrar que os Estados Unidos são um país 

generoso", afirmou. "Minha viagem à América do Sul, Guatemala e México também vem 

mostrar que nos Estados Unidos a população tem uma preocupação com a injustiça social. 

Nós queremos ajudar", completou.  

 Num sinal de apoio ao presidente Chávez, Lula, por sua vez, disse que todos os 

governos da região são soberanos, resultam da participação livre da população e tem 

implementado programas para desenvolver seus países e reduzir a desigualdade social. 

"Todos estamos empenhados num projeto de integração sul americana, o melhor caminho 

para o fortalecimento da democracia e para a prosperidade regional", acrescentou. 

 O presidente americano também gastou parte significativa de sua fala fazendo 

elogios a Lula. "O presidente Lula merece respeito. Ele fala claramente e com valores, ele é 

nobre", declarou. 

 Lula defendeu a liberalização do comércio internacional no setor agrícola como 

forma de aumentar a renda nas regiões menos favorecidas: "reitero minha disposição de 

participar em qualquer lugar do mundo de encontros de líderes se isso nos permitir superar 

as dificuldades de um acordo histórico", disse. 

 "Podemos juntos construir uma projeto que signifique aos países ricos a certeza de 

não são serem vistos apenas [pelos mais pobres] como exploradores", reiterou.   

          (O Dia, 9-03-07). 

  

 Observa-se que nesta notícia há casos que, apesar de não constituírem as estratégias 

padrão para a análise dos dados, são da mesma área semântica do dizer. (Ex. evitou falar, 

evita responder, gastou parte significativa de sua fala fazendo elogios, etc.). Para 

diferenciar, utilizamos itálico nas estratégias que não foram computadas neste trabalho, mas 
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que são formas de fazer referência ao discurso do participante e em negrito estão os 

recursos analisados nesta dissertação. Desse modo, percebemos o dialogismo aparecendo 

ao longo de toda a notícia. 

 Correlacionamos as notícias com as categorias formuladas por Van Dijk (1992) 

observando as notícias policiais e políticas separadamente. As notícias políticas foram 

subdivididas em notícias políticas construídas de discursos (como o exemplo acima) e as 

demais, para adequar a análise à classificação proposta pelo autor.  

 Notamos que nas notícias policiais, os discursos não ocorrem com muita freqüência 

no início, ou seja, logo no primeiro parágrafo. Geralmente, a notícia inicia-se com a 

descrição dos fatos, respondendo às questões – quem, onde, quando, como, porque _ típicas 

da estrutura narrativa. 

 Ao separarmos as notícias políticas totalmente constituídas de discurso das demais, 

observamos que nos jornais Folha de S. Paulo, Extra e Povo encontramos a maioria das 

notícias do primeiro tipo. As outras notícias políticas apresentam as citações também 

incorporadas ao texto, seguindo o relato jornalístico dos fatos - o evento principal é descrito 

e o comentário aparece logo em seguida. 

 Van Dijk (1992) afirma que após a apresentação do evento principal costumam 

aparecer algumas conseqüências, eventos anteriores ou circunstâncias históricas. Nos 

jornais analisados, foi insignificante o número de dados que seguiam o esquema do autor (o 

que pode ser observado, aliás, nesta seção, através da notícia política apresentada).  A todo 

momento os comentários embasavam os acontecimentos narrados. É importante frisar que, 

de acordo com o autor, os comentários podem ser antecipados e deslocados se contiverem 

informações relevantes.  
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 Desse modo, podemos dizer que os comentários, como já exposto, exercem função 

avaliativa, e, por isso, é mais comum aparecerem após o relato jornalístico dos 

acontecimentos. No entanto, nas notícias políticas encontramos diversos exemplos em que 

os comentários são o foco da notícia e aparecem até mesmo na manchete do jornal. 

 

5.4.1. Notícia policial, notícia política e texto narrativo 

 Nesta seção pretendemos discutir a diferença das notícias policiais e políticas e 

verificar se ambas apresentam o mesmo tipo de narrativa.  

 Costuma-se afirmar que o tipo de texto predominante no gênero “notícia” é o 

narrativo. No entanto, ao dividirmos as notícias a partir de seu conteúdo temático, 

percebemos certas distinções quanto aos elementos caracterizadores da narrativa. A notícia 

policial apresenta um texto narrativo mais padrão – sucessão de fatos, ordenados em uma 

seqüência temporal; resposta às perguntas “quem fez o que, para quem, onde, quando, 

como, por quê?” No exemplo que se segue notamos que, em apenas um parágrafo, esses 

elementos são evidentes. 

(37) Menores trocam tiros com a polícia 

 Na madrugada de ontem, um assalto a um carro em Irajá fez a discussão sobre a 

 redução da maioridade penal voltar a ganhar força. Cinco bandidos, entre eles três 

 menores - um deles de 14 anos - tentaram roubar o Palio de Carlos Augusto Eugênio 

 da Silva, 50 anos, que estava com a namorada e o filho Anderson, de 8 anos, 

 dormindo no banco traseiro. Os ladrões, que estavam em um táxi roubado minutos 

 antes na Penha, fecharam o carro de Carlos, depois de perceberem que um carro da 

 polícia os seguia.  

          (JB, 12-03-07) 
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 Na notícia policial apresentada, conseguimos responder às questões. Quem? “Os 

cinco bandidos”; o quê? “Tentativa de assalto”; a quem? “Carlos Augusto Eugênio da 

Silva”; onde? “Irajá”; quando? “Na madrugada de ontem”; como? “Fechando o carro de 

Carlos com o táxi roubado onde estavam”. Além disso, observamos que os verbos estão no 

passado e há uma sucessão de fatos. 

 Já nas notícias políticas, podemos nos questionar se há ingredientes de uma 

narrativa. Na verdade, encontramos personagens e fatos, mas, em muitas delas, não há uma 

mudança de situação e sim uma sucessão de declarações. Notamos que os verbos, muitas 

vezes, aparecem no presente e no futuro, diferentemente das notícias policiais. 

 Mais especificamente nas notícias políticas em que encontramos discurso citado até 

mesmo no título, isso é um indício de que o discurso será o cerne de tal notícia. (cf. ex. 36 

da seção 5.4). Desse modo, nos indagamos: até que ponto a notícia política apresenta um 

texto narrativo? Acreditamos que nessas notícias a presença dos diversos tipos de discurso 

pode apontar para uma distinção na diferenciação do gênero, ou seja, notícia política e 

notícia policial são sub-gêneros que lançam mão de tipos de texto diferentes, uma vez que 

somente no gênero “notícia política” encontramos os discursos funcionando como o tema 

principal, sendo a notícia policial mais tipicamente narrativa.  

 Em relação à voz do participante nas notícias, percebemos também diferenças 

quanto ao tipo de notícia – policial e política. Nas notícias policiais os comentários são 

atribuídos, muitas vezes, às vítimas de algum acontecimento (assalto, assassinato, etc.). A 

diferença torna-se maior quando observamos as notícias policias de jornais mais populares, 

como Povo, em relação aos demais, como O Globo e Folha de São Paulo, por exemplo 

para verificar a quem é dada a voz. Nos jornais populares as falas da vítima eram mais 
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freqüentes, enquanto que nos demais, a voz é atribuída, na maioria das vezes, às 

autoridades policiais.  

 Já nas notícias políticas as falas são atribuídas a pessoas públicas com certa posição 

social de prestígio, como presidente, senadores, líderes de partido, ministros, dentre outros.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  No presente trabalho, focalizamos o estudo das formas alternantes de inserção de 

comentários no gênero “notícias”. Foram levadas em consideração três formas de introduzir 

a voz dos participantes no gênero textual em questão: discurso direto, discurso indireto e 

expressão circunstancial, aqui tratadas como variantes, em sentido lato. Para a verificação 

de como se dá tal inserção, fizemos uma análise da freqüência de uso em jornais destinados 

a um público leitor diferenciado (Jornal O Globo, Folha de São Paulo, Extra, O Dia, JB e 

Povo).  

 A partir da observação e análise dos dados encontrados nos diversos jornais, 

chegamos a algumas conclusões a respeito da correlação entre a utilização dos tipos de 

discurso e sua localização e função, e também do emprego de determinado verbo dicendi 

nas notícias.  

 Primeiro, é interessante notar que não há uma distinção clara na utilização do tipo 

de discurso, a depender do jornal. Na verdade, somente o jornal O Globo apresentou 

incidência maior de discurso indireto em relação ao discurso direto. Os demais 

apresentaram percentagens bem próximas de direto e indireto. Desse modo, não podemos 

afirmar com precisão que um jornal prefere empregar determinado tipo de discurso em 

detrimento de outro. Podemos somente constatar que a ocorrência da expressão 

circunstancial é um recurso secundário em todos os jornais. 

 Contudo, ao separarmos as notícias de acordo com seu conteúdo temático – notícias 

policiais e políticas – percebemos algumas diferenças na utilização dos discursos. Nas 

notícias policiais a freqüência de discurso indireto foi mais alta em todos os jornais; no 

entanto, no jornal O Globo, notamos uma maior proximidade das porcentagens do discurso 

indireto em relação ao discurso direto, fato que pode ser explicado pelo aumento na 
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porcentagem da expressão circunstancial. Essa forma de discurso é um recurso que 

igualmente marca um distanciamento à citação apresentada, compensando assim a queda no 

uso do discurso indireto. Já nas notícias políticas a utilização do discurso indireto pelo 

jornal O Globo é maior (53%) em relação aos outros tipos de discurso, diferentemente dos 

jornais mais populares – O Dia e Povo – que apresentaram maior incidência de discurso 

direto.  

 Quanto à distribuição dos verbos dicendi por área semântica em cada jornal, 

confirmamos a nossa hipótese de que os jornais voltados para um público leitor mais crítico 

– O Globo e Folha de São Paulo – tenderiam a apresentar verbos mais neutros. Já os 

jornais considerados mais populares – O Dia e Povo -, como era esperado, apresentaram os 

menores índices de neutralidade em relação aos demais jornais.  

 Após uma análise isolada dos casos do verbo dizer, que é o verbo prototípico da 

classe dos verbos de dizer neutro, corroboramos com clareza a hipótese anteriormente 

mencionada. Os jornais considerados menos acessíveis às camadas populares dão, 

claramente, preferência ao verbo dizer em relação aos demais. Já os jornais considerados 

mais populares apresentam uma maior diversidade no uso dos verbos. Verbos como contar, 

admitir, acrescentar, dentre outros aparecem mais freqüentemente em tais jornais.  

 Desse modo, voltamos às seguintes questões: haveria influência do tipo semântico 

de verbo dicendi utilizado, a partir da orientação de um determinado jornal? Haveria uma 

preocupação do jornal em manter uma postura mais distanciada ou neutra em relação à fala 

dos participantes? 

 Respondemos afirmativamente a estas perguntas, constatando que os jornais 

voltados para um leitor mais instruído utilizam verbos mais neutros, provavelmente, a fim 

de não se comprometerem com o discurso apresentado, ou seja, o jornalista tenta produzir 
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um efeito de neutralidade para se distanciar da fala do outro. Já nos jornais populares, a 

tendência é inversa: o jornalista lança mão dos verbos dicendi com maior liberdade, 

destacando, assim, o comentário apresentado e dando maior vivacidade à notícia para 

envolver o leitor e chamar sua atenção. 

 Em relação à localização e função dos comentários nas notícias, percebemos que 

sua função avaliativa é determinante para que estes ocorram após o relato jornalístico dos 

acontecimentos. No entanto, as notícias políticas, pela sua natureza, podem ser 

predominantemente construídas de discursos alheios e, desse modo, apresentam citações 

em todo o texto, até mesmo na manchete. Em várias notícias, por exemplo, representantes 

do governo discutem e discordam sobre determinada questão.  

 Vimos ainda que, enquanto na notícia policial é possível identificar com clareza 

elementos do texto narrativo padrão, na notícia política esses elementos vêm tão 

entremeados de citações que estas parecem assumir o primeiro plano. 

 Vale ressaltar ainda que a presença dos diversos tipos de discurso nas notícias 

jornalísticas é de extrema importância, uma vez que, se fossem retirados do texto, não 

restaria quase nada da notícia. Segundo Cunha (2003) “a notícia é uma espécie de relato, 

constituída de fragmentos de discursos, de modo que, se suprimíssemos as falas alheias, 

não restaria quase nada”. 

 Este trabalho não esgota todas as possibilidades de análise da presença dos diversos 

tipos de discurso nas notícias. Ainda poderiam ser vistos aspectos como o sujeito dos 

verbos dicendi (a quem é dada a voz), o tempo verbal predominante na notícia, dentre 

outros. Mas esperamos que represente uma contribuição, no que se refere à importância dos 

diversos discursos que constituem uma notícia jornalística.  
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8. ANEXOS 
 
 Em anexo estão somente os jornais mencionados nesta Dissertação. 
 
1. Notícias do jornal O Globo 

Rosseto rejeita convite de Lula; Marta aceita Turismo 

Apagão aéreo fez ex-prefeita chegar atrasada: “Não tinha caos, tinha espera. Estava 
desagradável de esperar” 

Depois de cinco meses de expectativa, a ex-prefeita Marta Suplicy (PT-SP) foi oficialmente 
convidada para participar do segundo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Contra toda a pressão petista, que queria um ministério de destaque para Marta, ela 
assumirá, na próxima sexta-feira, o Ministério do Turismo, sem o reforço orçamentário da 
lnfraero, como chegou a ser cogitado. A espera de Marta foi ainda mais longa devido ao 
apagão aéreo: o atraso nos vôos adiou por pelo menos seis horas a tão aguardada audiência 
com Lula, no Palácio do Planalto, ontem.  
 Após uma conversa de quase uma hora com Lula, a própria Marta anunciou a 
decisão, dizendo estar otimista e animada para a nova função: 
 - O presidente me convidou para ser ministra do Turismo e aceitei. Estou muito 
feliz.  
 Lula também recebeu ontem o ex-ministro do Desenvolvimento Agrário Miguel 
Rosseto, do PT do Rio Grande do Sul, que saiu do ministério ano passado para disputar a 
eleição para o Senado e não se elegeu. 
 O presidente o teria sondado sobre a possibilidade de voltar ao cargo, mas o gaúcho 
disse que prefere ficar no Sul trabalhando para sua candidatura a prefeito de Porto Alegre, 
no ano que vem. Depois da conversa, Rosseto ainda permaneceu no Planalto, onde esteve 
com a ministra Dilma Rousseff (Casa Civil), também gaúcha.  
  O PT indicou para o Ministério do Desenvolvimento Agrário vários nomes, 
inclusive o do deputado baiano Walter Pinheiro. Mas Lula poderá manter o atual titular do 
cargo, Guilherme Cassel.  
 Segundo Marta, as eleições municipais e sua eventual candidatura a prefeita de São 
Paulo não foram discutidas na audiência com o presidente: 
 — Estou entrando agora no ministério. Deixa eu entrar e fazer o que tenho de fazer. 
Estou querendo fazer. Sou uma fazedora. O que quero é entender da área, propor ações e 
continuar o trabalho do Mares Guia. 
 Ela descartou preocupação com 2010: 
 - Estou de olho em fazer um bom serviço no ministério. 
 A audiência com Lula estava marcada para o meio-dia, mas só ocorreu às 18h30m, 
em razão do caos aéreo. Para ela, os problemas nos aeroportos afetam o número de turistas 
que visitam o país, assim como a falência da Varig prejudicou o setor. Marta disse que 
“tudo tem de ser apurado”, ao responder sobre a proposta de abertura de uma CPI para 
investigar o apagão aéreo. 
 - Esse é um problema sério, desgasta a imagem do Brasil e a paciência dos 
brasileiros. Espero que seja resolvido. Temos de trabalhar com a realidade. Espero que não 
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fique muito tempo assim – disse a ex-prefeita, que esperou duas horas para embarcar em 
São Paulo. – Não tinha caos, tinha espera. Estava desagradável de esperar.  
 Antes mesmo de conversar com Lula, Marta já fazia planos. Enquanto aguardava a 
audiência na ante-sala de Lula, conversou com a governadora do Pará, Ana Júlia Carepa 
(PT). 
  — Aproveitei e conversei com a companheira Marta Suplicy e ela se dispôs a fazer 
agenda para o Pará com incentivos para o turismo. Ela está empolgada – disse Ana Júlia.  
 Embora a cúpula do PT preferisse ver Marta nas Cidades ou na Educação, ela negou 
que tenha pedido esses ministérios. Também não concordou com avaliações de que o 
ministério é pequeno para uma eventual candidata à sucessão de Lula. Segundo ela, Lula 
disse que a Infraero “por enquanto” não irá para o Turismo, continuando na pasta da 
Defesa. 
 — Da minha parte nunca houve demanda e a única coisa que eu disse foi que o 
presidente sabia do que eu poderia fazer e se achasse que eu poderia ajudá-lo, eu faria — 
afirmou Marta.  
 Marta assumirá um ministério sem orçamento para grandes obras ou contato com 
prefeitos. Ao invés do cobiçado Ministério das Cidades, com orçamento de R$ 5 bilhões, 
ela vai administrar R$ 2 bilhões por ano. O público alvo não são prefeitos, mas 
parlamentares em busca de liberação de emendas. Seu grande trunfo será faturar 
politicamente com o PAN. 
         (O Globo, 20-03-07) 
 

Na surdina, deputados se dão até 68% 

Comissão também aprova aumento para o presidente Lula e seus ministros 

 
Três dias depois de o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), retomar o debate 
sobre o aumento dos subsídios dos parlamentares, prometendo tratar a questão com 
transparência, o reajuste foi aprovado ontem, de forma discreta e silenciosa, na Comissão 
de Finanças e Tributação da Casa. Pelo projeto, os subsídios, corrigidos em 26,49% 
(inflação dos últimos quatro anos), sobem de R$ 12.847,20 para R$ 16.250,42. A comissão 
aprovou também reajustes para os salários do presidente e do vice-presidente da República 
e dos ministros de Estado.  
 A comissão aprovou ainda outro projeto que garante uma espécie de salário indireto 
de até R$ 5.416,81, elevando para R$ 21.667,23 o dinheiro (bruto) que o parlamentar 
poderá ter em sua conta — neste caso, se aprovado pelo plenário, o reajuste será de 68,65%  
 Os projetos foram aprovados de manhã, em votação simbólica, com a presença de 
apenas seis deputados no plenário da comissão. E a intenção era tentar votar ainda ontem 
no plenário pelo menos o aumento dos subsídios. Para isso, seria preciso conseguir a 
tramitação em urgência. Chinaglia, contudo, abortou a iniciativa.  
 Em entrevista à tarde, Chinaglia admitiu que o deputado Virgílio Guimarães (PT-
MG), presidente da comissão, havia alertado na véspera que tentaria votar o projeto, 
respaldado pelo regimento. Ele próprio apresentou os projetos. O presidente da Câmara 
frisou, no entanto, que qualquer aumento dos subsídios só será levado a plenário com o aval 
dos líderes partidários:  
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 — Estou tendo de responder por algo que não fiz. A comissão, regimentalmente, 
pode votar o projeto e ele terá o trâmite na Casa. Agora, há uma outra condução dessa 
matéria, com os líderes. E a essência, o que conta é a votação em plenário — disse 
Chinaglia.  
  Segundo um dos projetos aprovados na co missão, parte dos R$ 15 mil da verba 
indenizatória poderia ser paga aos deputados sem a comprovação dos gastos, ou seja, sem a 
necessidade de apresentação de notas fiscais. Virgílio justificou a medida:  
 — Uma parcela flexível é importante. Os deputados têm reclamado muito disso. 
Um táxi que pega e, por exemplo, não pega nota. Imagine a coisa desagradável de um 
parlamentar aumentar uma nota para compensar outra. É natural ter essa flexibilidade.  
 Segundo Virgílio a proposta estende à verba indenizatóriao que já é permitido em 
relação ao auxílio moradia de R$ 3 mil, que pode ser pago sem a apresentação de notas. O 
projeto, no entanto, foi repudiado por Chinaglia e outros líderes partidários.  
 — Pelo que me relataram, a proposta prevê uso de R$ 5 mil da verba indenizatória 
sem prestação de contas. Eu sou contra isso — afirmou Chinaglia.  
 — Isso de pagar parte da verba sem nota fiscal, na minha opinião, não tem amparo 
legal — acrescentou o líder do PT, Luiz Sérgio (RJ). 
 Chinaglia admitiu que, inevitavelmente, o reajuste dos subsídios será discutido na 
reunião com os líderes, terça-feira. Muitos reagiram com surpresa à aprovação da proposta 
e ninguém quis admitir participação na iniciativa. Mas todos os integrantes da comissão 
foram avisados de que o aumento seria votado ontem. Virgílio afirmava ter tomado 
sozinho, sem o aval dos líderes, a decisão de pautar a matéria.  
 O líder do PTB, Jovair Arantes (GO), disse que anteontem pela manhã houve uma 
conversa entre líderes da base, dando aval à iniciativa.  
 — Vamos seguir o rito e discutir com transparência: primeiro a comissão, depois 
o_plenário. Temos que parar de hipocrisia e discutir sem medo. O que a sociedade não 
suporta é o que é feito escondidinho — disse Jovair.  
 Os demais líderes da base, no entanto, negam ter participado de tal conversa. O líder 
do PT endossou a tese de Chinaglia de só voltar a discutir o tema com todos os líderes.  - O 
que ocorre é que há uma pressão para resolver isso e começam a surgir iniciativas isoladas, 
um pouco para forçar o colégio de líderes a tomar a decisão – disse o petista.   
 Alguns deputados viram na iniciativa de Virgílio uma tentativa de blindar Chinaglia 
e dividir a responsabilidade. Chinaglia reagiu:  
 - Não preciso de blindagem. Vou conduzir com a responsabilidade que o cargo 
exige.  
 Na comissão, a votação foi tumultuada. Os projetos começaram a ser discutidos, 
mas foram retirados de pauta. Muitos deputados já tinham deixado a sessão quando os 
projetos voltaram à pauta e foram aprovados simbolicamente. A comissão aprovou também 
a correção inflacionária dos subsídios do presidente e vice-presidente da República e dos 
ministros de Estado. Usaram para isso o mesmo percentual de 26,49% (IPCA dos últimos 
quatro anos). O salário do presidente subiria de R$ 8.885 para R$ 11.239. E o dos 
ministros, de R$ 8.362 para R$ 10.578,11.  
 O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), tentou evitar ontem a 
polêmica, alegando que o assunto ainda não chegou à Casa. O ministro do Planejamento, 
Paulo Bernardo, disse que é preciso ver o impacto no Orçamento.  
          (O Globo, 23-03-07) 
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Senado endurece pena para crime financeiro 

Comissão de Casa aprova projeto que prevê até 30 anos de prisão para condenados por 
lavagem de dinheiro 

 
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou ontem projeto que prevê 
até 30 anos de prisão para pessoas condenadas por lavagem de dinheiro. O texto, elaborado 
pelo senador Pedro Simon (PMDB-RS) a partir de sugestões da Estratégia Nacional de 
Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Enccla) e de parlamentares, também 
permite que procuradores do Ministério Público e delegados tenham acesso a dados 
mantidos em cadastros de bancos, administradoras de cartões de crédito e provedores de 
internet, entre outros, sem autorização judicial. O acesso é restrito a nome, endereço e 
filiação. Os demais dados só podem ser obtidos com autorização judicial.  
 — Esse projeto é um grande passo para se apertar o cerco sobre o crime organizado. 
As novas regras tornam a lei antilavagem ainda mais rigorosa — disse o senador Aloizio 
Mercadante (PT-SP), presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. 
 Para a Associação Nacional dos Delegados da Policia Federal (ADPF), a proposta 
contribui para o combate ao crime.  
 — Vai ajudar bastante o nosso trabalho — afirmou Paulo Gustavo Maiorino, um 
dos dirigentes da ADPF.  
 O relatório de Simon aperfeiçoa mecanismos de repressão à lavagem de dinheiro 
previstos na lei 9.613, de 1998. Hoje, a lavagem de dinheiro pode ser punida com, no 
máximo, dez anos de prisão. Pelo novo texto, a pena máxima subiria para 30 anos, se o 
crime for cometido repetidas vezes e por intermédio de organização criminosa.  
 O projeto será submetido ainda à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, 
antes de ser remetido para a Câmara. Durante a sessão, o líder do governo no Senado, 
Romero Jucá (PMDB-RR), apresentou emenda para excluir do texto de Simon o artigo que 
transferia das polícias para o Ministério Público a competência para comandar 
investigações sobre lavagem de dinheiro.  
 Pelo texto de Simon, cabia ao Ministério Público coordenar e orientar investigações 
sobre lavagem. O senador disse que o Ministério Público deveria estar à frente das 
investigações porque o modelo brasileiro de inquérito policial está falido.  
 — O inquérito policial hoje não vale dois mil réis — disse Simon, em meio a um 
bate-boca com o senador Romeu Tuma (PFL-SP).  
 Para Simon, o Brasil deveria seguir o exemplo dos Estados Unidos e de Países 
europeus, onde as investigações contam com a participação de policiais, promotores e 
juízes desde o seu início. No modelo brasileiro, as investigações da polícia podem ser 
refeitas pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Segundo Simon, as investigações em três 
fases são a matriz da impunidade. Tuma disse que as ponderações de Simon são relevantes, 
mas devem ser discutidas com base em emendas constitucionais e não em projeto de lei. 
 — Da forma em que está, é inconstitucional — disse Tuma.  
 A CAE aprovou o texto de Simon sem o artigo sobre a ampliação da competência 
do MP. O projeto determina que o Banco Central mantenha cadastro geral de correntistas. 
Com esse cadastro, as polícias e o Ministério Público poderão localizar, com mais 
facilidade, contas e movimentações financeiras de pessoas investigadas. 
         (O Globo, 28-03-07) 
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PF prende quadrilha que chama de “Homicídios S.A.” 

Bando já teria matado mil pessoas e cobrava de R$ 1 mil a R$ 5 mil por assassinato, 
principalmente em Pernambuco 

 

A Polícia Federal e a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco desbarataram uma 
quadrilha que, segundo as investigações, matava em média 200 pessoas por ano, recebendo 
por cada assassinato de R$ 1 mil a R$ 5 mil. O bando, que já agia há cinco anos e teria 
matado mil pessoas, atuava na região agreste. A quadrilha envolvia empresários, policiais 
militares, mototaxistas, traficantes, pistoleiros. Trinta e um acusados estão com prisão 
preventiva decretada, das quais 23 foram cumpridas ontem, durante a Operação Aveloz — 
uma planta da caatinga que é usada popularmente por pacientes de câncer. Participaram da 
operação 200 policiais de diferentes estados. 
 De acordo com o superintendente da PF em Pernambuco, de Jorge Pontes, a 
quadrilha tinha organograma muito bem montado e possuía características diferentes das 
comuns aos grupos tradicionais de extermínio, formados por justiceiros que matam 
marginais.  
 A organização recebia para matar por qualquer motivo, e entre seus clientes 
encontravam-se pessoas influentes na região. Eram empresários, agiotas, pessoas da 
sociedade local com desafetos, alguns por motivos familiares e outros devido a negócios. A 
quadrilha atuava em todo o agreste, a partir de Caruaru, a 130 quilômetros da capital. 
Pontes disse que os acusados também participavam de tráfico de armas e de entorpecentes.  
Esse foi o motivo que deu origem às investigações:  
 — Elas (as investigações) começaram devido ao tráfico de drogas. De repente, 
achamos uma espécie de clínica geral, que atuava em vários tipos de crimes, inclusive no 
de pistolagem. Encontramos um empreendimento muito bem organizado, uma espécie de 
Homicídio S.A., que cobrava para matar. 
 Pontes e o secretário de Defesa Social, Romero Menezes, afirmaram que essa foi a 
primeira de uma série de operações conjuntas entre o governo federal  e o estado com o 
objetivo de combater a criminalidade. Ao todo, 48 mandados de busca e apreensão foram 
cumpridos nos três estados, a maior parte deles na região agreste. Um dos acusados foi 
preso no Pará. 
 De acordo com decisão da 3ª Vara Criminal de Caruaru, os acusados tiveram o 
sigilo bancário e fiscal quebrados, foram bloqueadas as contas correntes, e seus bens foram 
seqüestrados. A medida atinge os acusados em outros estados, como Pará e Alagoas. Eles 
responderão por tráfico de drogas e de armas, formação de quadrilha e porte e posse de 
armas. Se condenados, poderão pegar penas de três a 30 anos de reclusão.  
 O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Romero Menezes, disse que 30 
policiais militares participaram da Operação Aveloz, apesar de haver PMs entre os 
acusados.  
 — Essas pessoas não são policiais, mas bandidos que por acaso estavam na 
corporação, integrando a banda podre da PM, que felizmente é uma minoria dentro da 
corporação. 
 Menezes reclamou da legislação que acoberta militares com mais de dez, anos de 
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serviço, que ficam na corporação, mesmo tendo praticado crimes hediondos. Ele disse que 
em Pernambuco mais de cem estão nessa situação. 
 Segundo a polícia, o chefe do esquema seria Edson Neneo de Sobral, o Galinheiro, 
que é um empresário influente no agreste. Ele financiaria a organização criminosa. Outro 
empresário apontado no esquema é Fernando Antônio Gomes Dias, acusados de ser 
mandante dos homicídios.  De acordo ainda com o DPF e a SDS, Rosemário Bezerra 
Menezes (Preto) é apontado como agenciador dos homicídios, cujos serviços eram 
executados pelos pistoleiros José Paulino dos Santos Neto, Manoel Pereira Ferreira, 
Josenildo Pereira Ferreira e José Luciano da Silva.   
         (O Globo, 13-04-07) 
 
 
2. Notícias do jornal Folha de São Paulo 
 

Mesmo sem mandato, 20 ex-deputados ainda usam apartamentos funcionais 

Sem mandato desde 1º de fevereiro, um grupo de 20 ex-deputados continuava, até o fim de 
semana passado, de posse dos apartamentos funcionais da Câmara que foram usados 
durante o mandato. 
          As justificativas para a irregularidade vão desde dificuldades com a mudança até o 
caso de um ex-parlamentar que espera reassumir o mandato com a ida de um colega para o 
ministério. 
          No total, 65 ex-deputados desrespeitaram o prazo de devolução, 2 de março, um mês 
após o fim dos mandatos. 
          Entre os que continuam com os apartamentos, sete foram acusados de envolvimento 
na máfia dos sanguessugas, como Nilton Capixaba (PTB-RO), apontado pela Polícia 
Federal como um dos líderes do esquema. "Já estou saindo. Estou conseguindo local para 
mudar", afirmou Capixaba. 
          Alguns ex-deputados disseram que a quarta secretaria, responsável pela 
administração dos apartamentos, autorizou um prazo extra. 
           Para o quarto secretário, José Carlos Machado (PFL-BA), é melhor tentar a 
devolução por meio de acordo, desde que em tempo não muito extenso, sob pena de passar 
anos brigando na Justiça. Na semana passada, a Mesa da Câmara decidiu dar início às 
desapropriações. 
          Derrotados na eleição em outubro, os ex-deputados tiveram cinco meses para 
preparar a mudança. A Câmara possui 432 apartamentos, que têm entre 196 a 220 metros 
quadros, e ficam na área central de Brasília. 
          "Na primeira semana de abril, estou fora", prometeu Feu Rosa (PP-ES), que diz ter 
obtido prazo extra, assim como Pastor Pedro Ribeiro (PSC-TO). "Sou suplente de coligação 
em que está Eunício Oliveira e Ciro Gomes. Pedi paciência à Casa. Estou com esperança de 
assumir, caso um deles saia ministro", explicou Ribeiro. O ex-deputado Antonio Joaquim 
(PSDB-MA) disse que "tem apartamento vago, não está prejudicando ninguém." 
          Já Carlos Batata (PFL-PE) afirmou ter solicitado à secretaria uma forma de pagar 
pelos dias a mais que ficou. 
          Eleito para o Tribunal de Contas da União, Aroldo Cedraz (PFL-BA) enviou 
requerimento à Casa pedindo para ficar no apartamento até junho. O pedido foi negado.                          
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(Folha de SP, 19-03-07). 

 
Bolsa Família ainda procura 330 mil para pagar benefício 

Burocracia do programa não encontra famílias que teriam direito a receber verba 
 

Governo diz que é preciso corrigir o foco da ajuda "permanentemente'; além do DF, 12 
Estudos têm mais pobres do que beneficiados 

Embora tenha cumprido a meta de atender 11,1 milhões de famílias no país a três meses das 
eleições presidenciais, o Bolsa Família ainda procura cerca de 330 mil famílias 
supostamente aptas a receber os benefícios, mas que ainda não foram localizadas pela 
burocracia do programa. 
          A Folha chegou a esses dados comparando o número de famílias pobres nos Estados 
-a mesma estimativa que serve de base à meta oficial do programa- à folha de pagamentos 
de fevereiro do Bolsa Família. Além do Distrito Federal, 12 Estados ainda têm mais pobres 
do que famílias que recebem a bolsa de R$ 15 a R$ 95 por mês. 
          A diferença entre o número de pobres e de beneficiários do programa é 
proporcionalmente maior no Amapá, onde quase 30% das famílias pobres não teriam sido 
alcançadas pelo cadastro federal. 
          A situação ainda é considerada delicada no Rio, apesar do avanço recente no 
cadastramento. Lá, cerca de 91 mil famílias (ou 17% da estimativa de pobres) ainda 
estariam excluídas do programa. 
          Essa diferença foi compensada, na meta nacional, por Estados em que o número de 
beneficiários supera as estimativas oficiais de pobres. Lideram essa lista Minas Gerais, 
Paraná e Rio Grande do Sul. 
          "Não dispomos, ninguém dispõe de uma metodologia com erro zero, precisamos 
permanentemente corrigir o foco do programa", reconhece Rosani Cunha, secretária de 
Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social. Os ajustes já explicam a 
oscilação na clientela do programa. "Existe uma pobreza mais dura e mais invisível, é 
também a mais difícil de alcançar." 
          O ministério usa as estimativas de pobres fornecidas pela Pnad (Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios) de 2004 como o parâmetro para as metas do Bolsa Família. O 
governo não dispõe, porém, de um cálculo oficial de famílias excluídas do programa. 
          "A estimativa é uma referência, mas não uma referência absoluta", ponderou a 
secretária do Desenvolvimento Social. Outra referência é o cadastro único, sob 
responsabilidade direta dos municípios. Recebem os benefícios as famílias pobres incluídas 
no cadastro, onde não entram pessoas sem documentos, por exemplo.  
          Bem próximo do Palácio do Planalto e da Esplanada dos ministérios, a Folha 
localizou na semana passada potenciais beneficiários do Bolsa Família. 
          Catadoras de papel e latinhas, as irmãs Graciene e Gracilene Neves Leite vivem em 
barracos em uma invasão no Plano Piloto. Os resíduos da capital rendem R$ 120 por mês, 
em média, para cada uma. Ambas são chefes de família e têm filhos matriculados na escola. 
          Algumas famílias vizinhas na mesma invasão têm o benefício, elas não: "Já andamos 
atrás, mas está difícil fazer o cadastro", conta Graciene. "Não é na rodoviária que a gente 
cadastra?", pergunta. 
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          No Distrito Federal, a estimativa de pobres ultrapassa em quase 11 mil famílias o 
número de beneficiários. 
          A falta de endereço certo é um dos obstáculos à inclusão dos mais pobres apontados 
pela coordenadora do Bolsa Família no Amapá, Adelaide Ferreira, mas não o principal. 
          O problema, segundo ela, está na seleção das famílias já cadastradas. "Na verdade, há 
uma certa demora na seleção em Brasília. Ficamos até numa situação de descrédito. Mas 
não posso afirmar que seja só culpa da burocracia", disse. 
          Marcelo Garcia, secretário municipal de Assistência Social do Rio, defende que o 
cadastramento tem de avançar com cautela. "A gente precisa localizar as famílias certas, 
tem de ter muito cuidado mesmo, senão começa a cadastrar sem muito critério, só para 
bater a meta", pondera. "Quanto mais pobre e vulnerável a família, maior a dificuldade de 
acesso." 
          A preocupação de Garcia justifica a diferença entre a estimativa de pobres e o 
número de beneficiários em Santos. Segundo o ministério, apenas metade dos potenciais 
beneficiários recebem a bolsa lá. "A diretriz desta secretaria é que apenas sejam incluídas 
as famílias após visitas domiciliares", disse Maria del Pilar Camara, do departamento de 
proteção social básica da prefeitura.  

         (Folha de SP, 27-03-07). 

 
Lula diz para base esperar Supremo decidir sobre CPI 

Enquanto presidente reúne aliados, oposição pressiona STF a antecipar julgamento 
 

Líder do PT afirma que a investigação "atrapalharia o país'; DEM fala em procurar 
alternativas caso o tribunal demore a se pronunciar 

 

Em reunião no Palácio do Planalto com representantes dos partidos aliados para tratar da 
crise aérea, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse aos líderes das legendas da base 
aliada que agora resta somente esperar a decisão da Justiça sobre a CPI do Apagão Aéreo. 
          "Vamos aguardar a decisão do STF [Supremo Tribunal Federal]", disse Lula, 
segundo participantes da reunião. 
          Lula se encontrou com o Conselho Político, formado por líderes e presidentes de 12 
partidos que compõem a base do governo no Congresso. Os participantes deixaram o 
encontro repetindo a estratégia de evitar a abertura da investigação. 
          "Acho que uma CPI só colocaria mais lenha na fogueira e atrapalharia o país", disse 
o líder do PT, Henrique Fontana (RS). "Os líderes da base concordam que não há porque 
discutir um assunto que já está arquivado" disse Jovair Arantes (PTB-GO), líder do partido. 
          No dia 21 de março, o plenário da Câmara arquivou o requerimento que criava a CPI 
por 308 votos contra 141. Com isso, a oposição recorreu ao Supremo. Na semana passada, 
o ministro Celso de Mello concedeu liminar obrigando o presidente da Câmara, Arlindo 
Chinaglia (PT-SP), a desarquivar o requerimento de criação da CPI. No mesmo despacho o 
ministro decidiu que a publicação da criação da CPI deve aguardar o julgamento da questão 
pelo plenário do Supremo. 
          Deputados da oposição pediram ontem ao presidente interino do STF, ministro 
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Gilmar Mendes, que antecipe para a próxima semana o julgamento do mandado de 
segurança que determinará se a CPI será ou não instalada na Câmara. Mendes disse que irá 
transmitir à presidente do STF, Ellen Gracie, o interesse dos deputados em uma decisão 
imediata. 
          Mas a antecipação do julgamento é improvável. O procurador-geral da República, 
Antonio Fernando de Souza, disse que enviará o seu parecer até o fim da próxima semana -
e o ministro Celso de Mello irá esperá-lo antes de submeter seu voto ao plenário do STF. 
Os deputados disseram que, se o STF demorar, buscarão alternativas. "Trabalhamos com a 
expectativa de o mandado de segurança ser julgado na próxima semana. Se não for, há 
vários caminhos: uma CPI mista ou do Senado", disse o líder do DEM (ex-PFL), Onyx 
Lorenzoni (RS). Porém, no Senado não há disposição para instalar a comissão.                         
Coincidência ou não, Lula participou ontem de um jantar com os senadores petistas na casa 
de Eduardo Suplicy -desde 2004 ele não se encontrava com os senadores do PT. 
          "Pelo menos agora ele [o presidente] está com uma postura diferenciada. Da primeira 
vez levamos dois anos para marcar o jantar, agora, três meses", ironizou a senadora Ideli 
Salvatti (PT-SC), antes da reunião.  

         (Folha de SP, 04-04-07). 

 
Renan pode ser alvo de 4º processo no Senado 

PSOL quer investigação de nova denúncia sobre suposta participação de presidente do 
Senado em desvios de dinheiro público 

 
Advogado Bruno Miranda Lins revelou à polícia que o senador teria recebido "sacolas de 

dinheiro'; ele negou acusação, em nota 

Na semana em que o Conselho de Ética do Senado programou votar o processo de cassação 
de mandato do senador Renan Calheiros (PMDB-AL), um quarto processo contra ele 
poderá ser aberto, desta vez para investigar novas denúncias de desvio de dinheiro público 
e pagamento de propina. O PSOL anunciou que ingressará com nova representação caso o 
conselho não inclua as mais recentes denúncias ao presidente do Senado, feitas pelo 
advogado Bruno de Miranda Lins. 
          O PSOL quer que a denúncia seja um adendo na representação que já tramita no 
Conselho de Ética contra o senador para apurar um outro caso: se ele praticou tráfico de 
influência para favorecer a Schincariol. Se isso não for possível, o partido promete abrir 
nova frente de investigação a Renan. 
          Na semana passada surgiram denúncias em que o senador estaria envolvido em 
esquema de desvio de recursos públicos coordenado pelo lobista Luiz Carlos Garcia 
Coelho. Na sexta, a Folha revelou que a Polícia Federal investiga o esquema. 
Miranda, ex-marido da filha de Coelho - que é funcionária do gabinete de Renan - acusou o 
senador e outros peemedebistas de se beneficiarem de um amplo esquema de desvio de 
dinheiro público. O depoimento dele foi prestado à Polícia Civil do Distrito Federal, no 
processo de separação litigiosa. 
          Reportagens das revistas "Época" e "Veja" desta semana trouxeram mais detalhes do 
depoimento de Miranda. As reportagens afirmam que Renan teria recebido "sacolas de 
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dinheiro" do esquema que envolvia ministérios do PMDB, o INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social) e o BMG. O banco teria sido beneficiado em operações de crédito 
consignado da Previdência. O BMG nega as acusações. Renan divulgou nota anteontem em 
que disse que o fato atribuído a ele é "inteiramente falso, fruto de imaginação e má-fé". 
         "Vamos apresentar um requerimento para que essas novas denúncias sejam incluídas 
na segunda representação [do caso Schincariol]. Caso contrário, vamos apresentar uma 
nova representação. As duas ações já estão prontas", disse a presidente do PSOL, Heloisa 
Helena (AL). 
          O senador João Pedro (PT-AM), que relata o caso Schincariol, disse que não vê 
relação entre as novas denúncias e a sua investigação. "A princípio, não tem muita conexão. 
Mas vamos aguardar o PSOL se pronunciar oficialmente." 
          O corregedor do Senado, Romeu Tuma (DEM-SP), pediu à Polícia Federal cópia do 
depoimento e pretende convidar Miranda para depor. 
          Até agora, o Conselho de Ética já abriu três processos contra Renan por quebra de 
decoro. Além dos caso Schincariol, outro processo acusa Renan de ter usado laranjas para 
comprar empresas de comunicação em Alagoas com recursos não declarados à Receita 
Federal. 
          O primeiro processo, que investigou denúncia de que Renan teve suas contas pagas 
por um lobista da empreiteira Mendes Júnior, será analisado nesta quarta-feira no conselho. 
Os relatores Marisa Serrano (PSDB-MS) e Renato Casagrande (PSB-ES) pediram a 
cassação do senador. 
          O conselho decidiu que a votação será aberta, contrariando Renan e aliados. Os 
peemedebistas podem ir ao Supremo Tribunal Federal para garantir o voto secreto. Almeida 
Lima (PMDB-SE), aliado de Renan, disse que o recurso ao STF pode ser apresentado até 
depois da votação no plenário. 
          "A última trincheira é o Judiciário. Não é matéria interna na minha opinião. Se há 
norma, a interpretação pode gerar controvérsia", disse Marco Aurélio Mello, ministro do 
STF.  

         (Folha de SP, 03-09-07). 

 

 
3. Notícias do jornal Extra 

 

Menor que matou João Hélio recebe sentença 

Adolescente cumprirá medida de internação, cujo prazo não é fixado: ele ficará, no máximo, 
três anos em reclusão 

 

Depois de ouvir nove testemunhas sobre a participação de um adolescente de 16 anos no 
assassinato do menino João Hélio, de 6, a juíza da 2ª Vara da Infância e Juventude do Rio, 
Adriana Angeli de Araújo, deu sua sentença. Ela determinou ontem que o rapaz terá de 
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cumprir medida de internação, a mais dura prevista pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). 
 Segundo a juíza, o adolescente foi reconhecido por três testemunhas, o que foi 
fundamental para comprovar sua participação no crime. Nenhum dos depoentes descartou a 
possibilidade de ele ter estado no banco de trás do veículo que arrastou João por sete 
quilômetros. Outros quatro acusados do crime são maiores de idade.  
 Adriana proferiu a sentença no último dia estipulado por 1ei. Segundo a juíza, isso 
aconteceu por causa da complexidade do processo. Ela contou que algumas testemunhas só 
foram identificadas e localizadas pela polícia há pouco tempo.  
 Com a sentença, o menor, hoje no Instituto Padre Severino, deverá ser encaminhado 
para outra instituição do Degase — provavelmente para o Educandário Santo Expedito — 
onde cumprirá a medida sócio-educativa por um prazo máximo de 3 anos. Segundo 
Adriana, a sentença não estipula um tempo mínimo para o cumprimento da medida.  
  — Como o caso é muito grave, provavelmente ele vai permanecer na unidade por 
pelo menos dois anos. A menos que ele apresente um comportamento acima do esperado e 
receba progressão da medida, sairá antes disso. Mas o normal num caso dessa gravidade é 
que o menor fique internado no prazo máximo de três anos — disse a Juíza.  
 Adriana explicou que a avaliação dos adolescentes internados normalmente é feita a 
cada quatro meses por uma equipe técnica de assistentes sociais e psicólogos do Degase. 
Essa equipe elabora um parecer que é submetido à defesa e ao Ministério Público, e então 
levado ao juiz, que pode decidir ou não pela progressão da medida. 
 
                                                                                                             (Extra, 23-03-07) 
 
 

Renan é acusado de ocultar terras 

Primos denunciam presidente do Senado e seu irmão 
 

O presidente do Senado, Renan Calheiros, e seu irmão, o deputado Olavo Calheiros, são 
acusados, em um procedimento administrativo instaurado no Ministério Público Federal de 
Alagoas, de ocultar que são donos de propriedades rurais na região de Murici, terra natal e 
berço político dos Calheiros. Eles foram denunciados aos procuradores da República pelos 
próprios primos Antônio Gomes de Vasconcelos e Dimário Cavalcante Calheiros, em 
depoimentos prestados ano passado. Dimário disse no depoimento que Renan comprou 
dele, em 2002, a Fazenda Novo Largo, no município de Flexeiras, vizinho de Murici. A 
propriedade, no entanto, não consta da declaração de bens entregue pelo senador, no 
mesmo ano, à Justiça Eleitoral. Renan usaria laranjas para esconder ser dono de fazendas 
em Alagoas.   
 Dimário, que é conhecido no interior de Alagoas como irmão adotivo de Renan, 
procurou o Ministério Público depois de ter descoberto que, pelo menos em documentos 
públicos, constava como dono da Fazenda Cocal, em Murici, sem nunca ter adquirido as 
terras. Seu nome aparece em um documento do Ibama, enviado ao Ministério Público 
Federal, que relaciona as propriedades situadas dentro da Estação Ecológica de Murici. As 
fazendas serão desapropriadas e seus donos receberão indenizações milionárias, dentro do 
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plano de recuperação ambiental da região. As suspeitas de fraudes, no entanto, emperraram 
o processo. Dimário acredita ter sido usado como laranja pela própria família.  
  Antônio Gomes acusa Renan e Olavo de usarem laranjas para ocultar que são donos 
de terras em Murici. Sobre o caso da Fazenda Cocal, acusa os dois de comprarem um sítio 
ao lado de uma fazenda que pertence à família de sua mulher e de aumentar a propriedade 
fraudulentamente, com o auxílio do cartório do município, de oito hectares para 275 
hectares. Dimário não foi encontrado.  
 Em seu depoimento, Dimário disse que “em nenhum momento’ foi proprietário da 
Cocal. Contou ainda que, por 20 anos, trabahou cuidando dos negócios da família 
Calheiros. Dimário foi criado junto com Renan. Em 2004, eles romperam. Dimáno queria 
candidatar-se a prefeito de Murici, mas Renan escolheu seu filho, na época com 24 anos.  
 Renan se recusou a responder às acusações feitas por seus primos.  

         (Extra, 28-05-07) 

 
 
4. Notícias do jornal O Dia 

 

 
PMDB busca chegar unido à convenção  

 
Aliados de Michel Temer procuram partidários de Jobim por votos 

A quatro dias da convenção nacional do PMDB, aliados do atual presidente da legenda, 
Michel Temer (SP), candidato à reeleição , e do candidato que renunciou à disputa, o ex-
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nelson Jobim (RS), tentam um acordo. As 
conversas se estenderam até a madrugada e envolveram partidários dos dois lados e os 
governadores do Rio, Sérgio Cabral; de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli; do 
Tocantins, Marcelo Miranda; de Santa Catarina, Luiz Henrique; e do Amazonas, Eduardo 
Braga. Decidiu-se que pelo menos 40 vagas estão abertas para os ex-correligionários de 
Jobim. 

Ontem, o deputado Eunício Oliveira (PMDB-CE) ofereceu um café da manhã em 
homenagem a Temer e para alinhavar os detalhes para a convenção. Diante de 50 
deputados e senadores, foi anunciado que alguns caciques políticos, que antes apoiavam 
Jobim, ficarão ao lado de Temer no domingo. 
           Ao contrário do anunciado na terça-feira por Sérgio Cabral de que os sete 
governadores do PMDB iriam boicotar a convenção, Roberto Requião (PR) e Paulo 
Hartung (ES) prometeram comparecer à reunião. Eles ainda vão indicar nomes para a chapa 
do deputado Michel Temer. Da mesma forma vão agir os senadores Joaquim Roriz (DF) e 
Gerson Camatta (ES), que são considerados lideranças políticas em seus estados. 
Segundo líderes do PMDB, a disputa interna pela presidência nacional do partido vai 
contaminar as relações da legenda com o Planalto a ponto de pôr em risco a aprovação do 
Programa de Aceleração de Crescimento (PAC). “Nossa disposição é acelerar tudo o que 
tiver relação com o PAC e o Brasil”, afirmou o presidente do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL). “Minha preocupação é de fazer andar também as reformas estruturais, para 
que o crescimento econômico não seja apenas um vôo de galinha”.  
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           Em conversas reservadas, porém, o senador se queixou do governo, revelando-se 
magoado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela “virada” em favor da reeleição 
do deputado Michel Temer (SP), depois de ter “inventado” a candidatura do ex-presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF) Nelson Jobim.  
           “O PAC não vai pagar o pato”, brincou o líder do governo no Senado, Romero Jucá 
(PMDB-RO), depois da reunião da bancada de senadores com os ministros peemedebistas 
Silas Rondeau, das Minas e Energia, e Hélio Costa, das Comunicações, para discutir o 
programa.  

          (O Dia, 8-03-07). 

 

Lista com integrantes de milícia já tem 100 nomes  
 

Secretário de Segurança afirma que relação é formada por servidores públicos estaduais, a 
maioria policiais. Investigadores se reúnem para trocar informações sobre paramilitares 

Investigadores da atuação de milícias no Rio já relacionaram nomes de 100 suspeitos de 
envolvimento com grupos paramilitares — a maioria policiais. A lista foi apresentada, 
ontem à tarde, durante reunião na Secretaria Estadual de Segurança. Além do secretário, 
José Mariano Beltrame, 15 delegados, oficiais da Polícia Militar, representantes das 
corregedorias e da Subsecretaria de Inteligência participaram do encontro, antecipado pelo 
colunista Dácio Malta, no ‘Informe do Dia’. 

“Esses relatórios apontaram funcionários públicos estaduais supostamente 
envolvidos com a milícia”, limitou-se a dizer Beltrame. Foi a segunda reunião do grupo. Na 
primeira, cada um apresentou relatório de inquéritos em que aparecem milicianos. Beltrame 
não quer centralizar a apuração em uma pessoa, mas escolheu a delegada Martha Rocha, 
titular da 28ª DP (Campinho), para coordenar as ações. 

Inquéritos abertos em cada área continuam nas mãos do delegado responsável pela 
região. “Esses encontros nos ajudam a atualizar informações. O objetivo é não parar de 
produzir novas informações”, explicou o secretário de Segurança, dizendo não estar 
preocupado com a duração das investigações. “O trabalho está avançando e sendo feito com 
qualidade. Temos que apresentar provas fundamentadas para ter embasamento na Justiça. 
Não quero prender apenas por desvio de conduta”. 

Com relação ao assassinato do inspetor Félix Tostes, dia 22, no Recreio dos 
Bandeirantes, Beltrame disse estar satisfeito com o trabalho da Delegacia de Homicídios da 
Zona Oeste (DH-Oeste). “A investigação vai andar por si só e creio que vai render muito 
bem”, afirmou. 
           A execução é um dos muitos crimes investigados pelo grupo. Félix é acusado de ter 
sido chefe da milícia na Favela Rio das Pedras, em Jacarepaguá. Confrontos recentes entre 
milicianos e traficantes também são apurados. Entre eles, os que ocorreram na Cidade Alta, 
em Cordovil, e na Favela Kelson’s, na Penha. O secretário ressaltou que umas das 
dificuldades é provar como a milícia lucra com a expulsão de traficantes, controlando o 
transporte alternativo, a venda de gás e TVs piratas. 

          (O Dia, 8-03-07) 
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Bush evita falar de Chávez e diz que generosidade dos EUA não é reconhecida 

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, evitou responder diretamente nesta 
sexta-feira a uma pergunta sobre o desafeto venezuelano Hugo Chávez durante entrevista 
coletiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no hotel Hilton, em São Paulo. 
Perguntado sobre  o assunto, disse apenas que "a América não recebe suficiente crédito por 
tentar ajudar as pessoas".  

"O motivo da minha viagem é mostrar que os Estados Unidos são um país 
generoso", afirmou. "Minha viagem à América do Sul, Guatemala e México também vem 
mostrar que nos Estados Unidos a população tem uma preocupação com a injustiça social. 
Nós queremos ajudar", completou.  

Num sinal de apoio ao presidente Chávez, Lula, por sua vez, disse que todos os 
governos da região são soberanos, resultam da participação livre da população e tem 
implementado programas para desenvolver seus países e reduzir a desigualdade social. 
"Todos estamos empenhados num projeto de integração sul americana, o melhor caminho 
para o fortalecimento da democracia e para a prosperidade regional", acrescentou. 

O presidente americano também gastou parte significativa de sua fala fazendo 
elogios a Lula. "O presidente Lula merece respeito. Ele fala claramente e com valores, ele é 
nobre", declarou. 

Lula defendeu a liberalização do comércio internacional no setor agrícola como 
forma de aumentar a renda nas regiões menos favorecidas: "reitero minha disposição de 
participar em qualquer lugar do mundo de encontros de líderes se isso nos permitir superar 
as dificuldades de um acordo histórico", disse. 

"Podemos juntos construir uma projeto que signifique aos países ricos a certeza de 
não são serem vistos apenas [pelos mais pobres] como exploradores", reiterou. 

Descontraído, Lula fez declarações bem humoradas durante a coletiva. Numa delas, 
disse que um acordo sobre a retomada da rodada de Doha, para liberalização do comércio 
global, depende se chegar a um "ponto G". "Temos conversado muito sobre a Rodada de 
Doha. Estamos andando para encontrar o "ponto G" para fazer um acordo", comparou.  

Num outro momento, após ser elogiado por Bush, respondeu: "se eu tivesse a 
capacidade de persuasão que acham que eu tenho, teria convencido o presidente Bush a 
coisas que eu não posso nem falar", brincou.  

          (O Dia, 9-03-07). 

 
 
 
Motoboys fecham trânsito em protesto pela morte de colega e PM o libera derrubando 

motos 

A Corregedoria da PM, por determinação do governador Sérgio Cabral Filho, vai investigar 
o episódio protagonizado por PMs do 3º BPM (Méier) na manhã de segunda-feira, em 
frente ao Cemitério de Inhaúma, durante o velório do mototaxista Jacson Vieira da Silva, 
25 anos. Os policiais foram ao local impedir que outros cerca de 50 mototaxistas fechassem 
a rua em protesto pela morte do colega. Durante negociação para que fossem retiradas 
motos que bloqueavam a Avenida Pastor Martin Luther King Jr., um dos PMs, o cabo Paz, 
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disparou seu fuzil quatro vezes para cima. Depois, outro PM, identificado como 
Nascimento, que dirigia viatura, acelerou e derrubou quinze motos.  

Em seguida, manifestantes e policiais partiram para agressões. Enquanto os 
mototaxistas jogavam pedras e paralelepípedos, os PMs distribuíam socos e ameaças, 
apontando fuzis. Na noite de ontem, os policiais prestaram depoimento na corregedoria da 
corporação. 

O comandante do 3º BPM, tenente-coronel Mauro Teixeira, admitiu o erro dos 
policiais, mas disse que não pode julgar a ação, já que não sabe se eles estavam correndo 
risco no local. "Ninguém é orientado a passar por cima. Os policiais poderiam ter chamado 
a supervisão no local e aberto um diálogo, para desobstruir a pista. Vamos apurar tudo com 
isenção", garantiu. Os policiais envolvidos foram afastados das ruas e só poderão fazer 
serviços internos. A patrulha foi recolhida para perícia e reparos.  

Morador da Favela da Grota, no Complexo do Alemão, Jacson deixou a 
comunidade na noite de sábado para sua última corrida. Ele levaria o também morador da 
favela Adalberto de Moraes Apolinário, 19, até a Central do Brasil, onde venderia balas e 
doces num sinal de trânsito. Atingidos por uma única bala, Jacson morreu antes de chegar 
ao Hospital Geral de Bonsucesso (HGB), e Adalberto permanece internado em estado grave 
na unidade de saúde. Um irmão de Adalberto esteve ontem no enterro de Jacson, mas não 
quis comentar o caso. 

Depois do tumulto no cemitério, apenas cinco mototaxistas registraram ocorrência 
por dano na 44ª DP (Inhaúma). As cerca de 15 motos, que foram derrubadas pelo carro da 
polícia, ficaram amassadas e arranhadas. Os policiais também registraram queixa, alegando 
que a viatura foi alvo de ataque dos manifestantes, que jogaram pedras.  

De acordo com os mototaxistas que estiveram na delegacia, os outros dez que 
tiveram motos danificadas não registraram por medo de represálias.  

Um deles, que chegou a ir até a 44ª DP por volta de meio-dia, desistiu do registro 
após conversar com os policiais envolvidos. O cabo Paz, ainda nervoso, apontou para o 
motoqueiro e afirmou, na delegacia, que ele o teria ameaçado de morte caso fosse até a 
favela. Os mototaxistas só conseguiram registrar a ocorrência após falarem com o delegado 
da unidade, Jader Amaral. 

Outro morador, Roni de Brito Teixeira, 39, também foi baleado sábado. Ele foi 
ferido na nádega quando descia de ônibus e seguia para casa, na Favela da Grota. 

Irmão da vítima, Alberes Alexandre da Silva afirma que Jacson teria percebido que 
seria parado por PMs, e tentou frear o veículo. Os PMs, porém, teriam saído da viatura 
atirando, sem dar tempo para explicações: "É sempre assim na favela. Eles até se 
assustaram quando viram que na mochila do Adalberto só tinha chicletes." 

O delegado adjunto da 21ª DP (Bonsucesso), Marco Aurélio Castro, disse que 
nenhuma testemunha foi localizada. "Só temos a informação, não confirmada, de que o tiro 
partiu da favela", explicou ele, que pedirá perícia do local e reconstituição.  

Já o comandante do 22º BPM (Maré), coronel Ruy Loury, contou que a viatura 
estava quase emparelhada com a moto, e que o tiro disparado da favela atingiu o carro da 
PM e, depois, os dois ocupantes da moto.  

Comandante-geral da PM, o coronel Ubiratan Angelo afirmou que a moto vinha 
atrás da viatura: "O tiro transfixou o carona e acabou atingindo o Jacson".   

          (O Dia, 13-03-07) 
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Oposição pára Câmara por CPI  
 

Adversários do governo obstruem pauta e projetos para segurança ficam sem votação  
 
 

A oposição cumpriu terça-feira a promessa de obstruir os trabalhos da Câmara em 
represália à ação do governo que barrou, semana passada, a instalação da CPI do Apagão 
Aéreo. A manobra começou pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ): não foi votada 
a proposta que dobra de 360 para 720 dias o período de reclusão no Regime Disciplinar 
Diferenciado (RDD), de segurança máxima, de presos envolvidos com organização 
criminosa na cadeia. Outro projeto sem votação foi o que amplia o benefício da delação 
premiada para criminosos condenados. 

O boicote ficou claro após o término, sem acordo, da reunião de líderes partidários 
com o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), no fim da manhã. 

À tarde, no plenário, PSDB, PFL e PPS também impediram a votação da emenda 
constitucional que acaba com o voto secreto no Congresso. Durante três horas, o plenário 
da Casa limitou-se a discutir requerimentos — instrumentos usados para obstruir uma 
sessão, sem chegar ao conteúdo dos projetos da pauta. A oposição não tem 140 deputados 
para impedir votações, mas dificulta os trabalhos.  

Às 19h, após ataques entre governistas e oposição, Chinaglia encerrou a sessão. Ele 
argumentou que "em tempo civilizado, do ponto de vista do horário". 

Segundo Chinaglia, a obstrução faz parte do Regimento Interno, mas traz 
conseqüências. "Cada líder e cada bancada devem responder por isso", avisou, lembrando 
que a instalação da CPI está nas mãos do Supremo Tribunal Federal (STF).  

"Por conta da birra da oposição, não votamos projetos de interesse do País", criticou 
o vice-líder do governo, deputado Beto Albuquerque (PSB-RS). Ronaldo Caiado (PFL-GO) 
rebateu: "O que é mais importante: os projetos que aí estão ou as vidas que foram ceifadas 
no acidente da Gol?".  

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mandou, ontem, um recado a quem critica a 
demora para a reforma ministerial: "Eu não tenho pressa, eu não tenho data, ninguém está 
me cobrando nada. É um problema eminentemente meu".  

Ao sair da Feira Internacional da Indústria da Construção, em São Paulo , Lula 
elogiou ainda o PT, que deu uma trégua em relação a cobrança de cargos, dizendo que a 
legenda se comportou como "um partido grande e maduro". Questionado se iria anunciar 
algum nome de ministro esta semana, brincou: "Posso... e posso também não anunciar". 

Mais tarde, Lula atribuiu a "modelos econômicos perversos" o grande número de 
jovens que não completaram o segundo grau ou desistiram dos estudos.  

          (O Dia, 14-03-07) 

Grávida e viúva aos 15 anos  
 

Namorada do atleta assassinado na porta da escola também era aluna do local e acabara de 
receber do rapaz um beijo e um carinho na barriga. Logo que se afastou, ouviu os disparos 
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Ao ouvir os tiros que acabariam com os sonhos do estudante e jogador de futebol Thiago 
Oliveira Paulino, 18 anos, sua namorada, C., 15, grávida de oito meses, teve um 
pressentimento de que os dois não poderiam cuidar juntos de Thiago Gabriel, previsto para 
nascer dia 2 de abril. O bebê receberá o nome em homenagem ao pai, que levou tiro de 
fuzil nas costelas enquanto conversava com colegas na porta da Escola Estadual Abraão 
Jabour, na Zona Oeste, na noite de segunda-feira. 

C. também estuda no colégio e esteve na secretaria para dar entrada na licença 
maternidade, por volta das 20h30 de segunda-feira. Quando chegou, passou por Thiago no 
portão. Ao deixar a escola, pouco depois, o namorado se despediu de C. com um beijo e um 
carinho na barriga. “Logo depois, na porta de casa, ouvi os tiros e senti que alguma coisa de 
ruim tinha acontecido com ele. Um vizinho disse que Thiago tinha sido baleado e eu me 
desesperei. Estávamos felizes, comprando roupinhas e coisas do enxoval. O primeiro 
presente do nosso filho foi ele que comprou: uma sunga laranja, sua cor preferida”, contou 
a jovem. 

Os dois namoravam há dois anos e três meses, e Thiago pediu C. em casamento na 
semana passada. Eles já tinham escolhido a casa que o jovem pretendia comprar com o 
salário do futebol, na Favela do Rebu, em Senador Camará, onde seus parentes moram há 
mais de 30 anos. Thiago fazia testes para a equipe de juniores do Madureira e estava 
esperançoso. Ele também integrava projeto social das Sendas, onde foi considerado o 
‘craque de 2005’, conforme reportagem feita na ocasião por O DIA. A foto da matéria, 
publicada ontem na 1ª página de O DIA emocionou, e foi reproduzida por dois jornais.  
C. contou que o namorado a acompanhava durante todos os exames da gravidez. “Ele ficou 
com cara de bobo ouvindo o coração do nosso filho. Quando falar para o Thiago Gabriel 
sobre o pai, vou dizer que era um garoto bom, carinhoso, companheiro e batalhador. A 
melhor lembrança que terei dele será o bebê, afirmou. 

A família vai se mudar para Campo Grande, e o pai do atleta, Fernando Paulino, 42 
anos, pretende transformar a casa em centro social. “Não quero que mais sonhos sejam 
interrompidos pela violência. Quero que os jovens tenham aulas em computadores e 
gostaria de chamar um advogado e um clínico-geral para orientar os moradores”, disse. 
           A mãe de Thiago, Tânia Oliveira, 43 anos, admitiu que o maior sofrimento chega 
quando escurece: “À noite, lembro que ele não vai voltar.” Fernando quer que os assassinos 
sejam punidos. “Sei que Deus vai fazer justiça. Mas quero que os homens que mataram 
meu filho paguem pelo que fizeram. Nada vai apagar a imagem dele ensangüentado no 
chão”, desabafou. 

          (O Dia, 15-03-07) 

5. Notícias do Jornal do Brasil 

 

Dilma ataca subsídios à agricultura 

A ministra da Casa Civil, Dilma Roussef, criticou ontem duramente o protecionismo dos 
Estados Unidos sobre produtos agrícolas e, em especial, sobre o etanol. Segundo Dilma, o 
Brasil vai insistir na redução da tarifa de importação imposta pelos americanos ao álcool 
combustível. O imposto chega a US$ 0,54 sobre o galão de álcool, o que equivale a CR$ 
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0,30 por litro.  
           No ano passado, dos 1,7 bilhões de litros exportados para os EUA o Brasil perdeu 
US$ 250 milhões em divisas.  
           - Não se pode estabelecer uma eterna proteção de mercado para beneficiar os  
menos produtivos, os menos competitivos e os mais caros em detrimento dos  
mais baratos - afirmou a ministra.  
           Mesmo assim, o Palácio do Planalto está convencido que dificilmente Bush vá 
anunciar qualquer alteração no imposto. Esta semana o embaixador americano, Cliffort 
Sobel, disse que esta é uma decisão do Congresso dos Estados Unidos. Mas para a ministra 
Dilma é preciso defender um preço mais competitivo para o etanol que é um produto 
importante para o combate ao aquecimento global.  
           - Não é possível o Brasil ter um etanol mais competitivo com característica 
importante no combate ao aquecimento global e o governo não defender presença desse 
nosso produto no mercado americano e internacional em geral.  
           O tema meio ambiente, que nos últimos seis anos foi cortado da agenda diplomática 
dos Estados Unidos, também foi ressuscitado pelo presidente americano, George W. Bush 
em Washington. Em entrevista a cinco jornais latinos, na última terça-feira, Bush disse que 
o álcool terá implicações políticas importantes em seu país. Segundo ele, o interesse em 
negociar acordos na área do álcool combustível decorre da necessidade de os Estados 
Unidos se tornarem menos dependentes do petróleo, além de ajudar a preservar o meio 
ambiente: "É bom para a nossa segurança nacional e nos ajuda a ser bons defensores do 
meio ambiente'', declarou ele, segundo o jornal "El Tiempo'', da Colômbia.  
           Bush afirmou ainda que EUA e Brasil podem trabalhar juntos para compartilhar 
tecnologias com outros países do bloco sulamericano. "Queremos que nossos amigos e 
vizinhos sejam prósperos.''  
           Durante a entrevista, ele falou de diversos temas, inclusive, sobre Cuba, país arqui- 
inimigo dos EUA. O presidente americano defendeu que a transição entre o presidente de 
Cuba, Fidel Castro que está doente, e o seu irmão, Raul Castro que assumiu o poder, deve 
representar mais que uma simples mudança de nomes. "O que espero que ocorra é que 
juntos mostremos que a transição não significa transição de uma pessoa para outra".  

                                                                                                                           (JB, 8-03-07). 

 

Pelo fim dos subsídios "nefastos" 

As conversas que o presidente Luis Inácio Lula da Silva, terá hoje com o seu colega norte-
americano, George W. Bush, serão recheadas de críticas ao protecionismo praticado pelos 
países ricos no mercado internacional. O tema da pobreza também estará sobre a mesa dos 
dois presidentes. Pela primeira vez, desde que as negociações em torno da chamada Rodada 
de Doha empacaram na Organização Mundial do Comércio (OMC), o presidente brasileiro 
vai apresentar ao chefe-de Estado de um dos países mais protecionista do mundo, os 
Estados Unidos, uma proposta concreta para resolver o impasse.  
           Lula vai anunciar a Bush que os países do G-20, do qual o Brasil faz parte, aceitam 
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que as tarifas protecionistas sejam flexibilizadas em função do tamanho e da condição 
econômica de cada país. Ou seja, os cortes dos subsídios serão maiores para os países mais 
pobres. O presidente acredita que a proposta poderá ser levada à OMC em três ou quatro 
semanas. Ontem, na declaração de imprensa feita por ocasião da visita do presidente 
Alemão ao Brasil, Horst Kohler, Lula disse que o protecionismo é "nefasto".  
           - O que nós queremos é que os Estados Unidos possam diminuir os subsídios, tão 
importantes para os agricultores americanos, mas tão nefastos ao livre comércio que nós 
apregoamos.  
           A parceria do Brasil com os norte-americanos na área do etanol será um outro 
assunto importante da pauta entre os dois chefes de Estado. Interessa ao Brasil e aos 
Estados Unidos manter parceria para troca de tecnologia na fabricação do álcool a partir de 
celulose, que são restos de madeira, folha e bagaço da cana-de-açúcar e outros. Bush dirá a 
Lula que o governo americano já disponibilizou US$ 1 bilhão para a pesquisa deste tipo de 
álcool. As pesquisas serão feitas nos Estados Unidos.  
           Uma outra área de interesse dos americanos em relação ao Etanol é que o Brasil leve 
aos demais países da América Latina e do Caribe a tecnologia brasileira para produção do 
álcool de cana-de-açúcar.  
           Em contrapartida, o governo brasileiro espera que Bush sinalize com a redução das 
barreiras protecionistas contra o etanol exportado para aquele país. Para cada galão de 
álcool exportado, o produtor brasileiro perde o equivalente a US$0,54.  
           Para representantes do setor sucroalcoleiro, Brasil e Estados Unidos têm condição de 
estabelecer uma ampla parceria na área de cooperação tecnológica. A visita de Bush ao país 
é vista com otimismo para contribuir na abertura do mercado mundial ao etanol.  
           - Os Estados Unidos, quando se movimentam, o mundo presta atenção. A visita de 
Bush e o interesse dos norte-americanos pelo etanol é extremamente importante para nós - 
disse o secretário-Geral da União Agroindústria Canavieira de São Paulo (UNICA), 
Fernando Moreira Ribeiro.  
           Ele porém, está pessimista quanto à hipótese dos Estados Unidos reduzirem a tarifa 
de importação sobre o etanol brasileiro.  
           - A gente não pode se enganar pensando que vai conseguir baixar as tarifas. Mas o 
assunto tem que ser colocado na mesa de negociações.  
           Ainda sobre a visita do presidente alemão, Horst Kohler, ao Brasil, Lula disse ontem 
que depois de conversar com Bush hoje, sobre as questões internacionais e principalmente a 
flexibilização dos subsídios, telefonará para a primeira ministra Angela Merkel, para 
notificá-la dos avanços nas negociações.                                         
                                                 
                                                                                                                      (JB, 9-03-07). 

Governo insiste em restringir greves 

O governo retornará à mesa de negociação com as centrais sindicais, mas só vai reabrir esse 
espaço depois de enviar ao Congresso projeto de lei sobre a regulamentação do direito de 
greve do funcionalismo público que deve proibir paralisações em serviços considerados 
essenciais para a sociedade. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, declarou ontem 
em reunião com representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) que o governo 
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não abrirá mão da regulamentação e se irritou com as críticas que entidades como a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) que chamou atenção para o fato da medida ser proposta 
por um governo de ex-sindicalistas.  
           - Isso é besteira, com o perdão da expressão, porque já fui sindicalista e quando eu 
era eu procurava ser um bom sindicalista. Hoje, não sou sindicalista. Não tenho obrigação 
de agir como tal - disse Paulo Bernardo.  
           Outra demanda das centrais, a retirada da limitação para crescimento da folha de 
pagamento dos servidores, que consta do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), 
também foi negada pelo governo.  
           - Isso diminui não só a possibilidade de reajuste dos servidores, mas o espaço para 
contratação em setores carentes de mão-de-obra, como universidades públicas e hospitais - 
criticou o presidente da CUT, Artur Henrique da Silva Santos.  
           Para não deixar as centrais sindicais de mãos vazias, o governo acena com a 
possibilidade de ratificar a convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
que define o espaço para negociação coletiva para o servidor público, uma reivindicação 
histórica dos sindicatos. A ratificação poderia fazer parte do mesmo projeto de lei que o 
governo enviará ao Congresso sobre a limitação do direito de greve.   

                                                                                                                            (JB, 8-03-07). 

 

Menores trocam tiros com a polícia 

Na madrugada de ontem, um assalto a um carro em Irajá fez a discussão sobre a redução da 
maioridade penal voltar a ganhar força. Cinco bandidos, entre eles três menores - um deles 
de 14 anos - tentaram roubar o Palio de Carlos Augusto Eugênio da Silva, 50 anos, que 
estava com a namorada e o filho Anderson, de 8 anos, dormindo no banco traseiro. Os 
ladrões, que estavam em um táxi roubado minutos antes na Penha, fecharam o carro de 
Carlos, depois de perceberem que um carro da polícia os seguia.  
           Trinta e dois dias depois da tragédia do menino João Hélio Fernandes, de seis anos, 
morto ao ser arrastado por sete quilômetros, Anderson conseguiu escapar da ação dos 
bandidos. O menino abandonou o carro em meio ao fogo cruzado entre os assaltantes e a 
polícia, que estava no local e conseguiu evitar que os ladrões fugissem com a criança no 
banco traseiro. Durante o tiroteio, um bandido foi morto, um menor foi baleado e está em 
estado grave e outros três foram presos em flagrante.  
           À tarde, em Brasília para a convenção do PMDB, o governador Sérgio Cabral voltou 
a bater na tecla da autonomia dos estados na formulação de legislações penais ao comentar 
o assalto. Além disso, Cabral defendeu que o Ministério Público passe a ter o poder de 
solicitar a redução da maioridade penal de menores envolvidos em crimes.  
           - Novamente defendo a autonomia dos estados na legislação penal, de acordo com 
regras estabelecidas pelo Congresso Nacional - disse o governador.  
           Pai do menino João Hélio Fernandes, Elson Vieites é um dos que defendem a 
redução da maioridade penal. Para Elson, um jovem que tem o direito de votar aos 16 anos 
deveria responder pelos seus atos.  
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           - Na América Latina, só Brasil, Colômbia e Peru têm a maioridade aos 18 anos, que 
é uma idade obsoleta - protestou Elson. - A redução deve ser uma medita imediata adotada 
para reduzir a violência praticada por menores. Graças a Deus que esse assalto de hoje 
(ontem) não foi como o do João Hélio e a polícia conseguiu evitar outra tragédia. Mas não 
posso deixar de lembrar que menores participaram dos dois assaltos.  
           Juiz da 2ª Vara da Infância e da Juventude, Guaracy Vianna tem posição oposta à do 
pai de João. Para Vianna, a redução da maioridade aumentaria a criminalidade. De acordo 
com o juiz, a solução para diminuir o envolvimento de menores em crimes estaria na 
ampliação do tempo de aplicação das medidas socioeducativas.  
           - A liberação compulsória hoje é aos 21 anos, mas, se fosse aos 24, teríamos mais 
tempo de recuperá-los e eles ficariam menos suscetíveis à criminalidade - explica o juiz. - 
Um jovem às vésperas de completar 18 anos pode ficar internado por até três anos, mas 
acaba não passando pelo regime de semi-liberdade, porque é liberado aos 21 anos. Também 
são necessárias quatro unidades fechadas e 12 de semi-liberdade para suprir o déficit de 
vagas no Estado.  
           Horas depois do susto, o pai de Anderson, Carlos Augusto, admitiu ter lembrado do 
caso de João Hélio ao ver que seu filho tinha ficado no banco de trás do carro, em meio ao 
tiroteio entre bandidos e polícia.  
           - Não dá tempo de pensar em nada na hora, mas sempre acaba passando pela cabeça 
da gente essas histórias. A gente só pensa em se safar - disse o pai, que não conseguiu tirar 
Anderson do carro e, assim como o filho, se escondeu das balas atrás de um poste, mas na 
calçada oposta.  

                                                                                                                        (JB, 12-03-07). 

 
Operação fecha Linha Vermelha 

 
Agentes das delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e de Roubos e Furtos 
de Cargas (DRFC) apreenderam, ontem, durante operação no Parque Alegria e no Parque 
Esperança, ambas comunidades no Caju, grande quantidade de cabos telefônicos e de 
energia elétrica. Durante a operação, a Linha Vermelha teve de ser fechada por 10 minutos, 
por causa de um confronto entre agentes e bandidos do Parque Alegria. Os policiais 
entraram na favela por volta das 9h e pouco depois começou o tiroteio. Os motoristas que 
passavam pela via entraram em pânico. Carros voltavam na contramão e de marcha a ré. É 
a segunda vez em três dias, que a via expressa foi fechada por causa de tiroteios. 
           O delegado Ronaldo Oliveira, da DRFA, disse que não tem como mensurar o peso 
dos cabos furtados, mas que um perito da Telemar avaliou em R$ 600 mil o prejuízo das 
concessionárias. Fios de cobre e até pedaços de poste estavam em uma casa na comunidade 
usada exclusivamente para armazenar o produto. Os cabos foram retirados do local, em 
dois caminhões, por 10 funcionários da Telemar e da Light. Os ladrões confeccionaram um 
instrumento, para facilitar o corte dos fios. 
           - Além do prejuízo, o roubo causa um enorme tormento para a população, que fica 
sem luz e sem telefone - resumiu Oliveira. 
           Em virtude do valor da apreensão, as investigações serão realizadas pela Delegacia 
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de Roubos e Furtos.  
           - O material é roubado porque nem a Telemar nem a Light vendem esse produto - 
garantiu o delegado Oliveira. 
           Nove pessoas foram detidas e uma foi morta. Segundo Ronaldo Oliveira, todos os 
detidos têm envolvimento com práticas criminosas e, possivelmente, faziam arrastões na 
Linha Vermelha como o que aconteceu no sábado. Com os presos, foram apreendidos 
cadernos de contabilidade do tráfico, uma granada, uma pistola 9 milímetro, dois 
radiotransmissores, além de um machado, que o delegado suspeita de que seja usado para 
torturas. Na ação, foram recuperados três carros e três motos. 
           A operação teve como objetivo mapear toda a região, para evitar roubos a motoristas 
na Linha Vermelha e na Avenida Brasil, além de ser uma resposta ao arrastão, que fechou a 
via expressa, por uma hora. Cem policiais fizeram a incursão nas duas comunidades. 

                                                                                                                            (JB, 19-09-
07) 

 

 
6. Notícias do Povo 

 

Sepultada vítima do tirano dos “Macacos” 

Foi sepultada na tarde de ontem, Fabiana Alves Fonseca, 19 anos, torturada e decapitada 
por traficantes do Morro dos Macacos na última sexta-feira. Cerca de 70 pessoas 
compareceram ao enterro, que aconteceu no Cemitério do Caju, na Zona Norte do Rio. O 
clima era de revolta, tristeza e dor para familiares e amigos no cortejo. Durante o velório foi 
feita uma oração por um representante da igreja evangélica que clamava por justiça. 
 - Estamos vivendo um clima de guerra. Faça justiça meu pai porque a justiça do 
homem é falha. Fabiana era uma menina do bem e sábia. É essa imagem que devemos 
guardar dela – enfatizou ele.  
 A mãe, identificada apenas como Maria, estava inconformada e disse que acredita 
na justiça de Deus.  
 - Eu quero justiça, mas primeiro a de Deus. Foi muita covardia que fizeram com a 
minha filha - lamentou.  
 A companheira da vítima que era homossexual, identificada como Luana, 
questionava sobre a truculência que vitimou Fabiana.   
 - Pó que eles fizeram isso? Por que meu Deus? O que vai ser da minha vida agora? 
– desabafou.   
  Moradores do Morro do São João disseram que os traficantes do Morro dos 
Macacos teriam invadido várias casas e além de Fabiana, informaram que há mais duas 
pessoas desaparecidas, sendo um homem e uma criança de 10 anos.  
 Durante o velório, parentes e amigos comentavam sobre as possibilidades de novas 
invasões naquela comunidade. Uma vizinha da família da vítima, que preferiu não ser 
identificada, contou que os ataques no Morro do São João são freqüentes.  



 108 

 - Agora é a hora. Não tem polícia não tem lei - disse a moradora revoltada, 
acrescentando sobre a barbaridade que fizeram com Fabiana.  
 - Aquilo foi um troféu para eles (bandidos). Como uma pessoa dessas dorme? Só 
pode ser um demônio – repudiou.  
 Ainda de acordo com o vizinhos, Fabiana só foi esquartejada após ter chegado ao 
conhecimento dos bandidos do Morro dos Macacos que a Core ia subir para resgatar o 
corpo.  
 Há informações de que a jovem Fabiana estaria morando com a sua companheira 
em Piedade há três e que estava passando apenas alguns dias na casa mãe, porque a energia 
elétrica de sua casa fora cortada. Uma amiga da vítima, que também pediu para não ser 
identificada, disse que a estudante teria sido reconhecida por um dos assassinos .  
 - Quando, eles (bandidos) invadiram a casa da mãe dela, um deles disse que os dois 
teriam estudado juntos e que Fabiana sempre batia nele na escola e que por iss pediu a 
Bebezão para que a levasse – revelou, afirmando que os marginais chegaram a pedir resgate 
e avisaram que Fabiana estaria passando mal.   
 - Os marginais pediram R$ 2 mil e em seguida, aumentaram para R$ 30 mil, assim 
que receberam ligações de familiares através do celular que estava com ela. Após terem 
feito a proposta, eles avisaram que a menina estava tendo um ‘piripaque’ - disse a amiga, 
ressaltando que Fabiana sofria de convulsões freqüentemente quando ficava nervosa. Uma 
amiga de infância contou ainda que a vítima não era de briga e era querida por todos.  
 - Ela era muito amiga, ninguém podia mexer com pessoas que faziam parte do seu 
ciclo de amizade. Quero justiça, mas temo que pessoas inocentes paguem por ela. Assim 
como aconteceu com Fabiana – disse com receio de uma represália, referindo-se a uma 
suposta invasão de traficantes do Morro do Borel, na Tijuca, cuja facção também é 
Comando Vermelho, que estariam se preparando para atacar o Morro dos Macacos com 
outros grupos da mesma facção.  

         (Povo, 02-04-07) 

 

Rio recebe visita da ‘Saúde’ 

Ministro ressaltou a importância da vacinação para idosos assim como a alimentação 
adequada para essa faixa etária 

 Uma das avenidas mais nobres do Rio de Janeiro foi marcada pela presença de 
solenidades e trajes informais na manhã de ontem. O governador Sérgio Cabral foi 
surpreendido com vários beijos da atriz Dercy Gonçalves. Em seguida, o ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, abriu, na manhã de ontem, a Campanha Nacional do Idoso, com o 
slogan “Fique Ativo: Vacine-se contra a gripe”.  
 O evento começou por volta das 10h, na Avenida Atlântica, altura do Posto 6. 
Durante a apresentação, Temporão e Cabral entregaram a Caderneta de Saúde da Pessoa 
Idosa para Dercy Gonçalves.  
 Vários postos de saúde foram instalados na orla de Copacabana, onde cerca de mil 
idosos receberam a dose.  
 O atleta José Taroto foi o primeiro a ser vacinado durante a solenidade.  
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 - A campanha recebeu um investimento de R$ 150 milhões com vacinas produzidas 
no Brasil sobretudo no Instituto Butantã, de São Paulo — explicou José Gomes Temporão, 
acrescentando sua admiração pela terceira idade.  
 - Não gosto que falem idoso e nem terceira idade. Vou chamá-los de maduros ou 
experientes. Estamos à disposição da população madura. Vocês precisam se preocupar mais 
com a alimentação e com a qualidade de vida. Nada de fumar! Por favor, sempre com a 
cabeça fresca – disse Temporão que foi bastante aplaudido. 
 O ministro informou ainda que o slogan da campanha tem o objetivo de ressaltar a 
importância da vacina na prevenção contra a gripe e, principalmente, de enfermidades que 
podem causar problemas ainda mais sérios como pneumonia que pode até mesmo levar à 
morte.  
 Como forma de conscientizar toda a sociedade, no próximo dia 28, será realizado o 
“Dia D” quando todos os postos de saúde estarão abertos para a disponibilização das 
vacinas contra difteria, tétano, pneumococos e febre amarela. 
  - Enviamos pelo menos 20 milhões de doses da vacina contra a gripe para os estados 
e municípios além de quatro milhões de outras doses de imunizante contra difteria e tétano 
e que deverão ser aplicadas nos idosos que estiverem com os seus cartões de vacinação 
desatualizados. Além disso, foram repassadas para o país 250 mil doses contra 
pneumococos para aqueles que estão em asilos ou até mesmo internados em hospitais. O 
país vai receber também 1 milhão de vacinas contra a febre amarela e destinaremos essas 
doses para os municípios considerados como área de risco, ou seja, onde há uma 
proliferação ainda maior da doença — adiantou Temporão.  
 O ministério da Saúde investiu R$ 145, 8 milhões na campanha, sendo R$ 135,4 
milhões na aquisição das vacinas e R$ 5,43 milhões em campanhas institucionais que 
buscam elucidar a população quanto à importância da vacinação. 
 Como forma de garantir a segurança do ministro, houve todo um esquema montado 
envolvendo militares do Exército além de policiais militares, na Avenida Atlântica.  
 Moradores daquela região aprovaram a iniciativa e se sentiram mais à vontade 
enquanto passeavam pela orla de Copacabana.  
 - Aqui é muito perigoso. Sempre tem alguém sendo assaltado. Com o reforço do 
policiamento, sinto menos receio de passear pela praia – disse a aposentada Mônica Martins 
de 53 anos.  
 Durante a campanha de vacinação, integrantes do Partido Verde (PV) realizaram 
uma manifestação contra o aquecimento global.  
 Cerca de 50 pessoas distribuíram informativos criticando, sobretudo, a postura do 
presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que segundo eles, os norte-americanos 
seriam os maiores causadores da poluição. 
 
         (Povo, 23-04-07) 
 

Secretário analisa plano de educação 

Para Alexandre Cardoso será necessário integração entre municípios, estados e União 

O secretário de Ciência e Tecnologia, Alexandre Cardoso, avaliou ontem o Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado pelo governo federal. Para o secretário, para 
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o plano dar certo será necessário haver uma integração muito grande entre a União, os 
estados e os municípios, pois o desenvolvimento do ensino básico depende muito das ações 
municipais.   
 Conforme Cardoso, a parceria é importante para haver o reaparelhamento tanto das 
escolas técnicas quanto das universidades. Segundo ele, não é possível os professores não 
terem acesso a computadores pessoais.  
 - Eu não posso admitir que 80% dos professoress de ensino básico do Rio de Janeiro 
não têm computador em casa. Hoje, um garoto de nove, dez ou 11 anos tem mais 
capacidade, tem muito mais vontade de se incluir digitalmente, que o próprio professor.lsso 
cria uma diferença enorme entre a capacidade de conhecimento entre o professor e o aluno  
- ressaltou o secretário de Ciência e Tecnologia, que considera tão importante o mestre ter 
um computador quanto colocar o equipamento dentro da escola.  
 Alexandre Cardoso também disse que o PDE terá a missão de melhorar as 
universidades publicas, principalmente no que se refere à questão salarial dos servidores e à 
recuperação física dos prédios e laboratórios das instituições. Segundo ele, a valorização 
das bolsas, como forma de manter os doutores nas universidades, é fundamental, já que as 
universidades estrangeiras estão levando o nosso conhecimento para o exterior.  
 Para ele é importante haver a recomposição salarial do professor, pois atualmente 
ninguém mais quer dar aulas, optando ir trabalhar em outras áreas. Quanto ao ensino 
técnico, Cardoso disse que o país vai se desenvolver muito nos próximos anos e que é 
fundamental saber a vocação de cada região para a implantação de novas escolas técnicas, 
principalmente no estado do Rio.  
 - Por exemplo, quando se fala do Norte do estado, temos que implantar o ensino 
técnico voltado para a produção do biodiesel, do etanol. Já na Baixada Fluminense, ele tem 
que ser voltado para a produção para a área do petróleo, da energia – destacou.   

          (Povo, 26-04-07) 

 
 


