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2010. 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho de orientação funcionalista está centrado no estudo do fluxo 

informacional em cartas de leitores do jornal O Globo de um período determinado. 

Observamos as estratégias expressas por sintagmas nominais utilizadas para introduzir, 

manter ou retomar as informações nesses textos e, a partir dessas estratégias, 

categorizamos as informações como: novas, dadas e inferíveis (cf. Prince, 1981, 1992). 

Para analisar o fluxo informacional nas cartas de leitores, levamos em consideração a 

intertextualidade nesses textos, seja dialogando com as notícias, seja com outras cartas 

publicadas anteriormente pelo jornal. 

Para tal análise, trabalhamos com um corpus formado por 72 cartas publicadas 

de 05 a 09 de setembro de 2006, todas centradas em um mesmo tema. Nesse período, se 

veiculam notícias sobre um acidente automobilístico na Lagoa Rodrigo de Freitas que 

causou a morte de cinco jovens. Objetiva-se investigar uma possível correlação entre a 

intertextualidade e o dialogismo, presentes nos textos, com a forma de se apresentar 

uma informação. 

A análise revelou que as informações são fundamentalmente conhecidas 

(velhas), recuperadas das notícias previamente publicadas, ou inferíveis, e os sintagmas 

nominais que as expressam são, em sua grande maioria, introduzidos por artigos 

definidos ou pronomes demonstrativos, o que é característico de retomada, de 

informação dada. Com relação à função sintática, pudemos notar que as informações 

novas tendem a aparecer em posição de complemento verbal enquanto que as 

informações dadas, em posição de sujeito, confirmando resultados de trabalhos 

anteriores em outros gêneros. 
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ABSTRACT 

 

 
 

This dissertation, with functionalist orientation, focuses on the study of 

information flow in letters from written by newspaper‟s readers, published in newspaper 

O Globo during a specific period. We observed the strategies used to introduce, 

maintain or recall information in these texts and we categorized the information as new, 

given and inferrable. In order to analyze the information flow in letters from readers, we 

took into account the intertextuality in these texts, either addressing to the news, or to 

other previously published letters by the newspaper. 

Our corpus is constituted by 70 letters from the newspaper O Globo published 

from September 05 to 09, 2006, a period during which daily news were printed about a 

car accident at Rodrigo de Freitas Lagoon which caused the deaths of five young 

people. Our aim was to investigate a possible correlation between intertextuality and 

dialogism, found in these texts, with the way of presenting information. 

The analysis showed that the information is basically known (given), or 

retrieved from previously published news; or inferrable from the text or the context and 

the noun phrases that expresses them are mostly introduced by definite articles or 

demonstrative pronouns, which is a characteristic of resumption, of information given. 

In what concerns syntactic function, we found that new information tends to appear in a 

verbal supplement position while given information in subject position, what confirms 

previous work on other genres. 
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SINOPSE 

Análise do fluxo informacional em cartas 

de leitores do jornal O Globo. Influência da 

intertextualidade e do dialogismo na forma 

de introduzir as informações. Correlação de 

status informacional, forma do sintagma 

nominal e função sintática.  

 

 

 

 

 



10 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................... 12 

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS ...................................................................... 15 

 2.1. Funcionalismo .................................................................................... 15 

2.1.1. Informatividade .................................................................... 16 

2.1.2. Chafe (1976, 1987) ............................................................... 17 

  2.1.3. Prince (1981) ......................................................................... 24 

  2.1.4. Prince (1992) ......................................................................... 27 

 2.2. Análise de gêneros .............................................................................. 31 

  2.2.1. Gêneros e tipos textuais ...................................................... 31 

  2.2.2. O gênero “cartas” ................................................................ 33 

  2.2.3. Cartas de leitores ................................................................. 34 

3. DESCRIÇÃO DO CORPUS E METODOLODIA ...................................... 36 

 3.1. Tema veiculado pelo jornal ............................................................... 37 

 3.2. Metodologia ........................................................................................ 42 

4. ANÁLISE DO CORPUS .................................................................................. 44 

 4.1. Cartas publicadas no dia 05 de setembro ........................................ 45 



11 

 

 4.2. Cartas publicadas no dia 06 de setembro ........................................ 48 

 4.3. Cartas publicadas no dia 08 de setembro ........................................ 50 

 4.4. Cartas publicadas no dia 09 de setembro ........................................ 52 

 4.5. Alguns resultados estatísticos ............................................................ 54 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................... 57 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................... 60 

7. ANEXO .............................................................................................................. 65 

 7.1. Reprodução das notícias veiculadas pelo jornal O Globo .............. 65 

7.1.1. Notícia publicada no dia 04 de setembro de 2006 ............ 65 

7.1.2. Notícia publicada no dia 07 de setembro de 2006 ............ 67 

7.1.3. Notícia publicada no dia 08 de setembro de 2006 ............ 68 

 7.2. Cartas do Jornal O Globo ................................................................. 70 

  7.2.1. Cartas publicadas no dia 05 de setembro de 2006 ............ 70 

  7.2.2. Cartas publicadas no dia 06 de setembro de 2006 ............ 76 

  7.2.3. Cartas publicadas no dia 08 de setembro de 2006 ............ 83 

  7.2.4. Cartas publicadas no dia 09 de setembro de 2006 ............ 86 

 

 



12 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Este trabalho tem como objeto de estudo o fluxo informacional no gênero 

“cartas de leitores”, isto é, pretende investigar como a informação é transmitida, de 

acordo com as expectativas do emissor a respeito de como o leitor vai processá-las neste 

gênero jornalístico. Para esta análise, serão estudados os sintagmas nominais enquanto 

forma de expressão das entidades no discurso. 

São observadas as estratégias de introduzir, manter ou retomar as informações 

nesses textos. E a partir dessas estratégias, podemos categorizar as informações como 

informações novas, evocadas e inferíveis (entidades ainda não introduzidas no discurso, 

mas dedutíveis a partir de outras entidades ou do contexto).  

 De forma bastante sucinta, informações novas são informações consideradas 

desconhecidas para o ouvinte
1
, que são introduzidas pela primeira vez no discurso, 

como pode ser observado no exemplo: 

(1) Fiquei comovida ao ver aqueles jovens no chão e o desespero dos 

pais. Não sei de quem é a culpa. Mas tenho uma dúvida: por que 

esses carros já saem da fábrica podendo ter velocidade tão alta, 

bem acima do que poderia ser razoável?  

 

Já as informações evocadas são as consideradas conhecidas, que já foram 

previamente mencionadas pelo falante, como se vê em: 

(2) O que pretende o jornal ao reunir, numa mesma edição, fotos tão 

dramáticas, como os corpos dos jovens mortos espalhados pelo 

chão, pais e mães desesperados? Talvez queira chocar o leitor? 

                                                           
1
 Consideramos  falante/emissor os que são locutores do discurso e ouvinte/leitor, os locutários.  
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Ou, pior, aumentar as vendas? Os editores sabem, de fato, o que 

pensa o leitor dessa linha editorial? 

 

Por fim, as informações inferíveis apresentam entidades ainda não introduzidas 

no discurso, mas dedutíveis a partir de outras entidades já mencionadas ou do contexto. 

(3) Fiquei comovida ao ver aqueles jovens no chão e o desespero dos 

pais. Não sei de quem é a culpa. Mas tenho uma dúvida: por que 

esses carros já saem da fábrica podendo ter velocidade tão alta, 

bem acima do que poderia ser razoável?  

 

Dentro desta perspectiva, verifico como essas categorias se apresentam, 

seguindo a classificação de Prince (1981, 1992), nos sintagmas nominais coletados das 

cartas de leitores.  

Assim, sendo este um trabalho que se insere numa linha de pesquisa 

funcionalista, tentamos estabelecer correlações entre a forma dos sintagmas nominais e 

suas funções no discurso, analisando o papel desempenhado por esses sintagmas na 

organização das cartas. Além disso, buscamos verificar como o fluxo informacional se 

apresenta nas cartas de leitores; se a intertextualidade e o dialogismo presentes nas 

cartas interferem no fluxo informacional; e se há um predomínio de certas categorias de 

informação em determinadas funções sintáticas.  

Restringimos a pesquisa a cartas do jornal O Globo, referentes a um único tema 

e publicadas em um período determinado.  

 No capítulo 2 são apresentadas as bases teóricas que fundamentam este trabalho. 

Introduzimos o funcionalismo americano, em seguida, caracterizamos o princípio da 

informatividade na visão dessa escola americana. Apresentamos, dentro do item 

informatividade, a linha representada por Prince (1981, 1992) e Chafe (1976, 1987), a 
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caracterização do gênero estudado e diferenciação entre gêneros textuais e tipos de 

textos. 

 No capítulo 3 descrevemos o corpus e os procedimentos metodológicos 

adotados neste trabalho, a saber: caracterização do corpus trabalhado, características do 

jornal selecionado, tratamento dado ao material analisado. 

 No capítulo 4 apresentamos a análise do corpus: analisamos as cartas dia a dia, 

buscando observar como os referentes são introduzidos ou retomados e, também, para 

observar se há uma mudança na forma de introduzir esses referentes com o passar dos 

dias. Em seguida, apresentamos um breve estudo de freqüência, para poder confirmar, 

numericamente, os usos observados. Essas cartas de leitores foram classificadas de 

acordo com o tipo de interlocutor e também levamos em consideração o propósito 

comunicativo apresentados por elas. 

No capítulo 5 apresentamos as considerações finais obtidas a partir da análise 

realizada. 

No capítulo 6 vem as referências bibliográficas utilizadas para a realização deste 

trabalho. 

No capítulo 7 encontram-se os anexos, nos quais reproduzimos o corpus 

analisado (as cartas dos leitores) e as notícias veiculas pelo jornal. 
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

  

 

2.1 Funcionalismo  

 

 Este trabalho está vinculado ao funcionalismo lingüístico americano, que 

difere das abordagens do estruturalismo e do gerativismo, uma vez que trabalha com a 

língua em uso, e não somente com a sua estrutura gramatical, tomando sempre o 

contexto discursivo como motivação para os fatos da língua.  

 Segundo Cunha (2008), em oposição às concepções do estruturalismo e 

do gerativismo, temos o funcionalismo, que busca explicar a língua com base no 

contexto lingüístico e na situação comunicativa, uma vez que, para essa concepção, as 

línguas existem para que haja a possibilidade de comunicação entre os indivíduos, e, por 

isso, elas não devem ser analisadas somente em sua estrutura interna. Assim, para o 

funcionalismo, a sintaxe não é um sistema autônomo e é uma estrutura maleável, visto 

que são as variações do discurso que a moldam. Em outras palavras, há uma relação 

estreita entre discurso e gramática, pois a sintaxe se forma a partir das estratégias de 

organização da informação escolhidas pelos falantes no momento da interação 

discursiva. 

 Martelotta (2006) destaca, em seu texto intitulado Funcionalismo, que “a 

situação real de comunicação determina a estrutura gramatical de modo sistemático” e, 

deste modo, a gramática é vista como “o resultado da cristalização ou regularização de 

estratégias recorrentes, desenvolvidas no discurso.” (p. 233) 
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 Neves (1997) acrescenta ainda que a gramática funcional valoriza a 

competência comunicativa dos indivíduos, ou seja, as capacidades que esses têm de usar 

e interpretar expressões e não somente codificá-las e decodificá-las, como seria o 

sentido de competência lingüística (cf. Neves, p. 15).  

 

2.1.1. Informatividade 

 

 Nessa perspectiva, um princípio importante do funcionalismo é o 

princípio da informatividade, ou seja, como a informação é apresentada para o 

ouvinte/leitor. Segundo Cunha (2008), “o princípio da informatividade focaliza o 

conhecimento que os interlocutores compartilham, na interação verbal. De um modo 

geral, a aplicação desse princípio tem-se voltado para o exame do status informacional” 

(p.166). A autora segue afirmando que “o status informacional dos elementos 

lingüísticos tem-se revelado importante no sentido de que interfere, por exemplo, na 

ordenação que tais elementos assumem na sentença” (p. 167). Assim, de acordo com o 

status informacional, pode-se verificar o nível de informatividade de um determinado 

elemento lingüístico: se este é novo, velho ou inferível (cf. 2.1.2 e 2.1.3). 

 Em Martelotta (2006), afirma-se que os enunciados estão geralmente 

associados a pressuposições, ou seja, “hipóteses que o falante assume sobre o que o 

ouvinte tende a aceitar sem problemas, em termos comunicativos” (p. 240). Deste 

modo, tais pressuposições são importantes no processo comunicativo porque elas são 

inerentes aos enunciados e estão diretamente relacionadas à sua compreensão.  
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 Seguindo uma linha representada por Prince (1981, 1992) e Chafe (1976, 

1987), analiso os aspectos relativos à “embalagem” da informação, ou seja, como a 

informação é apresentada ou retomada no discurso. Trata-se de uma análise empírica do 

uso da língua, em um gênero de escrita.  

 Muitos lingüistas têm abordado a noção de status informacional em seus 

trabalhos. Prince, Chafe, Bolinger, Clark, Horn e Kuno (conforme Prince 1981) são 

apenas alguns dos nomes que têm achado esta noção relevante para seus estudos. Porém 

os principais autores nos quais me fundamento são Chafe (1976, 1987) e Prince (1981 e 

1992), que passo a expor. 

  

2.1.2. Chafe (1976, 1987)  

 

 Baseio-me em dois textos de Chafe. No primeiro (1976), o autor observa os 

vários “status” que um nome pode ter. Esses “status” que o autor procura analisar estão 

relacionados com o modo como o conteúdo é transmitido, e não com o conteúdo 

propriamente dito. Especificamente, todos têm a ver com a avaliação do falante de 

como o ouvinte é capaz de processar o que ele está dizendo, tendo como pano de fundo 

um contexto particular. O falante ajusta o que ele diz ao que ele supõe que o ouvinte 

possa ter em mente no momento em que sua mensagem está sendo assimilada. Sendo 

assim, seus trabalhos tratam das formas como o falante realiza seu discurso de acordo 

com o estado mental do ouvinte. 

Chafe (1976, 1987) utiliza o termo “empacotamento” (packaging) para tratar, 

primeiramente, do modo como a mensagem está sendo enviada e, em segundo lugar, da 
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mensagem por si só. Alguns dos fenômenos de empacotamento relevantes para os 

nomes que foram tratados no seu texto são os seguintes: as categorias dado ou novo; 

definido ou indefinido; sujeito ou tópico da sentença, entre outras. O autor assinala que 

essas definições não são do nome, mas dos seus referentes. Segundo ele, o referente é a 

idéia que um nome é usado para expressar. Trata-se de uma concepção clássica, que 

concebe os referentes como entidades do mundo (real ou não). Entre as noções que 

temos em mente quando conversamos estão idéias de vários indivíduos particulares e 

eventos. Escolhemos certas palavras para expressar essas idéias. 

Para Chafe (1976, 1987), existem dois tipos amplos de considerações que podem 

ser identificados como “status” de nomes, são eles: considerações sintáticas e 

considerações cognitivas. O seu foco está nas considerações cognitivas – em como o 

ouvinte recebe a mensagem. 

O primeiro aspecto analisado pelo autor é o caráter dado-novo. A chave dessa 

distinção é a noção de consciência (Chafe 1976, 1987). Informação dada (ou velha) é 

aquele conhecimento que o falante supõe estar na consciência do ouvinte no momento 

da enunciação. Informação nova é o que o falante introduz na mente do ouvinte através 

do que ele diz. A terminologia, porém, era e continua a ser enganosa para quem a usa. 

Chamar algo de “informação velha” sugere que é o que o ouvinte parece já saber e 

“informação nova” é o que o ouvinte parece não saber ainda, ou seja, uma informação 

nova na consciência do ouvinte. Para tentar resolver tal questão, o autor sugere termos 

como “já ativado” e “recentemente ativado” que expressariam a distinção mais 

precisamente. É em Chafe (1987) que essas idéias são retomadas e melhor 

desenvolvidas. 
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Assim, Chafe (1987) apresenta três “estados de ativação”: conceitos ativos 

(informação dada), conceitos semi-ativados (informação acessível) e conceitos inativos 

(informação nova). 

No primeiro caso, ao fim de uma unidade intonacional (cf. Chafe, p. 26), quando 

se faz uma pausa, o falante tem os conceitos ativos e julga que o ouvinte também. Essa 

informação é velha, dada e está no foco de consciência dos interlocutores. No segundo 

caso, são informações que podem ser ativadas a partir de esquemas mentais. Essa 

informação é acessível para os interlocutores, está em suas consciências periféricas 

(semi-ativada), porém não em foco. Já no terceiro caso, temos conceitos que não se 

tornaram ativos nem pelo discurso prévio, nem por evocação de um esquema cognitivo. 

É uma informação nova e está na memória de longo prazo dos interlocutores (inativa).  

 Uma característica da informação dada que ocorre também na escrita é que pode 

ser pronominalizada. A pronominalização pode ocorrer apenas com itens referentes à 

informação dada (ou já ativada), mas costuma não ser usada quando a informação pode 

parecer ambígua. 

 Um falante pode assumir que algo está na consciência do ouvinte com base nos 

contextos lingüístico e extralingüístico. Extralinguisticamente, o falante pode acreditar 

que ele e o ouvinte compartilham a percepção e conseqüentemente a consciência de 

algum objeto no ambiente. A base lingüística mais comum para o falante supor que algo 

está na mente do ouvinte é, obviamente, a menção prévia de um referente. Isso se 

estende não só ao mesmo referente, mas também a qualquer outro referente que seja da 

mesma categoria e expressões genéricas. 
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Para Chafe (1976, 1987), a capacidade da consciência humana é bem limitada. O 

tratamento do falante de um item como dado, então, deveria parar quando ele julgar que 

aquele item não está mais no foco de consciência do ouvinte. De acordo com a noção de 

“recuperabilidade”, de Halliday (1967, apud Chafe 1976), ainda que o destinatário possa 

ter parado de pensar em um referente, este pode continuar sendo facilmente acessível na 

memória e recuperável na consciência, o que ele define como semi-ativado. Nesse caso, 

a comunicação não terá sofrido nenhum retrocesso sério. Todavia, é importante lembrar 

que a idéia de a informação ser dada é uma posição decidida pelo falante e é 

fundamentalmente uma questão da crença do falante que o item está na consciência do 

ouvinte, não que ele seja recuperável.  

Outra categoria discutida em Chafe (1976) é a de definido adotada quando um 

item é considerado já conhecido e o referente particular pode ser identificado, isto é, o 

referente é capaz de ser recuperado
2
.  

O marcador prototípico da definitude é o artigo definido, nas línguas que o têm, 

como o português. Os demonstrativos também indicam a definitude e ainda acrescentam 

informações quanto à distância ou proximidade do referente em relação ao falante, por 

exemplo, devido ao caráter dêitico.  

Entretanto, o mais freqüente é o estabelecimento da definitude através de uma 

menção prévia no discurso. Para introduzir um referente novo provavelmente será usado 

um artigo indefinido. Já na seqüência, ao retomar o mesmo referente, o artigo definido 

seria escolhido, pois no contexto lingüisticamente estabelecido será possível identificá-

                                                           
2 Os nomes próprios são definidos por natureza uma vez que eles são rótulos diretos para 

referentes particulares.  
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lo. Os modificadores podem ser usados quando a informação contida no SN principal 

não for suficiente para indicar sozinha a definitude.  

O autor apresenta ainda a possibilidade de alguns casos nos quais um item 

vincula outro. Ao falar de uma casa posso falar em seguida de algum cômodo, como a 

cozinha – SN introduzido por artigo definido – já que é normal uma casa ter cozinha. O 

mesmo pode ocorrer entre verbos e nomes. Por exemplo, se há o comentário sobre uma 

venda, não causará estranheza uma sentença seguinte falando sobre o dinheiro. De 

acordo com Clark e Havilland, (apud Chafe 1976) “quando o ouvinte não pode 

encontrar um antecedente direto, mais comumente ele será capaz de formar um 

antecedente indireto ao construir uma ponte inferencial de algo que ele já conhece”. 

Certamente eles estão falando sobre o estabelecimento da definitude de um item por 

inferências de outro item. Mais tarde, em Chafe (1987), o autor chama esses casos de 

semi-ativados e diz que estão na consciência periférica dos interlocutores. 

Chafe (1976) apresenta a evidente interação entre as definições dado e definido. 

Há, por exemplo, uma forte tendência de estabelecer uma ligação entre informação nova 

e indefinitude
3
.  

Chegamos, assim, a quatro combinações possíveis. As três mais comuns são: 

indefinido e novo, definido e novo e definido e dado. A combinação indefinido e dado 

pode ocorrer apenas quando o referente em questão é diferente do referente que 

estabeleceu a informação dada. 

                                                           
3 Quando se supõe que o destinatário não é capaz de identificar o referente dificilmente será 

considerado que o referente já está na consciência do destinatário.  
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Com relação à noção de sujeito, outra das discutidas no texto, é uma definição 

estritamente sintática, com apenas relevância cognitiva indireta na melhor das hipóteses. 

Para Chafe no artigo citado (1976), a melhor maneira de caracterizar a função sujeito 

não é muito diferente da antiga, ou seja, o sujeito é aquilo de que estamos falando. É 

provável que um dos principais modos em que o conhecimento novo é transferido – 

talvez até o único modo – é através da identificação de um item particular como ponto 

de partida, acrescentando informação sobre ele para o ouvinte. A informação obtida na 

sentença é sobre o sujeito. As informações sobre outros indivíduos devem ser, de 

alguma forma, computadas, pois a informação sobre o que é tratado como sujeito 

deveria ser acessível mais facilmente. 

Ao abordar o conceito de tópico, Chafe (1976) apresenta-o no estilo inglês e no 

estilo chinês, tópicos como sujeitos prematuros – uma espécie de anacoluto – e 

antitópicos. O tópico inglês é simplesmente um foco de contraste que por alguma razão 

foi deslocado para o início da frase – um fenômeno observado com freqüência. Chafe 

(1976) levanta uma questão a respeito do tópico inglês: por que ele deve ser chamado de 

tópico (o deslocamento para a esquerda) se em outras línguas, como o chinês, ele não 

seria assim identificado? Ele sugere que o termo tópico deveria deixar de ser usado para 

esses casos de contrastividade uma vez que naquelas línguas (o chinês, por exemplo) 

não há a necessidade do tópico ser contrastivo e pelo fato de o que Chafe (1976) 

considera “tópicos reais” ser bem diferente do estilo inglês. Esses tipos de tópicos até 

são encontrados no português coloquial falado, mas não no corpus aqui investigado. 

Não há nenhum esquema de empacotamento, em inglês, que corresponda ao 

tópico chinês, entretanto o encontramos no português oral, como demonstra Pontes 

(1987) “No português coloquial acontece exatamente como em chinês, não como em 
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inglês: a preposição não é necessária” (p. 17). A autora cita alguns exemplos de tópicos 

do português que se aproximam aos do chinês: 

(4) “Essa bolsa aberta aí, eu podia te roubar a carteira.” 

(5) “O seu regime entra muito laticínio?” 

 Esse tipo de tópico parece ajudar a delimitar a predicação principal, restringi-la 

a certo domínio. Parece, previsivelmente, estabelecer uma estrutura espacial, temporal 

ou individual a que a predicação principal se refere – o que em inglês seria obtido 

através de certos advérbios, preposições ou outros dispositivos. No registro escrito do 

português, de acordo com Pontes (1987), temos a presença desse tipo de tópico 

precedido pela expressão “quanto a” ou “em relação a”
4
 (p. 100). A autora exemplifica 

assim: 

(6) “Quanto ao almoço, eu volto mais cedo.” 

Em poucas palavras, “tópicos reais” não são tanto “sobre o que é a sentença” 

como “a estrutura dentro da qual a sentença se localiza”.  

Concluindo o trabalho apresentado por Chafe (1976, 1987), um nome particular 

em uma sentença - ou mais corretamente a idéia expressa por esse nome - além de ter 

algum status do “caso” pode ter também os vários status de “empacotamento” 

selecionados pelo falante com base em sua avaliação do que o destinatário tem em 

mente naquele momento. O item em questão será ativado (dado), semi-ativado 

(acessível) ou inativo (novo), dependendo da avaliação do falante, ou seja, se o referente 

mencionado naquele momento está ou não na consciência do destinatário. Pode ser 

                                                           
4
 Há ocorrência desse tipo de tópico precedido pela expressão “quanto a” no corpus analisado, porém  não 

o encontramos em grande número.  
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definido, dependendo de se o falante supõe que o destinatário pode identificar o 

referente. Pode ser o sujeito, se o falante o trata enquanto o item sobre que o 

conhecimento está sendo adicionado. Pode ser o tópico – conceito que parece diferir de 

língua para língua. No estilo inglês, apresenta o item na posição inicial da sentença 

como ponto contrastivo. No chinês, assim como no português oral, o tópico é o 

estabelecimento de um esquema ou de um domínio espacial, temporal e pessoal para 

uma afirmação que segue.  

 

2.1.3. Prince (1981)
5
 

 

 De acordo com Prince (1981), a noção de informação dada / nova tem sido usada 

em muitas pesquisas lingüísticas com várias denominações: velha / nova, conhecida / 

desconhecida, pressuposição / foco, e assim por diante.  E tem sido considerada tanto na 

explicação de muitos fenômenos a nível sentencial quanto na explicação de como os 

discursos são estruturados e compreendidos.  

Porém, essa noção nunca recebeu uma caracterização satisfatória que permitisse 

a um lingüista não apenas apelar para ela, mas realmente colocá-la em uso. E um dos 

motivos para essa dificuldade seria o fato de, ao se analisar as definições que têm sido 

apresentadas, verificarmos que não há apenas uma noção envolvida, mas várias.  

Assim, Prince (1981) procura um modelo preliminar para um tratamento mais 

preciso de tudo que tem sido chamado de “dado / novo”. Para isso, a autora examina 

                                                           
5
 Acredito que valha a pena apresentar os textos da Prince separadamente por ela ter sido a primeira a 

estabelecer uma divisão tripartida no estudo de status informacional. 
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rapidamente alguns dos modos em que os termos dado / novo têm sido usados na 

tentativa de organizar as várias compreensões antes de apresentar sua proposta. 

Um tipo que foi apresentado por Kuno (1972, 1978, apud Prince 1981) de como 

chamar informação velha / nova é o de preditabilidade / recuperabilidade (no qual o 

falante supõe que o ouvinte pode dizer ou poderia ter predito que um item lingüístico 

particular irá ou iria ocorrer em uma posição particular dentro da sentença). Já Halliday 

(1967, 1976 apud Prince 1981) chama de informação dada [não-marcada] / nova. 

Desse modo, as duas noções são definidas de modo diferente e o que é informação velha 

para Kuno não é necessariamente informação dada para Halliday.  

Haviland e Clark (1974 apud Prince 1981) e Clark e Haviland (1977 apud Prince 

1981) tratam dado/novo como o conhecimento partilhado (no qual o falante supõe que o 

ouvinte pode inferir algo particular, mas não está necessariamente pensando nisso). 

Embora sejam diferentes entre si, preditabilidade, saliência e conhecimento 

compartilhado não são mutuamente independentes, uma vez que neles podemos 

verificar a presença de suposições e de inferências seja por parte do falante, seja por 

parte do ouvinte. Além disso, nos três casos há a possibilidade de algum item ser 

considerado como „dado‟ por razões extralingüísticas, indicando que nenhum dos três 

itens pode ser completamente explicado somente em termos sentenciais ou mesmo 

textuais. 

Assim, uma compreensão do caráter dado de uma informação, no sentido de 

conhecimento compartilhado, é pré-requisito para a compreensão do caráter dado de 

uma informação nos outros dois sentidos. Pensando deste modo, Prince (1981) propõe 

que nos desfaçamos da expressão “conhecimento partilhado” por ele poder ocasionar 
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confusão, uma vez que vemos que tudo que um falante tem para continuar tratando algo 

como conhecido é o que ele(a) supõe que o ouvinte suponha. Com isso, ela propõe o 

termo provisório Familiaridade Assumida (ou Pressuposta). 

Prince (1981) define texto como “um conjunto de instruções de um falante para 

um ouvinte sobre como construir um modelo particular de discurso. Esse modelo 

conterá entidades, atributos e elos entre as entidades”. Para a autora, “uma entidade é 

um objeto do modelo de discurso; ela pode representar um indivíduo (existente ou não 

no mundo real), uma classe de indivíduos, um exemplar, uma substância, um conceito, 

etc”. De acordo com Webber (1978 apud Prince 1981), “entidades podem ser pensadas 

como ganchos onde pendurar atributos”. São expressas por nominais 

Segundo Prince (1981), quando um falante introduz pela primeira vez uma 

entidade no discurso podemos dizer que é uma entidade nova. Entidades novas são de 

dois tipos: o ouvinte pode ter que criar uma nova entidade, neste caso é totalmente nova 

(que pode ser ancorada
6
 ou não), ou supor que uma entidade está no próprio modelo do 

ouvinte (é o caso dos referentes únicos). Esse tipo é chamado de não-usada (disponível). 

Vejamos um exemplo: 

(7) [...] Meu filho caçula, Davy, de 4 anos, morreu atropelado no 

dia 21 de fevereiro deste ano, quando brincava em frente de casa.   

 

Nesse exemplo, podemos observar que meu filho caçula é totalmente novo, pois 

é uma entidade introduzida pela primeira vez no discurso, e é ancorado, uma vez que a 

entidade criada para filho caçula está relacionada à entidade do falante por meio do 

pronome possessivo meu. 

                                                           
6
 As entidades totalmente novas podem ser ancoradas ou não ancoradas, caso estejam ou não 

relacionadas, por meio de um SN, a alguma outra entidade.  
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Agora, se é enunciado um SN cuja entidade já está na mente do ouvinte tem-se 

uma entidade evocada. Prince (1981) apresenta duas maneiras de uma entidade ser tida 

como evocada: ou o ouvinte a tinha evocado anteriormente, em bases textuais, seguindo 

instruções de um falante ou senão o ouvinte a evoca em bases situacionais. A primeira é 

chamada de evocada textualmente, ou simplesmente evocada, e a segunda de evocada 

situacionalmente. Entidades evocadas situacionalmente representam participantes do 

discurso e características salientes do contexto extratextual. Vejamos um exemplo de 

entidade evocada situacionalmente apresentado abaixo: 

(8) “Baseada em que a senhora afirma que os pais são 

negligentes? Será que os pais não amam seus filhos o suficiente, a 

ponto de orientá-los do que é certo ou errado?” 

No exemplo anterior, a senhora representa um dos participantes do discurso. Já 

em (9) temos um exemplo de evocada textualmente: 

(9) “[...] Talvez queira chocar o leitor? Ou, pior, aumentar as 

vendas? Os editores sabem, de fato, o que pensa o leitor dessa 

linha editorial? 

O terceiro e mais complexo tipo de entidade são as inferíveis. Uma entidade é 

inferível se o falante supõe que o ouvinte poderia ter inferido, por raciocínio lógico ou, 

mais comumente, por raciocínio plausível, de entidades já evocadas, ou de outras 

inferíveis.  

  

 

 

 



28 

 

Assim, reproduzimos abaixo, de forma simplificada, o esquema apresentado por 

Prince em 1981: 

 

Entidade 

Prince 

 

 

        Nova   Inferível    Evocada 

 

 

 

Totalmente    Não Usada    Textualmente     Situacionalmente 

Nova      

 

Ancorada Não ancorada 

 

 

2.1.4. Prince (1992) 

 

 Segundo Prince (1992), termos como “análise do discurso” e “análise do texto” 

são usados há muito tempo, porém não existe ainda uma teoria aceita como uma teoria 

padrão, com base na qual se possa fornecer a análise de um texto. Ela destaca que 

existem no mínimo duas abordagens distintas para esse tipo de análise: a abordagem 

“humanística”, na qual se procura descobrir o que é especial ou único em relação a um 

texto particular, colocando-o à parte de outros textos da mesma classe ou gênero; e a 
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abordagem “científica”, na qual se procura descobrir os princípios gerais de textualidade 

que são identificáveis a partir de um dado texto. 

 Além disso, para a autora, ao se analisar um texto, podemos levar em conta um 

conjunto de variáveis: padrões sintáticos, complexidade sintática, registro, mecanismos 

retóricos, pressuposições etc. Assim, Prince destaca que, para que se tenha uma análise 

completa de qualquer texto, devem-se observar essas possíveis variáveis.  

 Em “The ZPG Letter: Subjects, Definiteness and Information-status”, a autora 

investiga como sintagmas nominais sujeitos se distinguem de sintagmas nominais não-

sujeitos. Deste modo, ela ressalta as diferenças entre sujeitos e não-sujeitos com relação 

a um fenômeno formal (a definitude) e um fenômeno discursivo (o status informacional 

das entidades que os sujeitos e não-sujeitos representam). 

 Para essa investigação, Prince (1992) utiliza como corpus uma carta. Trata-se de 

pedido de ajuda financeira. Tal carta
7
 foi segmentada pelos editores do trabalho apenas 

no sentido de facilitar a menção dos diversos autores às partes componentes. O trabalho 

de Prince (1992) se insere no conjunto dos estudos léxico-gramaticais. 

 Vale ressaltar, como destaca Prince (1992), que não há casos de orações que 

apresentem argumentos – sujeito ou objeto – fora de ordem canônica, ou seja, não há, 

no texto por ela analisado, casos de topicalização ou inversão sintática no que se refere a 

esses argumentos. Assim, esse estudo investiga as propriedades discursivas relacionadas 

às posições de sujeitos e objetos, especialmente aquelas que servem para diferenciar os 

sujeitos (canônicos) de outros argumentos verbais. 

 De acordo com a autora, sintagmas nominais representando entidades 

discursivas ou expressões referenciais não aparecem em diferentes posições sintáticas 

aleatoriamente. Outra questão que ela aborda é o fato de um sintagma nominal (sujeito 

                                                           
7
 Essa mesma carta foi analisada por vários autores, a partir de perspectivas diferentes, no livro citado. 
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ou não) estar relacionado à definitude e ao status informacional da entidade discursiva 

que ele representa, uma vez que sintagmas nominais sujeitos tendem a ser definidos e 

tendem a representar informação velha. Entretanto, a autora ressalta que tais 

observações se referem a sujeitos “canônicos”, ou seja, sujeitos que ocorrem na posição 

não marcada/canônica. 

 Para realização desse trabalho, Prince (1992) aborda a noção de 

definitude/indefinitude, uma vez que, apesar de essa noção parecer relativamente clara e 

objetiva, ela tem sido objeto de confusão e discussão no meio lingüístico. Em particular, 

ela é tida como propriedade formal dos sintagmas nominais, mas ao mesmo tempo, é 

apontada como uma propriedade conceitual das entidades do discurso. 

  Segundo a autora, a definitude formal consiste em marcar um sintagma nominal 

como definido ou indefinido nas línguas que apresentam essas marcas em sua estrutura, 

como por exemplo, artigos definidos e indefinidos, pronomes possessivos ou 

demonstrativos, quantificadores, entre outros. 

Faz sentido, assinala Prince (1992), falar sobre “definitude formal” e “definitude 

informacional” em análises histórico-comparativas, pois com isso é possível comparar 

diferentes sistemas formais aplicados na marcação das mesmas classes informacionais. 

Na análise proposta por ela, a definitude será considerada apenas como uma categoria 

formal, de modo que outros termos serão usados com referência a categoria 

informacionais. Em relação a esse assunto, Prince (1992) acredita que os sujeitos 

tendem a ser definidos e é tal argumento que será verificado nas cartas do ZPG. 

 Além da noção de definitude, Prince (1992) também trata da noção de status 

informacional. De acordo com ela, como se disse, ao se tratar de status informacional os 

termos “dado/velho” e “novo” ganham vários significados ao longo dos anos. Para a 

autora, podem-se diferenciar três noções de “velho/novo”. 
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 Na primeira, apresenta a idéia de velho/novo nas construções de foco-

pressuposição. Essas construções são basicamente estruturas clivadas, nas quais as 

pressuposições são geralmente consideradas informação “velha” ou, no mínimo, 

conhecida ou inferível, enquanto que o foco é tido como informação “nova”. 

 Na segunda noção abordada pela autora, observamos a distinção entre 

velho/novo com relação ao que está na mente do ouvinte. Uma informação, que aqui 

significa “entidade”/referente, pode ser considerada velha/nova dependendo da crença 

do ouvinte, ou seja, o falante é que considerará o que é velho/novo dependendo do que 

ele acredite que esteja na mente de seu ouvinte. 

 A terceira noção de velho/novo apresentada por Prince (1992) está centrada no 

modelo discursivo. Nesse terceiro caso, em vez de se acessar uma informação a partir 

do ponto de vista da mente do ouvinte, podemos acessá-la a partir do ponto de vista do 

modelo discursivo construído durante o processo de comunicação. Assim, uma entidade 

pode ser considerada velha/nova dependendo do modelo discursivo, ou seja, pode ser 

“discursivamente velha/discursivamente nova”. Deste modo, um sintagma nominal 

pode se referir a uma entidade de que já foi evocada anteriormente no discurso ou pode 

evocar uma entidade que ainda não apareceu previamente no discurso. 

  Além dessas três noções de velho/novo, Prince (1992) apresenta ainda a 

categoria de inferíveis. Segundo ela, este seria um terceiro status para uma entidade no 

modelo discursivo. Podemos considerar esse status quando um falante evoca alguma 

entidade no discurso assumindo que o ouvinte será capaz de inferir sua existência a 

partir de outras entidades, tudo isso baseado na crença do falante sobre a crença do 

ouvinte e em sua habilidade argumentativa.  

  De um modo geral, a autora assume que a categoria de definitude fornece uma 

idéia aproximada do status velho/novo da informação para o ouvinte, mas com relação 
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ao status informacional não há como fazer uma relação correspondente no modelo 

discursivo. 

 Assim, com relação ao status informacional, podemos perceber que Prince 

(1992) prefere o modelo discursivo, assumindo não uma concepção bipartida do 

processamento da informação (velho/novo), mas, sim, uma noção tripartida na qual se 

encontram as denominações nova, velha e inferível e suas respectivas subdivisões. 

Embora a autora determine que o modelo adotado em sua análise das entidades é 

baseado no discurso / texto, ela não deixa de reconhecer a importância do modelo 

baseado no ouvinte, ou seja, na crença dos interlocutores, sendo esta uma característica 

de ordem mais cognitiva, como o modelo de Chafe (1976, 1987). Pode-se dizer que a 

idéia de entidade inferível está baseada na relação entre o que o falante acredita que o 

ouvinte já sabe no discurso e aquilo que ele realmente já conhece.  

 

 

 

2.2. Análise de gêneros 

 

2.2.1. Gêneros e tipos 

 

Antes de seguir para a descrição do corpus, gostaríamos de destacar algumas 

características do gênero textual analisado. Para tal, acreditamos que seja relevante, 

primeiramente, uma diferenciação entre gênero textual e tipos de textos. Assim, faremos 

uma exposição das definições de tais conceitos, seguiremos com uma breve 

apresentação do gênero “carta”, finalizando com uma caracterização do subgênero 

“cartas de leitores”.  
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Segundo Marcuschi (2002), tipo de texto designa uma espécie de construção 

teórica definida pela natureza lingüística de sua composição (aspectos lexicais, 

sintáticos, tempos e modo verbais, relações lógicas). Segundo Paredes Silva (2005) “os 

tipos de texto estão relacionados às estruturas discursivas, aos modos de condução do 

discurso, às rotinas retóricas (formas convencionais que o falante tem à sua disposição 

na língua quando quer organizar o discurso)”.  De um modo geral, os tipos de texto 

abarcam categorias conhecidas como narração, dissertação, argumentação, descrição, 

exposição, explicação, injunção.  

Em contraposição, têm-se os gêneros textuais que, segundo Marcuschi (2002), 

referem-se aos textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que 

apresentam características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades 

funcionais, estilo e composição característicos. Paredes Silva (2005) destaca que os 

gêneros dizem respeito a atividades, “são formas convencionais de organização de 

discurso conforme a situação comunicativa”. Por isso, percebe-se uma grande 

diversidade de gêneros textuais. Alguns modelos de gêneros textuais seriam: carta, 

telefonema, bilhete, notícia jornalística, horóscopo, aula expositiva, outdoor, resenha, 

bate-papo por computador, bula de remédio, cardápio de restaurante, conferência e 

assim por diante.  

Segundo Paredes Silva (2005), o gênero história (estória), por exemplo, é 

marcado, prototipicamente, pela presença do tipo textual narrativo. Entretanto, é comum 

uma mescla de tipos de textos em gêneros, o que dificulta a existência de um gênero 

puro.  

Outro aspecto a considerar nessa categorização é o propósito comunicativo. De 

acordo com Swales (1990) gênero compreende uma classe de eventos comunicativos 

que partilham um certo conjunto de objetivos comunicativos, ou seja, para o autor, o 
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principal traço que reúne os eventos comunicativos em um determinado gênero são os 

propósitos comunicativos por eles compartilhados. Sendo assim, é o propósito 

comunicativo que reúne textos em um mesmo gênero textual.  

 

2.2.2. O gênero “carta” 

 

Segundo Bakthin (2003), a carta é um gênero discursivo primário, ou seja, 

forma-se nas condições da comunicação discursiva imediata, em confronto com gêneros 

secundários, que “surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e 

relativamente mais muito desenvolvido e organizado” (p. 263). 

 Em seu estudo sobre cartas pessoais, Paredes Silva (1988) aproxima o gênero 

cartas pessoais (que é um registro escrito) a uma conversa casual (sendo esta um 

registro oral): “há textos escritos que caminham na direção da oralidade: é o caso das 

cartas pessoais (...) na escrita, elas representam o que há de mais próximo a uma 

conversa casual” (p.p. 73 e 74). 

Além disso, a autora reconhece que o gênero carta é muito abrangente, uma vez 

que o espaço interno da carta está aberto a qualquer tipo de comunicação (pedido, 

agradecimento, informações, cobrança, intimação, propaganda e outros), o que a faz 

afirmar que, embora sendo cartas, não são da mesma natureza, pois circulam em campos 

de atividades diversos, com funções comunicativas variadas. Deste modo, Paredes Silva 

(1988) afirma que esses tipos de cartas podem ser considerados subgêneros de um 

gênero maior “carta”, pois todos têm algo em comum – sua estrutura básica que a autora 

caracteriza como: a seção de contato, o núcleo da carta e a seção de despedida – mas são 

diversificados em suas formas de realização, em suas intenções. É por isso que se tem 
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uma diversidade nos tipos de cartas: carta pessoal, carta circular, carta resposta, carta do 

leitor, e outras. 

 

2.2.3. Cartas de leitores 

  

Considerando a perspectiva funcional interativa, observamos que a carta de 

leitor é um texto que circula no contexto jornalístico, em uma seção fixa de jornais e 

revistas, denominada geralmente de cartas de leitores, cartas à redação, cartas, 

reservada à correspondência de leitores. Segundo Bezerra (2002), é um texto utilizado 

em situação de ausência de contato imediato entre remetente e destinatário (que não se 

conhecem) e que, por conta da possível “liberdade” no espaço interno da carta, 

apresenta propósitos comunicativos variados (reivindicação, reclamação, pedido, crítica, 

expressão de uma opinião e muitos outros), além de tipos de textos distintos 

(argumentativo, descritivo, narrativo, injuntivo etc.). É um gênero destinado, em geral, 

aos leitores de determinado jornal ou revista. 

Diferentemente de outros tipos de cartas, a carta de leitores não apresenta toda a 

estrutura básica de uma carta real, ou seja, uma seção de contato, o núcleo da carta e 

uma seção de despedida. Assim, sabe-se que, por razões de restrição de espaço, as cartas 

de leitores são editadas, mantendo-se apenas o núcleo do texto enviado ao jornal por ser 

este a parte da carta que apresenta o seu principal propósito comunicativo.  

Um aspecto fortemente presente nas cartas de leitores (desde que não sejam 

cartas voltadas para reclamação ou problemas pessoais) é a intertextualidade. Elas estão 

freqüentemente dialogando com outros textos anteriormente publicados pelo jornal.  

Bazerman (2005) afirma que, de modo geral, textos não surgem de modo 

isolado, mas que estão relacionados a outros textos. De acordo com o autor, ao ler, os 
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indivíduos se valem de conhecimento e experiência de textos previamente lidos e esses 

auxiliam na construção e na compreensão dos sentidos de um novo texto. E ainda 

acrescenta que “nossa leitura e nossa escrita dialogam entre si à medida que 

escrevemos, em resposta direta ou indireta ao que havíamos lido anteriormente” (p. 92). 

Tal característica está fortemente presente nas cartas de leitores, uma vez que elas 

costumam comentar e/ou responder a textos veiculados pelo jornal, sejam eles notícias, 

artigos de opinião, editoriais e, até mesmo, outras cartas. Assim, o leitor se vale do 

conhecimento partilhado a partir de textos lidos anteriormente para que possa construir 

o seu e, por pressupor a leitura de tais textos pelos leitores do jornal, constrói um texto 

recheado de inferências e intertextualidade.  
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3. DESCRIÇÃO DO CORPUS E METODOLOGIA 

 

  

A fim de verificar a questão do fluxo informacional nas cartas de leitores, 

trabalhamos com um corpus constituído por cartas do jornal O Globo. Foram coletadas 

72 cartas publicadas entre os dias 05 e 09 de setembro de 2006 na seção “Cartas de 

Leitores”, que tem uma publicação diária. Foi escolhido um núcleo temático para maior 

aprofundamento. 

 A escolha das cartas do jornal O Globo no período informado ocorreu pelos 

seguintes motivos: primeiro, todas as cartas tratam de uma mesma temática – a morte de 

cinco jovens em um acidente automobilístico na Lagoa, notícia que foi fortemente 

veiculada pelo jornal – o que facilita a observação de como as cartas evoluem no 

tratamento do tema com o decorrer dos dias; depois, o fato de se tratar de um tema 

extremamente mobilizante e polêmico permite que observemos o intenso diálogo que se 

estabeleceu entre leitores do jornal e jornalistas, uma vez que quanto mais polêmico for 

o assunto abordado pelo jornal, mais as cartas de leitores “dialogam” com a redação do 

jornal, entre si ou até mesmo com as pessoas que foram noticiadas. Tal diálogo já não 

ocorre em cartas de outros jornais, como Extra, uma vez que elas se concentram em 

reclamações e reivindicações, especialmente referentes a problemas do bairro ou da rua 

onde os leitores vivem
8
. 

  

 

                                                           
8 As cartas que temos do Jornal do Brasil, apesar de serem semelhantes às do Jornal O Globo, não 

entraram na análise porque não são do mesmo período e, por isso, não abordam o mesmo tema, o que não 

nos permitiria observar a evolução do tratamento do tema noticiado.  
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3.1. Tema veiculado pelo jornal O Globo 

 

O acidente dos cinco jovens é noticiado pela primeira vez no dia 04 de setembro 

de 2006 e é a partir desse dia que começa a publicação das cartas comentando o 

episódio. Publicam-se cartas nos dias 05 e 06 de setembro referentes ao acidente. 

Seguem as fotos do acidente publicadas no dia 04 de setembro
9
: 

 

Foto (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 A reprodução da notícia encontra-se no anexo 7.1.1 do trabalho. 
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Foto (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As fotos (1) e (2) foram publicadas na primeira página do jornal. As que seguem 

encontram-se no interior do jornal juntamente com a apresentação da notícia que 

descreve o acontecimento (p. 9 – Primeiro Caderno): 
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Foto (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Foto (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 07 de setembro não há cartas sobre tal fato, porém o jornal veicula uma 

foto de três turistas posando na orla da Praia Vermelha ao lado de um corpo coberto 

com um saco preto sob o título de “Banalização” (p. 2 – Primeiro Caderno)
10

. Retoma-

se, então, no dia 08 de setembro, o assunto do acidente dos jovens. Entretanto, desta 

vez, os leitores o comparam com este novo incidente e com um ainda mais antigo, que 

foi a publicação da foto de uma mãe segurando o filho assassinado nos braços (fato que 

ocorrera dias antes do acidente dos jovens). Abaixo, tem-se a foto dos turistas ao lado 

do corpo veiculada pelo jornal: 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 A notícia completa está reproduzida no anexo 7.1.2. 
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Foto (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda no dia 08, entre as notícias, publica-se mais uma reportagem sobre o 

acidente, com a opinião de uma juíza sobre o caso: esta responsabiliza os pais, dizendo 

que eles não impõem limites a seus filhos
11

. Por terem sido declarações polêmicas, há 

uma forte reação por parte dos leitores na seção de cartas do dia seguinte à publicação 

dessa matéria (dia 09 de setembro, último dia de coleta do material). 

 Todas as cartas publicadas na seção Cartas de Leitores d‟O Globo são reunidas 

pelos temas que abordam e recebem um subtítulo organizador que as diferencia pelo 

assunto tratado. Assim, na tabela abaixo, podemos verificar a distribuição das cartas de 

acordo com os dias analisados:  

                                                           
11

 A reprodução dessa notícia também encontra-se no anexo 7.1.3 do trabalho. 



43 

 

Dia da publicação 

das cartas 

No. de cartas sobre o 

tema / total de cartas 

publicadas 

Título atribuído às cartas 

que tratam do tema 

analisado 

05 de set/06 27 / 27 Tragédia na Lagoa  

06 de set/06 23 / 23 Tragédia na Lagoa  

08 de set/06 8 / 22 Tragédia na foto 

09 de set/06 14 / 22 Pais negligentes 

 Tabela1_Distribuição das cartas no corpus. 

Observando a tabela acima, verificamos que nos dias 05 e 06 de setembro todas 

as cartas publicadas tratam do acidente. Esse tema é suspenso no dia 06, uma vez que 

não são publicadas cartas no dia 07, e retomado no dia 08 a partir da publicação da foto 

de um afogamento pelo jornal. Entretanto já não aparece com tanta expressão em 

comparação com os dois primeiros dias. No dia 09, aumenta o número das cartas em 

resposta à declaração polêmica da juíza.   

 

 

3.2. Metodologia 

 

Como já apresentado, Chafe (1976, 1987) e Prince (1981, 1992) estudam 

igualmente a “embalagem da informação”, ou seja, o status informacional dos nomes. 

Entretanto esses autores possuem pontos de vistas diferentes: enquanto Prince tem uma 

visão textual sobre o tema, Chafe apresenta uma visão mais cognitiva.  

Para a realização deste trabalho, analisamos, assim como Prince (1981 e 1992), o 

status informacional apenas dos sintagmas nominais e usamos a sua nomenclatura 

(nova, velha e inferível).  Teremos, então, as seguintes subdivisões: informação velha 

(1), quando o referente tiver sido mencionado jornal da véspera e estiver sendo 

retomado por um SN com a mesma extensão de referência; informação velha (2), 
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quando o referente estiver sendo retomado no texto sob análise; informação inferível, 

quando o referente for dedutível, previsível, ou pelo texto ou pelo contexto anterior; 

informação nova, quando o referente introduzido for totalmente novo; e informação 

nova ancorada, quando o referente introduzido for novo, porém ancorado em algum 

elemento textual.  

Apesar de ter como base os estudos realizados por Prince, gostaria de observar 

que não desconsideramos a visão cognitiva de Chafe. Observamos, a partir das notícias 

veiculadas no dia anterior à publicação das cartas, como a informação é apresentada, 

mantida e retomada nas cartas de leitores. 

 Nossa análise do fluxo informacional se concentra em sintagmas nominais, 

como expressão de referentes. Realizamos um levantamento dos sintagmas nominais em 

função de sujeito, complemento verbal
12

, aposto ou agente da passiva e identificamos se 

tal referente/entidade já havia sido mencionado(a) anteriormente (nas notícias ou em 

outras cartas), se poderia ser inferidos a partir do que foi publicado ou se aparece pela 

primeira vez, sendo introduzidos na carta do leitor.  

 Separamos e agrupamos, para essa análise, as cartas por interlocução e por 

propósito comunicativo. Por interlocução, verificamos que as cartas interagiam com 

alguma notícia, com a redação do jornal e com outros leitores. Já por propósito, 

encontramos cartas que expressam, por exemplo, solidariedade aos pais, crítica, 

exortação e apresentam depoimento pessoal. 

 Assim, é com base nesses elementos que observo e analiso a categoria do status 

informacional aplicada a um corpus cartas de leitores (do jornal O Globo), centradas em 

um único tema. 

 Hipóteses a testar: 

                                                           
12

  Entende-se por complemento verbal os objetos diretos e indiretos e complemento circusntancial. 
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1) Haveria diferença no tratamento da informação à medida que o tema se 

mantivesse com o passar dos dias? 

2) As informações velhas de fato tenderiam a ocorrer mais à esquerda, ir na posição 

de sujeito? 

3) A intertextualidade e o dialogismo presentes nas cartas interfeririam no fluxo 

informacional? 

4) A presença de entidades inferíveis seria uma característica do texto 

argumentativo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

4. ANÁLISE DO CORPUS 

 

 

Como já foi apresentado anteriormente, as cartas de leitores, em especial as 

analisadas d‟O Globo, têm uma característica muito marcante, que é a  intertextualidade 

com textos veiculados pelo jornal. Elas literalmente estabelecem um “diálogo” com as 

notícias, com os jornalistas, com outros leitores etc. 

O conceito de dialogismo, de acordo com o Dicionário de Análise do Discurso 

(cf. Charaudeau & Maingueneau), “foi tomado emprestado do Círculo de Bakhtin e 

refere-se às relações que todo enunciado mantém não somente com enunciados 

previamente produzidos, mas, também, com enunciados que poderão ser produzidos 

futuramente” (p. 160). 

Com relação ao dialogismo percebido nas cartas, observamos que este se 

apresenta de três tipos: as cartas podem estar comentando a notícia veiculada 

anteriormente pelo jornal, expressando sua opinião sobre o assunto em questão; podem 

estar direcionadas a outro leitor, a outra carta publicada anteriormente; ou ainda, podem, 

também, estar direcionadas à redação do jornal. 

Temos, então, cartas que interagem com a notícia, com outras cartas (e, por 

conseqüência, com outro leitor) e cartas que interagem com a redação do jornal. Dentro 

de cada um desses subconjuntos, verificamos a presença de diferentes propósitos 

comunicativos. Nas cartas que se direcionam à notícia encontramos propósitos de: 

 Expressão de solidariedade aos pais dos jovens acidentados;  

 Alerta aos jovens de modo geral;  

 Questionamentos sobre o acidente;  

 Expressão de um depoimento pessoal;  
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 Responsabilização (seja esta em relação aos pais, à boate, à bebida, às 

autoridades, aos carros);  

 Sugestões de como evitar acidentes desse tipo;  

 Indignação social e críticas à opinião da juíza da infância e da juventude. 

 As cartas que interagem com a redação do jornal representam reações positivas 

ou negativas à edição do jornal pela publicação das fotos do acidente. 

 Já as cartas que interagem com outras cartas apresentam como propósito 

comunicativo críticas aos leitores que criticaram o jornal pela publicação das fotos do 

acidente e críticas às suas opiniões em relação ao acidente. 

 

4.1. Cartas publicadas no dia 05 de setembro  

 

As cartas publicadas no dia 05 de setembro são as primeiras que tratam do 

acidente na Lagoa, porém, mesmo tratando do tema pela primeira vez nesta seção, 

abordam o assunto como de modo conhecido. Em outras palavras, as informações são 

introduzidas no texto como já mencionadas, ou seja, como informações dadas ou 

inferíveis. Tal tratamento se justifica pelo fato de  as cartas fazerem menção a referentes 

que foram previamente introduzidos no dia anterior, então, considera-se que estes 

referentes ainda estejam na memória do leitor. 

Todas as cartas publicadas nesse dia referem-se ao acidente noticiado no dia 

anterior. Das 27 cartas publicadas, 22 direcionam-se à notícia, nas quais os propósitos 

são de solidariedade aos pais dos jovens acidentados, alerta aos jovens de modo geral, 

questionamentos sobre o acidente, expressão de um depoimento pessoal, 

responsabilização (seja esta em relação aos pais, à boate, à bebida, às autoridades, aos 
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carros) e sugestões de como evitar acidentes desse tipo. As 5 restantes se direcionam à 

redação do jornal e são de críticas pela publicação das fotos do acidente. 

Vejamos um exemplo de cada tipo de carta publicada nesse primeiro dia: 

Exemplo (7) 

Todos nós, pais de jovens e adolescentes, ficamos chocados com 

as fotos e a reportagem do acidente na Lagoa. Primeiramente, 

pela dor estampada nos rostos dos pais desesperados. E também 

pela natural transferência de nos colocarmos no lugar deles, 

vendo a vida dos filhos chegar ao fim de maneira tão violenta e 

precoce. Chego à conclusão de que devo continuar alimentando 

meus filhos, como certamente esses pais fizeram, no sentindo de 

tomarem todas as precauções que possam evitar que se envolvam 

em dramas tão dolorosos. 

Paulo Fernando Rodrigues da Cruz 

  

Essa carta é um exemplo de carta que reage à matéria veiculada no dia anterior 

pelo jornal e tem como propósito apresentar solidariedade aos pais das vítimas do 

acidente. Verificamos que os referentes são introduzidos como se fossem informações 

dadas, uma vez que o autor pressupõe que estas informações estejam acessíveis na 

memória do leitor. Dentre os referentes destacados na carta acima, verificamos a 

presença de referentes inferíveis a partir de elementos não presentes no texto sob 

análise, mas pressupostos de leituras anteriores (do jornal da véspera), como em pais de 

jovens e adolescentes (em função de aposto), pois não se trata dos pais dos jovens 

acidentados,mas há uma generalização; as fotos, a reportagem do acidente na Lagoa 

(que é um rótulo metadiscursivo
13

), dramas tão dolorosos (todos em função de 

                                                           
13 Chamamos de rótulo um SN que remete, de forma resumida, a porções do texto, precedente ou 

subseqüente. O rótulo metadiscursivo abrange: ato de fala (afirmação, declaração...), atividade linguageira 

(consideração, descrição...), processo mental (análise, reflexão...) ou denominação metalingüística (frase, 

sentença, pergunta...) 
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complemento verbal) que estão na memória do leitor a partir da notícia publicada no dia 

anterior; e referentes inferíveis do texto da própria carta, como o caso de a vida dos 

filhos (em função de complemento verbal) que aparece como uma informação 

conhecida e é inferível do referente “pais” que aparece uma oração antes. Temos, ainda, 

a presença de uma informação velha (nesse caso é um velho textual) esses pais (na 

função de sujeito) que retoma o referente “pais” que foi mencionado cinco orações 

antes.  

Abaixo segue outro exemplo de carta publicada nesse dia: 

Exemplo (8) 

Fiquei comovida ao ver aqueles jovens no chão e o desespero 

dos pais. Não sei de quem é a culpa. Mas tenho uma dúvida: 

por que esses carros já saem da fábrica podendo ter velocidade 

tão alta, bem acima do que poderia ser razoável?  

Ivany Garcia Apóstolo 

No exemplo acima verificamos a presença dos referentes velhos (no sentido 1, 

cf. seção 3.2): aqueles jovens, o desespero dos pais (ambos em função de complemento 

verbal), uma vez que foram veiculados pela notícia do dia 04 de setembro; temos o 

referente totalmente novo uma dúvida (também na função de complemento verbal); e, 

ainda, o referente inferível esses carros (na função de sujeito) e outro referente inferível 

da fábrica (agora em função de complemento), que foi acessado a partir do referente 

“esses carros”. Vale ressaltar a presença de dêiticos memoriais (aqueles jovens ou esses 

carros) que, segundo Cavalcante (2003), “indicam que o referente tem acesso fácil na 

memória comum dos interlocutores e incentivam o destinatário a buscar ali a 

informação que ele precisa” (p. 107). Assim, essas expressões denunciam ao leitor que o 

autor da carta pressupõe que ele compartilhe o conhecimento de a quais jovens e de a 

quais carros o autor se refere.     
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Ainda no primeiro dia de publicação, gostaria de apresentar um exemplo de carta 

que tem como propósito comunicativo criticar o jornal O Globo pela publicação das 

fotos do acidente.  

Exemplo (9) 

A foto da mãe com o filho morto no colo foi um flagrante não 

rotineiro no Globo, na semana passada. A foto do acidente na 

Lagoa, na mesma posição em primeira página, já está me 

cheirando a exploração da dor alheia, com o que não posso 

concordar.  

Paulo Guanaes 

 

Nessa carta, temos os referentes velhos (no sentido 1) a foto da mãe com o filho 

morto no colo e a foto do acidente na Lagoa (ambos em função de sujeito) que retomam 

referentes mencionados anteriormente nas notícias veiculadas pelo jornal. Além desses, 

temos um referente novo ancorado exploração da dor alheia, que aparece em função de 

complemento verbal. A âncora, no caso, é a dor, já mencionada. Observe-se que a 

expressão tem um caráter avaliativo e fecha a carta. 

 

4.2. Cartas publicadas no dia 06 de setembro  

 

Não há diferença no modo de introduzir os referentes noticiados no dia 04 de 

setembro. Estes continuam sendo predominantemente apresentados como informação 

velha e permanece a forte presença das informações inferíveis. 

Tem-se, também nesse dia, toda a seção de cartas do jornal dedicada a esse 

assunto. São publicadas 22 cartas, dentre as quais em 10 os autores interagem com a 

notícia do acidente (com os mesmos propósitos citados acima, no dia 05 de setembro); 

11 interagem com outros leitores, criticando-os por suas opiniões sobre o acidente ou 



51 

 

por haverem criticado o jornal; e uma se direciona à redação do jornal, 

cumprimentando-a pela reportagem e pelas fotos. 

Abaixo apresentamos duas cartas que exemplificam a interação entre os leitores, 

porém apresentam propósitos diferentes. Na primeira, a leitora critica as razões 

apontadas pelos leitores para a tragédia. Já na segunda carta, há certa crítica aos leitores 

que questionaram a necessidade de se publicar fotos tão chocantes. Mantém-se o alto 

índice de informações inferíveis, relacionadas tanto aos textos noticiados como às cartas 

publicadas na seção de Leitores.   

 

Exemplo (10) 

Indiscutível a dor de familiares envolvidos no desastre na 

Lagoa. Mas, como mãe e educadora, fiquei perplexa ao ler as 

cartas desta seção hoje (terça-feira)! Em sua maioria, os 

leitores querem transferir para os estabelecimentos comerciais, 

para as fábricas de automóveis e para o poder público o 

dever de estabelecer limites, desenvolver valores e acompanhar 

a vida dos filhos... Não seria esse o papel dos pais?  

Cristiane Pereira Ramos 

 

 Nessa primeira carta, observamos a presença de referentes velhos (no sentido 1) 

a dor de familiares (introduzido na notícia veiculada anteriormente) e as cartas desta 

seção e o dever (de estabelecer) inferível de o poder público; para os estabelecimentos 

comerciais, para as fábricas de automóveis, para o poder público (introduzidos nas 

cartas anteriores). E o referente inferível os leitores (como sujeito da oração) que é 

previsível a partir de as cartas desta seção. 

  Exemplo (11) 
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A publicação das fotos do acidente na Lagoa, consideradas 

por alguns chocantes – embora feitas a distância e, na minha 

opinião, sem sensacionalismo –, despertou a atenção de muitos 

pais para o que pode acontecer aos filhos. Concordo com o leitor 

José Lúcio P. Geraldi e suas sugestões. Imagino o quanto foi 

discutida pela editoria de primeira página a publicação das 

fotos. Acho que a decisão foi acertada. Pelo menos, três amigos 

disseram que passarão a dar dinheiro para o táxi para os filhos 

voltarem para casa depois da diversão. 

Edmundo C. Fonseca 

 

Já essa segunda carta tem um referente velho (no sentido 1) a publicação das 

fotos do acidente na Lagoa e um referente velho (no sentido 2), linhas 6 e 7 da carta, a 

publicação das fotos que retoma o referente mencionado no início da carta. Além 

desses, verificamos os referentes inferíveis editoria de primeira página e os filhos, que 

são previsíveis. Já três amigos e dinheiro para o taxi são referentes novos no contexto. 

Além disso, notamos que o pressuposto de interação entre os leitores é tão alto 

que, por exemplo, há casos de um leitor citar outros e, mais ainda, citar suas sugestões, 

porém não detalhá-las por considerar, talvez, que já são do conhecimento de todos, 

como podemos ver na carta acima. 

 

4.3. Cartas publicadas no dia 08 de setembro  

 

As cartas publicadas nesse dia já não foram reunidas sob mesmo o título 

resumitivo que reúne as cartas dos dois dias anteriores. Antes o título adotado era 

“Tragédia na Lagoa”, agora elas aparecem sob o título de “Tragédia na foto”.  
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No dia 07 de setembro de 2006 não são publicadas cartas a respeito do tema em 

questão. Entretanto, no dia 08 de setembro, por conta da publicação da foto de turistas 

ao lado de um corpo, reaparece o assunto do acidente na Lagoa, relacionando-o com a 

foto de uma mãe que ampara seu filho assassinado, publicada anteriormente a ambos os 

casos. Nesse dia, os propósitos das cartas foram: críticas à sociedade, críticas aos 

turistas que posavam para foto, exortação para que modifiquemos nossos valores; 

críticas aos leitores que condenaram a publicação das fotos pelo jornal; e cumprimentos 

ao jornal por tais fotos publicadas. 

É interessante notar que não só os referentes noticiados durante a semana são 

introduzidos nas cartas como informações dadas, mas, também, os referentes que 

apareceram na notícia da morte do jovem publicada dias antes do acidente na Lagoa. 

Assim, notamos que o fato de tal notícia ter sido publicada em um passado um pouco 

mais distante, não impede a pressuposição de que seus referentes poderão ser acessados 

na memória do leitor das cartas sem grandes dificuldades.    

Os propósitos que encontramos nesse dia são um pouco diferentes dos dois 

outros dias analisados e o número de cartas que tratam desse tema sofre uma redução. 

Das 22 cartas publicadas, apenas 8 se referem ao acidente. Dentre elas, 7 relacionam o 

acontecido na Lagoa com as outras duas notícias, estabelecendo um “diálogo” com as 

três notícias publicadas pelo jornal e têm como propósito comunicativo a expressão de 

indignação com a sociedade de um modo geral; e uma faz menção a  outras cartas de 

leitores criticando-as pelo fato de elas terem censurado o jornal pelas fotos veiculadas. 

Vejamos um exemplo de cartas publicadas nesse dia. Reúnem-se neste exemplo 

a presença de referentes que aparecem na notícia do acidente na Lagoa, da morte do 

jovem (uma semana antes) e da notícia veiculada no dia anterior, todas apresentando 

críticas à sociedade. Tais referentes são apresentados como conhecidos, como 
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facilmente acessáveis pelos leitores das cartas, não sendo extremamente relevante a data 

da publicação das notícias. 

Exemplo (12) 

Incrédula. Choquei-me ao ver aquela mãe sentada no chão 

segurando seu filho morto. Choquei-me ao ver o desespero dos 

pais na perda de seus filhos, no desastre na Lagoa, e agora, o 

que vou sentir, qual o verbo, ou sinônimo que deverei aplicar ao 

ver a foto de três ditos seres humanos, a menos de um metro, 

sorrindo e ignorando um corpo caído, embrulhado num saco 

preto. Será que realmente somos de fato racionais ou 

simplesmente foi um erro, na hora da escrita, de não colocar a 

vogal nos irracionais? 

Janette Pimentel 

 

 Temos, na carta acima, somente a presença de referentes velhos (no sentido 1), 

sendo todos em função de complemento verbal. A autora da carta lança mão de um 

dêitico memorial (aquela mãe) para resgatar da memória do interlocutor de qual “mãe” 

ela está falando. Vale observar que a expressão um corpo caído é introduzida por um 

indefinido, porém isso não significa que seja a representação de um referente novo, o 

que comprova Chafe (1976), ao afirmar que definido não está necessariamente 

vinculado a informação velha.  

 

4.4. Cartas publicadas no dia 09 de setembro  

 

Nesse dia, o jornal publica vinte e duas cartas de leitores. Entretanto, não são 

todas sobre o tema analisado. Dentre elas, verificamos 14 que tratam do o acidente na 

Lagoa. São cartas que reagem a uma notícia publicada no dia 08 de setembro, na qual 

uma juíza da infância e da juventude acusa os pais de serem negligentes com seus 
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filhos. Por conta dessas acusações, as cartas foram reunidas sob o título de “Pais 

negligentes” e a maioria delas dirige-se diretamente à juíza. 

 Nessas cartas, verificamos como propósito comunicativo central críticas à juíza 

por tais alegações, acompanhadas, em alguns casos, por solidariedade aos pais, 

depoimentos pessoais e sugestões para tentar solucionar o problema da associação de 

álcool e direção. Quanto ao modo como as informações são apresentadas, não notamos 

diferenciação: mantém-se o alto índice de informações dadas (referentes retomados das 

notícias anteriores) e inferíveis.  

A seguir apresentamos dois exemplos de cartas publicadas nesse dia. São cartas 

que criticam a atitude da juíza da infância e da juventude, assim como as 12 outras 

cartas.  

Vemos que a primeira critica a juíza de modo indireto e apresenta os referentes 

veiculados pelas notícias publicadas pelo jornal. Assim, temos referentes velhos (no 

sentido 1) o comentário da juíza, os familiares, a dor da perda. Há, ainda, referentes 

inferíveis integrantes da mesma sociedade, o carro, à boate. E, também, a informação 

nova ancorada soluções para o problema dos adolescentes.  

Exemplo (13) 

Acho cruel e contraproducente o comentário da juíza, dito no 

momento em que os familiares vivem a dor da perda. Melhor 

seria se todos nós, integrantes da mesma sociedade, 

procurássemos soluções para o problema dos adolescentes que 

já se sentem adultos e querem dirigir o carro na ida à boate. Ir e 

voltar de táxi, designar alguém que não beberá, por exemplo, 

são sugestões apreciáveis, que poderia passar para o habitual das 

famílias. 

Mariúva Peralva 
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Já a carta abaixo, critica-a de modo direto, interpelando-a, e, apesar de utilizar 

sintagmas nominais / itens lexicais (os pais e seus filhos) iguais aos veiculados pelas 

notícias, vemos que aqui esses referentes são inferíveis, pois têm outra extensão de 

referência. As suas poucas e cruéis palavras é um referente velho (no sentido 1), uma 

vez que é retomado da notícia anterior. Meu raciocínio é um referente novo ancorado e 

dois filhos jovens, inferível. 

Podemos observar, nesta carta, a presença da expressão “olha só”, que é própria 

da modalidade oral e que dá um tom de irreverência a esta carta. Além disso, 

observamos a presença de uma citação por parte da autora da carta: “os pais são 

negligentes, não vigiam seus filhos, não checam suas informações”. Tal elemento 

demonstra a intertextualidade presente nesses textos. 

Exemplo (14) 

Olha só, Excelência, é muito fácil falar que “os pais são 

negligentes, não vigiam seus filhos, não checam suas 

informações”. Baseada em que a senhora afirma que os pais são 

negligentes? Será que os pais não amam seus filhos o suficiente, 

a ponto de orientá-los do que é certo ou errado? Uma coisa é 

certa: só quem não ama é que banaliza toda a dedicação e o 

compromisso que os pais têm com os seus filhos. Por favor, 

Excelência, caso eu não tenha entendido as suas poucas e 

cruéis palavras, dava para clarear o meu raciocínio? Tenho 

dois filhos jovens, dos quais garanto que sou responsável, e 

gosto muito de aprender.  

Anita Amorim B. de Souza 

 

Não podemos deixar de mencionar que nem todas as cartas apresentavam um 

propósito único: foi possível verificar freqüentemente a presença de mais de um 

propósito em uma única carta. 
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4.5. Alguns resultados estatísticos 

 

 Após um levantamento das categorias de informação, comprovamos nossas 

hipóteses: um alto índice de informações inferíveis e dadas, poucas informações 

realmente novas. 

 Vejamos a tabela abaixo que apresenta a distribuição das categorias de 

informação no corpus analisado: 

 

  Qde dados / Total % 

Inferível 278 / 549 50 

Velha (1) 146 / 549 26 

Totalmente Nova 52 / 549 9 

Velha (2) 44 / 549 8 

Nova Ancorada 29 / 549 5 

Tabela 2_Distribuição das categorias de informação no corpus analisado 

  

Podemos observar que, dos 549 sintagmas nominais analisados no corpus, 278 

são informações inferíveis, ou seja, considerada pelo falante dedutível. Essa quantidade 

representa 50% dos dados analisados. 

As informações totalmente novas representam apenas 9% dos dados 

encontrados, são ao todo 52 dados em um universo de 549. Mesmo se somarmos a elas 

as informações novas ancoradas, teremos um percentual muito baixo, de 14% 

Abaixo podemos verificar a distribuição da função sintática no corpus: 
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  Qde dados / Total % 

Complemento Verbal 337 / 549 61 

Sujeito 201 / 549 36 

Outros 11 / 549 1 

  Tabela 3_ Distribuição dos dados das funções sintáticas no corpus 

  

Houve uma predominância de sintagmas nominais na função sintática de 

complemento verbal, seguida pela função de sujeito. As funções de aposto ou agente da 

passiva (outros) não tiveram grande representatividade. 

Julgamos importante observar o cruzamento das categorias de informação e 

funções sintáticas analisadas: 

 

  
Complemento 

Verbal 
Sujeito Outros Total 

Inferível 185 = 66% 83 = 30% 10 = 4% 278 = 100% 

Velha (1) 81 = 56% 65 = 44% - 146 = 100% 

Totalmente Nova 36 = 69% 15 = 29% 1 = 2% 52 = 100% 

Velha (2) 15 = 34% 29 = 66% - 44 = 100% 

Nova Ancorada 20 = 69% 9 = 31% - 29 = 100% 

Tabela 4_ Cruzamento das categorias de informação e funções sintáticas 

 

Na tabela 4, verificamos que as informações dadas se apresentam de formas 

distintas: quando um sintagma nominal está representando um referente que foi 

mencionado no jornal na véspera, há uma ligeira tendência que este apareça na posição 

de complemento verbal (56% dos casos); quando um sintagma nominal está 

representando um referente que foi mencionado anteriormente no próprio texto 
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analisado, ocorre uma tendência um pouco maior para o preenchimento da posição de 

sujeito (66% dos casos) o que confirma resultados de Prince 1981/1992. 

Além disso, observamos que as informações novas, tanto as totalmente novas 

quanto as novas ancoradas, tendem a aparecer na posição de complemento verbal (71% 

dos casos e 69%, respectivamente, preferiram essa posição). Esses resultados são 

compatíveis com o fato de as cartas serem escritas em primeira pessoa, fato que 

estimularia o aparecimento das informações novas na posição de complemento. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

A partir deste trabalho com cartas, percebemos que, do ponto de vista do fluxo 

informacional, as cartas de leitores dessa seção, em especial, oferecem um material 

muito interessante para a análise, visto que elas apresentam muita informação 

pressuposta. E apesar de saber que são cartas muito sintéticas e editadas, ainda assim, o 

editor espera que o leitor esteja acompanhando o desenvolvimento do tema e capte a 

informação transmitida e a intenção de quem escreveu. 

Com a análise do corpus, foi possível depreender determinadas características 

dessas cartas. Verificamos que algumas cadeias referenciais que aparecem nas notícias 

veiculadas pelo jornal se mantêm nas cartas dos leitores. As mais freqüentes, no caso 

em pauta, foram: filhos, pais, tragédia, acidente, velocidade, carro, boate, juíza. Além 

desses referentes introduzidos no contexto através da notícia, percebemos a presença de 

alguns outros referentes também freqüentes nas cartas, por exemplo: dor, fotos, notícia, 

reportagem, fábrica, bares, botecos, comentário, opinião, frase. Esses referentes não são 

anteriormente mencionados nas notícias, porém o emissor da carta acredita que estão 

presentes na memória da pessoa que lerá o seu texto, ou seja, são informações inferíveis 

que podem ser facilmente acessadas.   

As informações são fundamentalmente conhecidas, recuperadas das notícias, ou 

inferíveis e, por conta disso, os referentes são, em sua grande maioria, introduzidos no 

discurso em sintagmas nominais com o uso de artigos definidos ou pronomes 

demonstrativos, o que é característico de retomada, de informação dada. . O status 

“novo” não é muito comum nos textos analisados, presente principalmente no momento 
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em que o emissor se expressa através de generalizações ou quando quer trazer um 

questionamento novo. 

Não podemos deixar de ressaltar que o passar dos dias não modifica esse quadro. 

Mesmo referentes que foram introduzidos numa notícia publicada dias antes e que 

teoricamente já deveriam ter sido “esquecidos”, quando retomados com o intuito de 

relacioná-los à tragédia dos cinco jovens na Lagoa ou à foto dos turistas sorrindo ao 

lado de um corpo, são introduzidos como informações conhecidas.  

Constatamos, também, que a partir do segundo dia de cartas de leitores 

examinadas (06/09/06), aumenta consideravelmente a presença de pressuposições, 

inferências e há mais intertextualidade, uma vez que os leitores começam a dialogar 

entre si, a ponto de um leitor criticar diretamente o autor de determinada carta e pedir 

que este leia outra. Como podemos ver no exemplo abaixo, que foi publicado no dia 06 

de setembro:    

Exemplo (15) 

Que me perdoe, dona Isabel Pacheco, mas é preciso, sim, 

mostrar aos nossos jovens que a morte existe e que toda ação 

leva a uma reação. Queremos que nossos jovens sejam 

responsáveis, e, para isto, há que se mostrar a realidade da vida, 

para que se formem cidadãos com consciência civil e moral. Eu 

vi campanha de conscientização nas estradas da Inglaterra e, 

acredite, as fotos de lá não tinham o pudor e o respeito 

mostrados nas fotos publicadas pelo jornal. Por favor, leia a 

carta de Deborah C. Peixoto. Se somente ela tomou consciência 

do que houve, a linha editorial acertou, então.  

Suely Nunes 

Confirma-se, então, a hipótese de que as cartas de leitores, por ser tratar de um 

gênero que possui uma alta intertextualidade e por contar com o conhecimento prévio 

do leitor sobre o assunto abordado, apresentam um alto teor de informações inferíveis. 
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Sendo assim, tal intertextualidade e conhecimento pragmático são freqüentemente 

solicitados para a interpretação do leitor. 

 Como as cartas, de um modo geral, são um gênero da escrita no qual se pode 

perceber muito dialogismo e interatividade, esse gênero tende a estimular professores a 

usá-lo em sala de aula. Deste modo, as cartas de leitores permitem que o professor 

trabalhe essa interação com outros textos em sala, estimulando o uso de conhecimento 

pragmático para compreensão e interpretação de textos. Assim, os alunos mantêm 

contato com diferentes gêneros textuais de uma forma interativa e dinâmica. Além 

disso, o professor também pode estimular o uso de cartas entre alunos (ou da mesma 

turma ou de turmas diferentes, por exemplo), o que possibilitaria um trabalho com 

cartas reais. Tais empregos em aula são muito eficazes, pois, além de exercitar a prática 

da escrita de modo descontraído e relaxado, uma vez que tal gênero se aproxima muito 

de uma “conversa casual”, e demonstrar aos alunos opções diferentes dos e-mails (que 

geralmente costumam ser mensagens bem curtas e objetivas), ambas as estratégias 

podem ser exploradas para incrementar a produção escrita do aluno. 
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7. ANEXOS 

7.1.  Reprodução das notícias veiculadas pelo jornal O Globo 

7.1.1. Primeira notícia publicada no dia 04 de setembro de 2006 que narra o 

acidente e as mortes e que desencadeia toda a discussão.  

 

Quando o trânsito também causa dor 

Morte de 5 jovens em acidente após boate desespera pais  

e choca freqüentadores da Lagoa. 

  

Sentados no meio-fio do canteiro central da Lagoa, aos prantos, quatro pais e 

mães eram ontem o retrato do desespero. Desta vez, a violência por trás do sofrimento 

não foi provocada por uma arma de fogo – uma das maiores preocupações hoje das 

famílias cariocas quando os filhos saem –, mas pela imprudência no trânsito. Em volta 

deles, comoção. Cinco jovens de 16 a 22 anos, todos estudantes e moradores da Zona 

Sul, morreram num acidente violento, na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa, em 

frente ao Clube de Regatas do Vasco da Gama. Por volta das 5h30m, o Honda Civic em 

que o grupo estava subiu o canteiro central em alta velocidade, na pista sentido 

Rebouças, capotou várias vezes e só parou ao numa árvore e pegar fogo. Os jovens, 

entre eles três menores, tinham passado a noite na boate Sky Lounge, a pouco metros do 

local do acidente, comemorando aniversário de outro amigo. 

 O Honda está no nome da mãe do condutor, Ivan Rocha Guida, de 18 anos. 

Também estavam no carro sua namorada, Ana Clara Rocha Padilha, de 17; e, no banco 

traseiro, Manoela de Billy Rocha, de 16; Joana Kuo Chamis, de 17; Felipe Tavares de 

Azevedo, de 22. Joana foi a única a ser levada, ainda com vida, para o Hospital Miguel 

Couto, onde morreu logo após dar entrada na emergência. 

 De acordo com testemunhas, o impacto foi tão forte que partes do carro foram 

parar na calçada do Vasco, do outro lado da pista. Na hora da batida, o técnico da 

equipe de remo do clube, Marcelo dos Santos, estava remando na Lagoa e ouviu um 

forte estrondo:  
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 - Um motorista comentou que estava dirigindo a 100 km/h quando foi 

ultrapassado por eles. 

IML fará exame de alcoolemia 

 A pedido do delegado da 14ª DP (Leblon), João Ismar Rocha da Silva, o diretor 

do Instituto Médico-Legal, Roger Ancillotti, determinou que sejam coletados sangue e 

vísceras das vítimas, principalmente do motorista, para que sejam incluídos nos laudos 

da perícia os resultados dos exames de alcoolemia (que detecta a dosagem de álcool no 

sangue). 

 Peritos do Instituto Criminalística Carlos Éboli (ICCE) só chegaram ao local por 

volta das 9h30m. A perícia nos corpos e no carro durou cerca de uma hora. Os corpos só 

foram removidos por volta das 11h30m. O delegado Ismar instaurou inquérito para 

investigar as causas do acidente. 

 Em nota, a administração da Sky Lounge lamentou o ocorrido e garantiu que “a 

casa não permite a entrada de menores e exige a apresentação de documentos a todos.” 

Uma amiga das três jovens, de 16 anos, estava na boate e contou que não lhe exigiram 

documento de identificação. 

 - Cheguei na Sky Lounge por volta da 1h. Entrei sem dar qualquer documento, e 

as meninas, que chegaram por volta das 2h, também. Sempre íamos lá – contou a 

jovem. 

Inconsoláveis diante dos corpos dos filhos, os pais eram amparados por amigos e não 

paravam de chorar. O padre José Lúcio Vileda, pároco da Igreja de São José, a poucos 

metro do local do acidente, foi prestar solidariedade às famílias. 

- A Ana Clara e o Ivan namoravam há pouco tempo. Eram todos amigos. Elas 

estudavam juntas. É muito triste – disse uma prima de Ana Clara. 

O clima de consternação comoveu quem passava pela Lagoa, logo cedo. A 

professora Luisa Alves, de 46 anos, que caminha diariamente no local, disse que já viu 

outros acidentes na avenida, mas nenhum tão violento: 

- Isso é brutal, acaba com o domingo de qualquer pessoa.  

Ivan faria 19 anos no próximo dia 1º Morador de Ipanema, era ex-aluno do 

Andrews e estudou teatro no Tablado. No site de relacionamentos Orkut, definia-se 

como “um rapaz extrovertido e simpático, amante de surf, snowboard e moto”. Em 

dezembro, viajaria pela segunda vez à Califórnia para fazer o World Study. Segundo 
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Alexandre Balbi, de 19 anos, que comemorava o aniversário na Sky Lounge, Ivan não 

estava embriagado quando deixou a boate: 

- Ele estava ótimo. 

As três menores eram amigas inseparáveis, alunas da mesma turma do 2º ano do 

ensino médio do Centro Educacional da Lagoa (CEL), na unidade Maria Angélica, e 

também faziam aulas de jazz juntas. Segundo outra amiga de escola, de 16 anos, as três 

tinham combinado de dormi na casa de Manoela, no Humaitá, após a festa na boate. 

- Por volta das 5h15m, resolvemos ir embora. Às 6h21m, recebi o telefonema de 

um policial, do celular da Joana, avisando do acidente. Na hora até achei que era trote e 

desliguei. Depois comecei a ligar para elas e os celulares estavam desligados – contou a 

estudante.               

 

7.1.2. Notícia publicada no dia 07 setembro de 2006 na qual noticia-se o 

afogamento de um deficiente visual. 

 

Mar de ressaca afoga deficiente visual 

Grupo de paulistas é levado por uma onda mais forte na Praia Vermelha 

 

 O passeio de um grupo de deficiente visuais na orla do Rio atingida por uma 

forte ressaca terminou ontem em tragédia. O paulista João Donizete da Silva, de 49 

anos, e outros amigos resolveram brincar ontem nas areias da Praia Vermelha, na Urca, 

por volta das 11h30m, quando uma onda mais forte levou o grupo. João ainda foi 

retirado da água por homens do Exército, mas já estava morto. Outro deficiente visual, 

que sabia nadar, conseguiu se salvar. Um terceiro, Fabrício Medeiros, de 18 anos, foi 

levado para o Hospital Miguel Couto e está fora de perigo. 

 

Grupo havia acabado de chegar de São Paulo 

 João Donizete integrava um grupo de oito deficientes visuais que veio da Vila 

Matilde, em São Paulo, para participar de um torneio de futsal no Instituto Benjamim 

Constant. Segundo o motorista do grupo, Manoel Carlos Sampaio Junior, de 40 anos, 

eles chegaram ao Rio às 8h30m, mas o alojamento do instituto só estaria liberado às 

14h. Três deles resolveram fazer um passeio na praia, apesar do tempo frio. 
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 Coberto com um plástico preto, o corpo de Donizete ficou horas no calçadão da 

Praia Vermelha e provocou cenas chocantes. Turistas, mais interessados em tirar fotos 

do Pão de Açúcar, ignoravam o morto. Um japonês, por pouco, não tropeçou no corpo. 

Um casal ali perto namorava tranquilamente.  

 Segundo os bombeiros, a Praia Vermelha é um ponto traiçoeiro. Com grandes 

valas, é um trecho perigoso em dias de ressaca. Ontem, as fortes ondas levaram a defesa 

Civil Municipal a interditar parcialmente com uma faixa o mirante do Leblon. O coronel 

Mário Cruz, comandante do terceiro grupamento Marítimo (Copacabana), disse que a 

interdição foi feita para evitar acidentes. As ondas também tomaram conta da Praia de 

São Conrado. Por causa disso, 16 praticantes de asa-delta e parapente foram obrigados 

no início da tarde a transferir o pouso para a Praia de Ipanema. 

 

 

 

7.1.3. Notícia publicada no dia 08 de setembro de 2006 na qual aparece a opinião 

de uma juíza do Juizado da Infância e da Juventude sobre o acidente. 

 

Polícia investiga se jovem já bebia na frente de boate 

Motorista teria comprado bebidas de ambulantes.  

Juíza da Infância critica famílias que „não impõem limites‟ 

  

Policias da 15ª DP (Gávea) investigam se o estudante Ivan Guida, de 18 anos, 

que dirigia o Honda em que ele e outros quatro jovens, incluindo três menores, 

morreram num acidente na madrugada de domingo na Lagoa, comprou bebida alcoólica 

de ambulantes que atuam em frente à boate Sky Lounge, onde as vítimas estavam antes 

da tragédia. A polícia quer saber também se a Sky Lounge permitiu a entrada de 

menores e se o grupo consumiu bebida alcoólica dentro do estabelecimento, durante 

uma festa de aniversário.  

 Uma amiga das três menores mortas, que estavam na festa e não quis se 

identificar, disse que o Ivan já bebeu antes de entra na boate. Segundo ela, Ivan e um 

grupo de amigos compraram bebidas alcoólicas nos camelôs das imediações até as 2h, 
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quando sua namorada Ana Clara Padilha, de 17 anos, chegou com as amigas Manoela 

de Billy, de 16, e Joana Kuo Chamis, de 17, e ele então resolveram entra na boate. 

 A amigas das vítimas disse que chegou a comentar com elas que o Ivan “não 

estava legal”, e pediu a Joana e a Manoela que não pegassem carona com ele. Elas 

prometeram pegar um táxi, mas não cumpriram a promessa. 

Cesar critica menores na rua de madrugada 

 A administração da Sky Lounge emitiu nota limitando-se a dizer que está 

cooperando com a investigação da polícia. A casa não quis comentar a falta de um 

alvará judicial que permitia a presença de menores de 18 anos em suas dependências. 

  A juíza da 1ª vara da Infância e da juventude, Ivone Caetano, lamentou o 

acidente, mas disse que, nesses casos, grande parte da responsabilidade é das famílias, 

que não impões limites. 

 - Como os pais não sabem onde seus filhos de 15,16 e 17 anos estão ou com 

quem andam? Como não sabem o que estes adolescentes ficam fazendo a madrugada 

toda na rua? Famílias que não impõem limites a seus filhos não podem transferir suas 

responsabilidades aos outro. Há, sim, uma proibição de bebidas alcoólicas para 

menores, há, sim, uma proibição de crianças e adolescentes em boates, mas onde estão 

os pais? Os pais são negligentes, não vigiam seus filhos, não checam suas informações. 

Isso é próprio da sociedade que não respeita as regras. É mas uma prova que o Estatuto 

da Criança e do Adolescente só existe para pretos e pobres – disse a juíza requisitou 

cópias do inquérito sobre o caso da Lagoa para tomar providências. 

Já o prefeito Cesar Maia, indagado se o alvará da casa será cassado pela prefeitura, 

respondeu que isso depende da justiça e da polícia. Ele também criticou a presença de 

menores na rua de madrugada: 

 - Paradoxalmente, temos problemas de menores filhos de pais pobres nas ruas e 

os filhos de classe média em locais fechados. Num caso, o Estatuto autoriza a 

permanência, e no outro é omisso. 

 O delegado da 15ª DP, Luiz Alberto Rodrigues de Oliveira, mandou um ofício 

anteontem à boate requisitando as imagens do circuito interno de TV do fim de semana 

e as boletas de consumo dos jovens para saber se eles, principalmente Ivan Guida, que 

dirigia o veículo, beberam no local. A expectativa é que a boate entregue o material 

ainda hoje à polícia.    
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7.2. Cartas d’O Globo 

  

7.2.1. Cartas publicadas dia 05 de setembro de 2006 

 

Tragédia na Lagoa  

 

Todos nós, pais de jovens e adolescentes, ficamos chocados com as fotos e a 

reportagem do acidente na Lagoa. Primeiramente, pela dor estampada nos rostos dos 

pais, desesperados. E também pela natural transferência de nos colocarmos no lugar 

deles, vendo a vida dos filhos chegarem ao fim de maneira tão violenta e precoce. 

Chego à conclusão de que devo continuar alimentando meus filhos, como certamente 

esses pais fizeram, no sentindo de tomarem todas as precauções que possam evitar que 

se envolvam em dramas tão dolorosos. 

Paulo Fernando Rodrigues da Cruz 

 

Será que os nossos jovens têm idéia de que o risco que correm, ao pedir mais uma dose, 

é infinitamente menor que a dor eterna que deixam em suas famílias? 

Flávio Alexandre Lacerda 

 

Gostaria de me solidarizar com as famílias dos jovens que morreram em acidente fatal 

na Lagoa. Tenho um filho de 19 anos que também se acidentou ao colidir com outro 

carro, que vinha em alta velocidade, nas proximidades da mesma boate Sky Lounge. 

Felizmente nada de grave aconteceu, mais hoje eu poderia estar no mesmo lugar desses 

pais. Esses freqüentes acidentes, a maioria seguida de morte, nos levam a refletir se 

estão sendo tomadas medidas preventivas para que tristes acidentes não nos levem os 

filhos. Existe fiscalização policial na área? E quanto ao excesso de velocidade e à 

permissividade com que oferecem a crianças bebidas alcoólicas, nos bares e nas boates? 

Renata Studart Felilhaber 

 

Tenho 22 anos e, diante da notícia do acidente na Lagoa, fiquei com medo. Por mim, 

por meus amigos e até por aqueles que não conheço. Meu coração está apertado. 

Resolvi parar e refletir. O que seria dos meus pais e dos meus amigos se algo assim 

acontecesse comigo? Nunca sofri um acidente de carro, mas voltando de festas já vi 



74 

 

vários como este. E toda vez que vejo um, penso que poderia ser eu a vítima ou meu 

melhor amigo, porque muitas vezes entramos em carros com motoristas embriagados, 

achando que nada vai nos acontecer, estamos tão perto de casa, são só uns minutinhos... 

Da próxima vez que eu sair de uma festa e o motorista estiver alcoolizado, vou lembrar 

que há pessoas me esperando em casa. 

Deborah Costa Peixoto 

 

Se o limite de velocidade em quase todo o mundo limita-se aproximadamente a 120 

quilômetros por hora (em auto-estradas bem asfaltadas, bem sinalizadas e planejadas), 

por que então, na contramão de qualquer lógica ainda se fabricam carros com potências 

acima desses limites? Não se trata de carros de passeio. Estamos falando de armas em 

cima de rodas. Meu filho caçula, Davy, de 4 anos, morreu atropelado no dia 21 de 

fevereiro deste ano, quando brincava em frente de casa.   

Carlo Mossy 

 

O que pretende o jornal ao reunir, numa mesma edição, fotos tão dramáticas, como os 

corpos dos jovens mortos espalhados pelo chão, pais e mães desesperados? Talvez 

queira chocar o leitor? Ou, pior, aumentar as vendas? Os editores sabem, de fato, o que 

pensa o leitor dessa linha editorial? 

Isabel Christina Gonçalves Pacheco 

 

Acho que culpar apenas os jovens não é totalmente justo. Na minha opinião os 

estabelecimentos devem ser responsabilizados também, pois vimos que menores entram 

e podem ter consumido bebida alcoólica. Se a boate diz que é proibida a entrada de 

menores de idade, como as vítimas estavam lá dentro? Os estabelecimentos têm de ser 

responsabilizados por permitirem que pessoas embriagadas saiam dirigindo. 

Resumindo, está na hora de olhar para antes do acidente, pois se algumas medidas 

fossem tomadas muitos jovens ainda estariam vivos.  

Jaime Bastos Neto 

 

Esse acidente me causa dois sentimentos. Um de tristeza e outro de revolta, pelas 

atitudes que serão tomadas pelas autoridades, ou seja, mais quebra-molas, pardais, mais 

sinais e outro conjunto de coisas para aporrinhar a vida de quem não bebe nem anda a 
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mais de 100 km por hora. Quanto a leis mais severas para quem bebe e dirige, como 

acontece nos países civilizados, isto aqui não acontece. Temos exemplos de pessoas 

envolvidas nesses tipos de acidentes que continuam impunemente dirigindo e até 

mesmo provocando mais desastres. Agora querem até exigir que os donos de casas 

noturnas administrem quem pode ou não dirigir. Que absurdo! 

José Carlos Ferreira da Silva 

 

É lamentável que pais tenham que suportar essa dor por pura irresponsabilidade dos 

jovens, que pensam que nada lhes acontecerá. É preciso que haja limites para esses 

jovens que querem copiar outras culturas. O pior é que muitas vezes vai embora quem 

nada tem a ver com isso. Esquecem que, se viverem em paises mais civilizados, serão 

presos. Não adianta culpar ou responsabilizar os órgãos responsáveis. É 

responsabilidade dos pais criarem seus filhos com limites e assumir esse compromisso 

para que não venham a sofrer assim. 

Maria Porto de Mendonça Clark 

 

Será que já não está na hora de haver um controle mais rígido nas entradas das boates 

para menores de 18 anos, que todos sabemos entram com carteiras de identidades falsas, 

inclusive é livre a venda de bebidas a esses menores dentro das boates?  

Jorge Augusto Correa 

 

Semana passada, eu e minha mulher questionamos a necessidade de um jornal mostrar a 

foto de uma mãe, com semblante impassível, segurando o cadáver do filho na primeira 

página. Minha opinião era de que o jornal deveria, sim, publicar a foto para provocar o 

questionamento da violência. Ela, ao contrário, achava que era sensacionalismo. Não 

mudei minha opinião, mas a exposição do desespero dos pais na capa de 4/9 me pareceu 

absolutamente desnecessária.  

Rodolfo Leivas 

 

Fiquei comovida ao ver aqueles jovens no chão e o desespero dos pais. Não sei de quem 

é a culpa. Mas tenho uma dúvida: por que esses carros já saem da fábrica podendo ter 

velocidade tão alta, bem acima do que poderia ser razoável?  

Ivany Garcia Apóstolo 
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A trágica morte de jovens em acidente na Lagoa mostra que para evitar novas perdas 

como essa, somente um processo educacional, na família e na escola, poderá mostrar à 

nossa juventude que existem outras formas de vida prazerosa. Um problema é falaciosa 

percepção, de parte de nossos jovens, de que com eles coisas ruins não podem 

acontecer. Não aquelas que os induzem a essa busca alucinada, o “tudo posso fazer”. 

José de Anchieta Nobre de Almeida 

 

Esse lamentável acidente na Lagoa Rodrigo de Freitas mostra o grande risco de quem 

dirige após uma noitada com bebidas. Um japonês me contou que em seu país as 

pessoas somente vão a vida noturna de táxi, e não dirigindo o próprio carro. Soube 

depois que o mesmo ocorre na Suécia. Acho que esse é um exemplo que os brasileiros 

deveriam copiar. Quem saísse para a vida noturna diminuiria os riscos indo e voltando 

de táxi! Vamos transmitir essa mensagem. 

Luciano Montenegro Castelo 

 

É comum nas madrugadas dos fins de semana, na Lagoa, automóveis se desgovernarem, 

subirem nas calçadas, derrubarem árvores, chocarem contra entradas de edifícios. 

Quando não há vítimas, os casos não viram estatísticas e são esquecidos, até o próximo 

acidente. Penso que os carros destruídos nesses acidentes deveriam permanecer nos 

locais dos acidentes para mostrar aos motoristas que a vida vale muito mais que uma 

noite de festas.  

Luiz Ramos da Silva Filho 

 

Pais liberais, que entregam às vezes a direção de veículos velozes e furiosos para filhos 

imaturos e incautos, recém-saídos da adolescência, têm grandes chances de serem 

acordados na madrugada pelo telefonema de um paramédico ou autoridade policial 

comunicando uma tragédia. É necessário que pais sejam mais presentes, e os filhos, 

mais obedientes.  

Túllio Marco Soares Carvalho  
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A foto da mãe com o filho morto no colo foi um flagrante não rotineiro no Globo, na 

semana passada. A foto do acidente na Lagoa, na mesma posição em primeira página, já 

está me cheirando a exploração da dor alheia, com o que não posso concordar.  

Paulo Guanaes 

 

Penso na importância da regulamentação de mecanismos éticos de repressão, como a 

testagem toxicológica aleatória (bafômetro, urina e cabelo), além de campanhas 

continuadas de esclarecimento sobre os perigos do trânsito. O tema teste toxicológico 

sempre foi assunto polêmico, pois a lei diz que não somos obrigados a produzir provas 

contra nós mesmos. Mas se refletirmos de forma isenta, a testagem feita de forma ética, 

regular e preventiva, por profissionais treinados, poderia evitar mais perdas e 

sofrimento. Afinal, o direito individual termina onde começa o direito da coletividade.  

Haendel Medeiros Ambrosio 

 

Li nos jornais que o maior número de acidentes de carro com jovens é nos fins de 

semana, e as principais causas são a bebida alcoólica e a velocidade. O automóvel em 

que eles estavam tinha um motor potentíssimo, e por isso atingiu uma enorme 

velocidade em poucos segundos. Por que os pais não dão a esses jovens carros com 

motor 1.0, que têm muito menor potência? No caso de acidentes, talvez não morressem.  

Luisa Neves 

 

Ao ler a notícia do acidente com morte envolvendo cinco jovens fiquei me perguntando 

o que nossa sociedade oferece aos jovens. Diferentemente de culturas mais primitivas, 

em que rituais de transição fornecem o apoio necessário ao ser imaturo, a nossa 

sociedade, dita civilizada, o deixa à própria sorte. Ainda sobre influência de 

comportamentos onipotentes, acreditando que nada de mal lhe acontecerá, o adolescente 

tende a se expor a riscos, algumas vezes fatais. Que a dor desses pais nos leve a 

repensar sobre o atendimento (ou a falta dele) que fazemos aos jovens.  

Mariúza Peralva 

 

Desagradável a capa do GLOBO e sem necessidade, mais uma vez. Assim como na 

semana passada, não preciso ver a dor de um pai para ver como ela é, logo não há 
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interesse jornalístico. O que quer esse jornal, ao expor o sofrimento de pessoas em seu 

pior momento?  

André Soares Trinta 

 

Na semana passada houve um acidente igual ao da Lagoa aqui na Avenida das Américas 

– lembram? – onde também cinco jovens se foram. Como pai, fico simplesmente 

arrasado em ver a cena nas fotos do GLOBO.  Precisamos colocar um ponto final nesta 

mortandade. Como está sendo feito para o cigarro, sugiro que Ministério da Saúde 

deflagre uma grande campanha nacional, mostrando os números cada vez mais 

assustadores desses acidentes. Devemos orientar mais os jovens sobre os cuidados ao 

dirigir, as vantagens de se usar táxis e vans para ir à festas, e aumentar a repressão 

(honesta) de bebida alcoólica e drogas. 

José Lúcio P. Geraldi 

 

É imprescindível se perguntar o que três menores de idade, sendo uma delas de 16 anos, 

estariam fazendo na Sky Lounge, que tem entrada proibida para menores de idade, já 

que se trata de boate que serve bebidas alcoólicas. Seja qual for a resposta, isto custou a 

vida daquelas jovens.  

Lucas Carvalho 

 

Bebida é droga? No meu entender é a pior das drogas, pois é permitida em propagandas, 

em bares e até em postos de gasolina. Já que existe uma idade mínima para o consumo 

de bebida, que seja feita a fiscalização dos estabelecimentos que a comercializam. 

Sabemos que os jovens há muito tempo falsificam carteirinhas para se passarem por 

maiores, mas se fosse exigido a carteira de identidade talvez a fiscalização fosse mais 

eficiente. Qual o jovem que não se sente atraído pela idéia de tomar cervejinha quando 

em companhia de um grupo de amigos?  

Maria Cristina Sá de Castro Lima 

  

Ao contrário da chocante foto da mãe na calcada chorando a morte do filho, semana 

passada, as fotografias sobre o acidente na Lagoa foram desnecessárias e não 

jornalísticas. Como assinante do jornal e, principalmente, vendo o lado da família que já 
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passa por tão intensa tragédia, senti-me revoltado pela foto em que os corpos estão 

expostos e ainda descobertos na calçada. Quanto a reportagem, nada a reparar. 

Hian Oliveira 

 

Mesmo sem saber que a tragédia envolvia o filho de uma colega de trabalho, fiquei 

chocada ao saber do acidente que ceifou a vida dos cinco jovens no último domingo. 

Nessas horas começam as discussões sobre direção e álcool, mas acho que cabe outra 

reflexão: por que as casas noturnas começam a encerrar suas atividades tão tarde?  Sem 

entrar nas questões que envolvem a segurança das cidades, sono não combina com 

direção. A vida também se encerra no piscar de olhos.  

Patrícia Maria de Paula 

  

Este terrível acidente na Lagoa, com cinco jovens, serviu para nos alertar de um fato 

que está se tornando comum: adolescente freqüentando boates à noite sem que haja 

qualquer tipo de restrição. Como tenho filhos nessa faixa etária, tenho ouvido 

freqüentemente que os programas dos adolescentes da Zona Sul, cada vez mais, são 

casas noturnas onde a exigência de documentos comprovando a idade tem sido feita 

com mais vista grossa. Outro fato comum é a facilidade com que os bares, as casas 

noturnas, os botecos vendem bebidas alcoólicas para esta garotada. 

Paula Pessoa Cavalcanti   

 

 

7.2.2. Cartas publicadas dia 06 de setembro de 2006 

 

Tragédia na Lagoa 

 

A publicação das fotos do desastre na Lagoa, embora fortes, tem um efeito positivo, 

depois de vê-las, muitos pais pensarão antes de dar as chaves de carros a filhos 

adolescentes. Tenho um casal de filhos e também dei as chaves do carro a eles quando 

eram adolescentes. Felizmente, os dois detestam bebidas alcoólicas, o que não quer 

dizer que não podiam ter sido vítimas de algum desastre, porque adolescente, em geral, 

se acha invencível e imune a tudo. Dei sorte. Emocionei-me com a dor desses pais e 

faço a mesma sugestão do leitor José Lúcio P. Geraldi. E não acho que o jornal errou ao 
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publicar tais fotos. Foi um sinal de alerta. O mundo não é tão cor-de-rosa assim, como 

pensam leitores que preferem não ver a realidade. 

 

A foto do GLOBO é chocante? Claro que é, mas tem que ser. Não é possível continuar a 

irresponsabilidade no trânsito. Não só os jovens, mas também os maduros e os velhos. 

Nunca se viu tantos bares lotados. Imagina-se que esses que bebem não vão dirigir 

depois. Vão sim. E saem em disparada, corajosos, prontos para a tragédia. Junte-se a 

isso, a qualquer hora do dia e da noite, a infestação de vans e táxis promovendo uma 

baderna perigosa e insuportável. Isso tem que parar! 

Maria Fernanda Esteves Alves 

 

Fico indignado quando leitores escrevem críticas ao jornal por ter apresentado fotos 

chocantes do acidente na Lagoa. Deve ser mostrado sim, não só nos jornais, mas em 

outdoors e escolas, para ver se essa turma “se toca”. Como podemos ver na morte de 

mais de cinco jovens, faltou dizer na lei de liberação do uso das drogas que a droga 

mata e ninguém pode tirar uma vida. Esta lei deve ter sido feita pelos mesmos teóricos 

que fizeram o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde nenhuma responsabilidade é 

imputada aos jovens que se vêem cercados de direitos. Realmente, este é um país sem 

disciplina e sem cultura, onde nossos jovens morrerem sem causa e sem razão. 

Luiz Paumgartten 

 

A publicação das fotos do acidente na Lagoa, consideradas por alguns chocantes – 

embora feitas a distância e, na minha opinião, sem sensacionalismo –, despertou a 

atenção de muitos pais para o que pode acontecer aos filhos. Concordo com o leitor José 

Lúcio P. Geraldi e suas sugestões. Imagino o quanto foi discutida pela editoria de 

primeira página a publicação das fotos. Acho que a decisão foi acertada. Pelo menos, 

três amigos disseram que passarão a dar dinheiro para o táxi para os filhos voltarem 

para casa depois da diversão. 

Edmundo C. Fonseca 

 

Algumas cartas de leitores manifestam a sua indignação com as fotos da primeira 

página de ontem. Realmente, são chocantes e nos causam profunda tristeza. Também 

sou pai de três filhos nessa faixa etária. Quanto amor, alegria e preocupação nos 
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proporcionam... Óbvio que não desejamos que essa tragédia aconteça em nenhuma 

família, mas escondê-las não nos protege de virem a acontecer conosco. Precisamos, 

sim, de muita campanha de conscientização, de educar nossos filhos e de cobrar ações 

das autoridades. Com certeza, só assim conseguiremos tirar essas imagens das nossas 

vidas e da mídia. Aos pais desses jovens, muita força, amor e solidariedade. 

Eduardo Ferreira Rebuzzi 

 

Que me perdoe, dona Isabel Pacheco, mas é preciso, sim, mostrar aos nossos jovens que 

a morte existe e que toda ação leva a uma reação. Queremos que nossos jovens sejam 

responsáveis, e, para isto, há que se mostrar a realidade da vida, para que se formem 

cidadãos com consciência civil e moral. Eu vi campanha de conscientização nas 

estradas da Inglaterra e, acredite, as fotos de lá não tinham o pudor e o respeito 

mostrados nas fotos publicadas pelo jornal. Por favor, leia a carta de Deborah C. 

Peixoto. Se somente ela tomou consciência do que houve, a linha editorial acertou, 

então.  

Suely Nunes 

 

Parabéns ao Globo pela coragem de estampar na primeira página o terrível acidente na 

Lagoa. Realmente, não foi nada agradável ver as fotos na segunda pela manhã. Mas 

somente o choque que todos nós, leitores, tivemos ao ver tais cenas trouxe o tema da 

violência no transito ao centro dos debates formais e, principalmente, às rodas de bate-

papo informais. Uma imagem, por mais cruel e triste, vale mais do que mil palavras. 

Qual leitor não passou o dia incomodado pela cena? Vamos refletir. 

Rodrigo Ribeiro 

  

A exposição das fotos no Globo – a do corpo do engenheiro assassinado no colo da mãe 

e as dos corpos dos jovens no chão, na Lagoa – é necessária para que as classes média, 

média-alta e alta se sensibilizem, de fato, não apenas com a violência-notícia, lida nas 

linhas de um jornal. É preciso ler nas entrelinhas o efeito violência, o que mudam essas 

tragédias em nossas vidas. Às vezes, palavras explicam menos do que imagens. Quantas 

mães perdem os filhos assassinados ou em acidentes de carro? Todos os dias isso 

acontece. Na Baixada e em locais afastados do Centro, no Sky Lounge e na rua 

Bambina. E, nesses casos, as fotos estampadas são as mesmas, mas em veículos onde os 
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leitores são de classe baixa. O apelo é menor, não há repercussão. E eles conseguem 

tomar café da manhã, enterrar seus filhos e não reclamam de fotos. Quem não consegue 

tomar café da manhã, fica chocado com a realidade e acha absolutamente desnecessário, 

está anestesiado pelo medo ou ainda não viu que as mortes de nada serviram até agora. 

Bruno Quintella 

 

Que as pessoas utilizem esse espaço para desabafar, realizar uma boa catarse, tudo bem, 

mas com bom senso e cuidado, respeitando a dor alheia.  Insinuar que os pais dessas 

crianças “sejam mais presentes” ou que “é responsabilidade dos pais criar seus filhos 

com limites e assumir esse compromisso para que não venham a sofrer assim” não é 

certo. Será que essas pessoas, em sã consciência, acham que esses pais não fizeram o 

que estava ao seu alcance para educar esses filhos da melhor maneira? Por favor, vamos 

ser mais solidários, menos hipócritas para com esses pais já tão sofridos. Que essa dor 

traga a lição aos nossos jovens e a adultos também (e existem muitos por aí precisando 

de lição) de que não somos imortais. 

Sandra Reis 

 

Indiscutível a dor de familiares envolvidos no desastre na Lagoa. Mas, como mãe é 

educadora, fiquei perplexa ao ler as cartas desta seção hoje (terça-feira)! Em sua 

maioria, os leitores querem transferir para os estabelecimentos comerciais, as fábricas 

de automóveis e para o poder público o dever de estabelecer limites, desenvolver 

valores e acompanhar a vida dos filhos... Não seria esse o papel dos pais?  

Cristiane Pereira Ramos 

 

Lendo as cartas dos leitores, lamento as razões apontadas pela grande maioria para esta 

triste e irreparável tragédia, como bebida alcoólica, boate, velocidade do carro, o 

próprio carro, fiscalização, autoridades etc. minha total e irrestrita solidariedade e 

carinho aos pais, parentes e amigos daqueles jovens. Mas gostaria de deixar uma 

mensagem que, infelizmente, não li da grande maioria: os pais são os verdadeiros 

educadores, pois é no seio da família que se formam crianças e adolescentes no 

responsável e feliz homem de amanhã.  

Elcio Duarte 
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O membro do Ministério Público, ao prometer que vai investigar a presença de menores 

na boate Sky Lounge, deveria também investigar por que os menores não estavam sob 

os cuidados dos seus pais na hora do acidente da madrugada. É uma questão de 

educação e de cultura preparar os jovens para a vida, mas parcela significativa da classe 

média brasileira falha gravemente nessa sua tarefa – e paga caro por isso: com a vida de 

seus filhos. 

André Aron 

 

Corro o risco de ser mal interpretado, mesmo dizendo de antemão que ninguém merece 

passar pela dor dos pais imersos naquela terrível tragédia na Lagoa. Tenho dois filhos e 

sofro sempre que me trazem a notícia de que vão a uma festa. Porém, observando a 

maneira como o automóvel ficou despedaçado, levando a crer que a velocidade não era 

pequena, a comprovação de que nenhum dos jovens usava cinto me faz lembrar de um 

professor de segurança que dizia não existir fatalidade. Sempre existirá um agente 

causador que poderia ser evitado. Concordo com ele. Se os jovens tivessem usando 

cinto e trafegando a 70km/h, provavelmente estariam todos vivos. Não são as ruas ou 

estradas que são perigosas – podem até contribuir para que assim pareçam –, mas o 

modo como são utilizadas. 

Paulo Maurício Ribeiro 

 

Foi uma cena chocante a foto dos jovens mortos em um acidente de carro. E me choca 

também a impunidade das boates que deixam entrar, e beber, jovens de 15, 16 anos. Por 

que o alvará dessas boates não é cassado? Por que não existe fiscalização?  

Marcos Antonio de Abreu Ferreira 

 

Onde está a responsabilidade dos pais nesse acidente? Morei na Dinamarca e sei da 

importância da presença dos pais dentro de casa. E garanto: é muito mais eficaz do que 

qualquer política pública de conscientização. Lá, quando há festa – e álcool – há, 

também, um esquema de revezamento: quem vai dirigir não bebe. Nem uma gota. 

Fiscalização parte dos demais. Assim, o pai se reveza com a mãe, o amigo com o outro. 

E sem essa de “só uma cervejinha”. Quando não há consenso, opta-se pelo táxi. Um 

exemplo que se aprende desde cedo.  

Marina Gomara 
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Todo o meu respeito ao sofrimento dos pais das vítimas, mas não podemos distorcer a 

realidade. A boate tem culpa? O carro tem culpa? Na minha opinião, não. Conheço 

historias de jovens que falsificam documento para entrar em boates. Uma das 

finalidades desse tipo de estabelecimento é vender bebidas alcoólicas. Se um cliente 

pede uma bebida a boate se recusará a vendê-la? Alguns podem questionar se não seria 

possível reconhecer que é um menor. E o que impediria que um maior de idade pedisse 

a bebida e repassasse ao menor? E quanto ao carro? O mesmo anda sozinho ou é 

necessário um condutor? Os testes de colisão na F-1 são feitos a 40km/h. Qual será, 

então, a potência que nossos carros deverão ter? O que precisamos é de mais educação. 

Fábio Moreira Pereira 

 

Mais do que medo. O acidente dos 5 jovens gerou em milhões de jovens o choque da 

realidade. Ontem, em casas, escolas de ensino médio e faculdades, o assunto foi o 

mesmo, a discussão foi incessante, os olhos sempre úmidos, o olhar perdido. Talvez 

esse tenha sido o maior sentimento de perda coletivo da nossa geração. Por serem como 

nós, por serem nós (tenho 18 anos): jovens que estudam de segunda a sexta e saem no 

fim de semana para se divertir, que são amados por seus pais, que amam seus pais, mas 

dão o máximo pelo corte do cordão umbilical, jovens cheios de amigos, alegres e 

divertidos. Jovens. Que não deveriam morrer. Que não deveriam poder morrer. Mas 

podem. Essa é a lição que lateja nas consciências hoje: “poderia ter sido eu”, “poderia 

ter sido meu amigo”, “poderia ter sido meu filho”. Passada a cegueira estática inicial, 

devemos olhar para frente, aprender com que passou e viver. É o real Carpe Diem: ser 

feliz, curtir mesmo a vida (que acaba!), mas prezar por ela: ter a consciência de que a 

morte existe e que o comportamento responsável é necessário para a manutenção dela. 

Aprendamos. E que este sofrimento, estas manchetes, estas fotos, estas conversas e esta 

carta não se repitam. 

Bernardo Alves Pinto Musqueira Gomes 

 

Meus cumprimentos ao Globo, que cumpre seu papel de veículo de comunicação, 

mostrando que poder aquisitivo e status social não conferem a ninguém o dom da 

imortalidade. Ninguém, rico ou pobre, está livre de figurar de tais manchetes, enquanto 

faltar responsabilidade como ingrediente vital, na conduta e na educação dos cidadãos 

de qualquer parte do mundo. É isso que faz a diferença entre uma sociedade civilizada 
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ou não. Carro com motor potente, ou motor 1.0, se usado de maneira irresponsável, 

mata da mesma forma. Jovem ou não, é a responsabilidade que determinará se 

voltaremos para casa contentes após uma noitada boa, ou se seremos manchete na capa 

da próxima edição do Globo. 

Luiz Antonio Oliveira Figueiredo 

 

É lamentável ver vidas serem perdidas tão precocemente. Mas lamentável ainda é um 

pai entregar um carro importado (que sabendo da sua potencia) a um jovem para sair à 

noite. Limite ainda se faz necessário aos jovens que em suas mentes pensam que estão 

acima do bem e do mal. Muitos do que morrem em acidentes são filhos de pais que 

acreditam que dar tudo a eles é ato de amor. Mais será que o jovem que trabalha e luta 

para possuir seu carro permitirá que a velocidade ultrapasse o limite, brincando com sua 

vida e seu bem que tanto lutou para conquistar contra um poste da estrada da vida? Não, 

porque ele sabe o quanto a conquista lhe é difícil. 

Ana Lucia Soares 

 

Que a mídia volte a fazer uma campanha de conscientização de pais e filhos sobre essa 

mistura da morte: velocidade X bebida. E, também, que sejam feitas reportagens 

mostrando as boates que deixam jovens entrar e consumir bebidas, pois se elas tivessem 

suas licenças cassadas esses fatos iriam diminuir.  

Eduardo Moura 

 

O acidente da madrugada de segunda-feira sensibilizou a todos, especialmente parentes 

e amigos. Mas o sofrimento dos pais só quem passou pela perda de um filho em 

acidente automobilístico, como eu, pode aquilatar. É inesquecível, eterno, inimaginável. 

No meu caso, só 10 anos depois foi construído um viaduto eliminando a fatídica 

travessia de estrada. Sei que menores falsificam carteiras de estudantes para entrar nas 

boates; que muitos pais dão carros aos filhos habilitados, mas inexperientes ao volante. 

Não pretendo ser palmatória do mundo, mas há muita coisa errada, em varias áreas bem 

próximas a nós, e que precisam ser corrigidas. Haja coragem e coração! 

Arthur Mario Belisario Vianna 
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A morte de um jovem por dia em acidente de transito no Rio de Janeiro é um dado 

perfeitamente de acordo com o comportamento do carioca ao volante. Qualquer 

motorista ou pedestre na cidade é testemunha de um tipo de direção violenta e ilegal. O 

hábito de não se parar nos sinais, a pretexto de evitar assaltos, é apoiado pelas 

autoridades. A responsabilidade é nossa, dos filhos, dos pais, que dão maus exemplos; 

das autoridades, que não reforçam as leis, que não cuidam da manutenção das vias. É 

uma epidemia de responsabilidades, nos mais variados níveis, que aparentemente, não 

vai mudar tão cedo. 

Daniel S. Portela 

 

 

O que levaria 5 jovens de classe média alta, em alta velocidade, causar um acidente tão 

trágico, pondo fim a suas vidas tão promissoras? Li todas as cartas dos leitores, mas 

concluí que uma tragédia, seja qual for, serve de alerta para questões que necessitam de 

mais atenção e cuidado. Olhemos o nosso momento: uma acelerada corrida da vida, do 

poder, um povo que parece embriagado, fora da realidade diante de tantas ilegalidades, 

violências, falta de fiscalização, impunidades, corrupções, falta de profissionalismo, 

mentiras, falcatruas, insegurança – convenhamos, verdadeiros coquetéis que favorecem 

mais tragédias.  

Hélio Thompson 

 

     

7.2.3. Cartas publicadas dia 08 de setembro de 2006 

 

Tragédia na foto 

 

Não sei o que é mais chocante: a foto do jornal, o sorriso dos turistas, a descrição do 

fato quando o jornal relata que um turista japonês quase tropeçou num corpo e que um 

casal de namorados ao lado namorava! Que mundo é este? Um dia, uma mãe, qual 

Pietà, acarinha o filho morto no colo com um olhar perdido que só uma mãe que perde o 

filho de forma violenta pode ter; logo depois pais desesperados vêem seus filhos mortos 

num acidente estúpido que ceifou cinco vidas jovens; agora, o corpo daquele homem 

parece ser lugar-comum ou, quem sabe, faça parte dos roteiros turísticos do Rio de 
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Janeiro uma foto ao lado de um corpo que pode ser vitima da violência ou da 

imprudência. Está na hora de pararmos para pensar, porque alguma coisa está errada, e 

muito errada. Respeito, eu quero mais respeito da sociedade, dos turistas e dos 

governantes. 

Rosa Maria Rinaldi 

 

Incrédula. Choquei-me ao ver aquela mãe sentada no chão segurando seu filho morto. 

Choquei-me ao ver o desespero dos pais na perda de seus filhos, no desastre na Lagoa, e 

agora, o que vou sentir, qual o verbo, ou sinônimo que deverei aplicar ao ver a foto de 

três ditos seres humanos, ao menos de um metro, sorrindo e ignorando um corpo caído, 

embrulhado num saco preto. Será que realmente somos de fato racionais ou 

simplesmente foi um erro na hora da escrita, de colocar a vogal nos irracionais? 

Janette Pimentel 

 

Nestas duas últimas semanas, temos visto fotos com situações muito duras de se 

enfrentar. Aquela mãe Pietà, aqueles adolescentes levados embora tão precocemente. 

Duro olhar. Eu era muito refratária ao jornais ( ) que colocavam este tipo de foto em 

suas manchetes. Hoje penso que talvez isto seja necessário mesmo pois as pessoas cada 

vez mais se anestesiam e se mostram inertes frente ao nosso caos. Pode existir algo mais 

chocante do que três turistas posarem para fotos ao lado de uma pessoa morta? Esta foto 

talvez seja a maior denúncia dos momentos atuais. É preciso acordar a humanidade e 

começar a educar, dividir, sensibilizar, olhar o outro, transformar esta nossa sociedade e 

colocar os valores humanos nos seus devidos lugares. 

Liliane Géo de Siqueira 

 

Fiquei estarrecida ao ver a mãe do engenheiro morto, com ele no colo, como se 

estivesse a acalentá-lo. Choquei ao ver na Lagoa as crianças mortas pelo abuso da 

juventude. Não entendo por que as pessoas insistem em não ver a realidade. Não vamos 

culpar o jornal pelas cenas que não queremos ver. Vamos tentar fazer com que estas 

cenas não aconteçam mais.  

Isabel Cristina Camaz Calado 
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Segunda-feira, fui assaltado pela primeira vez. Levaram-me relógio, celular e até o 

guarda-chuva. Ora, leio o jornal todos os dias e, pelo caos urbano relatado 

freqüentemente, não me impressiona que tenha chegado a minha vez de ser a vítima. O 

que, de fato, causou-me espanto foi a imagem no Globo de hoje: turistas posando para 

fotos bem ao lado do corpo de João Donizete, deficiente afogado na Praia Vermelha. A 

que ponto chegamos: é tanta violência que a vida perdeu seu valor. Ver um corpo 

estirado na calcada já não assusta, é parte do cotidiano. 

Guilherme Moreira da Costa  

 

Impressionante o descaso das pessoas que posaram para a foto. Parece que pela direção 

em que olham o tema da foto é justamente o cadáver estendido no solo. Chegamos ao 

ponto em que um cadáver virou atração turística, o que demonstra que a humanidade 

caminha para seu próprio desprezo. 

Roger Joseph Rosenthal 

 

A foto dos turistas ignorando o corpo de um afogado não é banalidade não. É falta de 

educação, falta de respeito e falta de humanidade com o ser humano e com o próximo. 

Indiferença e certeza de superioridade humana provocam este tipo de mediocridade. 

Teresa Abreu de Almeida 

 

Eu e meu marido presenciamos parte da situação de afogamento na Praia Vermelha. O 

afogado não teve ajuda de nenhuma pessoa, além dos próprios amigos que mesmo sem 

enxergar, arriscaram a vida para salvar o amigo. Depois de mais de dez minutos já 

passados sem se mexer, um rapaz na praia foi remando em seu pequeno barco, retirou o 

corpo da água e o deixou no raso para que outras pessoas então iniciassem os 

procedimentos de ressurreição. Não havia sequer um salva vidas, principalmente numa 

praia que os bombeiros afirmam ser traiçoeira e com valas. A morte do rapaz foi uma 

grande fatalidade, mas poderia ter sido evitada com a presença atenta do salva-vidas. 

Renata Burstok 
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7.2.4. Cartas publicadas dia 09 de setembro de 2006 

 

Pais negligentes  

 

Estou estarrecida com a opinião da juíza Ivone Caetano. Sou mãe de três filhos e perdi 

um, aos 16 anos, tragicamente, com um tiro. Não precisa ser educador ou psicólogo para 

saber que uma das características da adolescência é burlar limites. Todos nós, pais, 

sabemos que por mais que chequemos, fiquemos atrás, nossos adolescentes, em grupo, 

fazem o que querem. Idade de experimentações, de rebeldia. A magistrada passa por 

cima da dor das famílias para culpar-nos. Nós, pais de adolescentes, é que sabemos o 

que é criar um filho num estado sem lei, como o Rio de Janeiro. Gostaria que 

perguntassem a ela por que é tolerado no Rio a entrada de menores em baile funk, por 

exemplo? Quanto aos pais dos jovens, que como eu perderam uma parte de si, minha 

solidariedade. 

Anna Cabral 

 

Olha só, Excelência, é muito fácil falar que “os pais são negligentes, não vigiam seus 

filhos, não checam suas informações”. Baseada em que a senhora afirma que os pais são 

negligentes? Será que os pais não amam seus filhos o suficiente, a ponto de orientá-los 

do que é certo ou errado? Uma coisa é certa: só quem não ama é que banaliza toda a 

dedicação e o compromisso que os pais têm com os seus filhos. Por favor, Excelência, 

caso eu não tenha entendido as suas poucas e cruéis palavras, dava para clarear o meu 

raciocínio? Tenho dois filhos jovens, dos quais garanto que sou responsável, e gosto 

muito de aprender.  

Anita Amorim B. de Souza 

 

Nós, pais de filhos adolescentes, teremos sempre a maior parcela de responsabilidade na 

educação e na formação deles. O que faltou à juíza enxergar o restante do problema. 

Nós pagamos impostos para um estado que não educa, não protege, não reprime e não 

investiga, para um Poder Legislativo que não cria condições para uma convivência mais 

civilizada em nossa sociedade, e para um Judiciário que não pune. Por favor, juíza, a 

dor de pais que perdem seus filhos de forma brutal, por si só, já mereceria uma análise 
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mais complexa da senhora e de todos aqueles que são pagos por nós para mudar a 

realidade de nossas ruas. 

Ricardo Lavigne Sáfadi 

 

Acho cruel e contraproducente o comentário da juíza, dito no momento em que os 

familiares vivem a dor da perda. Melhor seria se todos nós, integrantes da mesma 

sociedade, procurássemos soluções para o problema dos adolescentes que já se sentem 

adultos e querem dirigir o carro na ida à boate. Ir e voltar de táxi, designar alguém que 

não beberá, por exemplo, são sugestões apreciáveis, que poderia passar para o habitual 

das famílias. 

Mariúva Peralva 

 

Chocada! É de se lamentar que num momento de dor, a sra. juíza venha cobrar de pais 

que ainda choram a perda de seus filhos jovens responsabilidade pela conduta que os 

adolescentes (e ela, se for mãe, deveria sabê-lo), no vigor da (ir)responsabilidade da 

juventude, costumam ter. É ainda de pasmar falar em responsabilidade dos pais quando 

nós, contribuintes, somos obrigados a conviver com a omissão dos poderes públicos. A 

palavra de ordem é responsabilidade? Então, sra. juíza, responda: e a responsabilidade 

da senhora, que não fiscalizou a ausência de alvará da casa noturna? Declarações 

infelizes não contribuem em nada para dar mais tranqüilidade aos pais. 

Marina Santos 

 

Me admira muito a frase da juíza, que não só pela imensa falta de sensibilidade diante 

dessa fatalidade que abalou todos nós, como não enxergar a omissão do Juizado. A 

senhora é mãe? Se for, deve saber que é impossível vigiar os filhos 24 horas. Como 

disse um dos pais, tem hora que eles escorrem pelos nossos dedos como água. Todos 

sabem que bebidas são vendidas nas entradas de grandes eventos a preço baixo e 

disfarçadas em garrafas de inofensivos refrigerantes. Em vez de frases impactantes, é só 

acessar a Internet, do seu gabinete, (www.riofesta.com.br) e saber o que se passa e 

fiscalizar raves, shows, casas noturnas etc.  

Ângela Catramby 

Como pode uma mulher, quem sabe mãe, num momento desses imputar 

responsabilidades aos pais pela tragédia ocorrida? Como sabemos, os jovens são 

http://www.riofesta.com.br/
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contumazes em se desviar do roteiro que dão aos pais (li que uma das jovens mortas 

teria dito aos pais que dormiria na casa de uma amiga quando, na verdade, foi para festa 

de aniversario sem os pais saberem). Tentar jogar a culpa pela tragédia sobre os pais não 

vai nos desviar do foco do problema: a omissão das autoridades, incluindo aí, a da juíza! 

Dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente só existe para pretos e pobres é uma 

declaração simplista e preconceituosa. Faria bem à juíza cuidar da fiscalização de casas 

noturnas que permitem a entrada de adolescentes e a venda de bebidas alcoólicas. 

Agindo assim, a sra. Ivone Caetano ajudará a fazer com que o ECA não seja só para 

pretos e pobres! 

Patrícia da Silva 

 

A infeliz opinião da juíza demonstra falta de experiência no relacionamento com 

adolescentes, apesar de ser juíza em uma vara de infância e juventude. Somente quem 

tem filhos e filhas passando por essa fase turbulenta (adolescência) é que pode saber 

que, por mais que nos dediquemos no cumprimento dessa árdua missão de educar, não 

podemos, jamais, evitar todas as tristes mazelas do cotidiano. Solidarizo-me com os pais 

desses jovens e digo que, como mãe, sei como é difícil e trabalhosa a missão de educar 

nossos filhos e sei também que esses pais tudo fizeram para poder cumpri-la. 

Claudia Castro de Albuquerque 

 

Lendo a opinião da juíza Ivone Caetano, comecei a imaginar: nós, pais, não damos 

educação, não verificamos, não xeretamos, “não” uma porção de coisas! Gostaria de 

saber se a lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para menores ainda está vigente. 

Ninguém toma conta, verifica, policia, ou seja, o Estado se omite! Juventude pressupõe 

cometer erros, que sempre torcemos para que não sejam fatais, que deverão ser 

corrigidos em casa e coibidos na rua. Quando um filho sai, rezamos para que ele não 

bata no buraco, não perca a direção com as ondulações na pista, não seja atropelado por 

algum maluco em alta velocidade, ou sofra com a colisão de um bêbado, porque só nos 

resta rezar. Quando, além de rezar, começarmos a processar o Estado, por não prover 

segurança, escolas decentes, saúde, ruas transitáveis, talvez, só talvez, os juizes tenham 

mais o que falar. 

Gláucia Taricano 
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É óbvio que os pais devem cuidar dos seus filhos e tenho certeza que os pais das vítimas 

o faziam! Os jovens estavam entre amigos de madrugada em uma festa, e não por falta 

de responsabilidade dos pais, mas pela relação de confiança que existia entre eles. As 

meninas, apesar de menores, estavam no carro de uma pessoa conhecida que iria levá-

las em casa. Que diferença faria se o pai de qualquer delas estivesse ao celular, teria 

impedido algo? Talvez a magistrada sugira que os pais proíbam seus filhos de saírem de 

casa, pois esta é a única forma de controlar os adolescentes como a juíza pretende. É um 

absurdo responsabilizar os pais pelo acidente, e uma covardia! 

Luciana Castilho Antonelli 

 

Fiquei indignada com o comentário da juíza culpando os pais, de forma irreal. Ou parte 

de alguém que não tem nem filhos, ou que já tem seus filhos fora da chamada “idade de 

risco”. É quase como dizer “bem feito!, quem mandou não tomar conta de seus filhos?”. 

Simples, não é mesmo? Solidarizo-me não só com os pais que tiveram seus filhos 

mortos no acidente da Lagoa, como com os pais da Gabriela, morta na estação do 

metrô; da estudante baleada no pátio da faculdade e de tantos outros que tomamos 

conhecimento, ou não, através dos veículos de comunicação. Todos resultado do 

desgoverno e do abandono cada vez maior desta cidade e deste país, nada mais. 

Carla Mayor  

 

Lamentáveis as declarações da juíza da 1ª Vara da Infância e da Juventude, Ivone 

Caetano, atribuindo o acidente à negligencia paterna, como se fosse possível aos pais 

acompanhar todos os passos de seu filhos adolescentes. Cercados por guarda-costas, 

enclausurados em carros blindados e respaldados por salários polpudos, os magistrados 

brasileiros há muito perderam a noção de realidade. Tal generalização é uma afronta aos 

pais em lutados, aos quais envio minha solidariedade. Com que autoridade uma 

representante do Poder Judiciário vem a público invocar questões como “não imposição 

de limites” ou “transferência de responsabilidade” quando todos sabem que são os 

maiores responsáveis pela situação de caos social na qual estamos chafurdados. 

Norma Lucia Roberto 

 

Nada é mais difícil do que impor limites a adolescentes. Sou mãe de uma filha de 18 

anos e sei bem das dificuldades. Ouço muito a frase: “Todos vão, menos eu!”. Até os 
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terapeutas acham que estou errada, pois “todos os jovens saem à noite e é preciso 

negociar”. Mas eu, seguindo a minha responsabilidade por aquela a quem eu dei a vida, 

prefiro conflitar. E são muitos os conflitos! Não somos negligentes; impomos limites 

sim, mas enfrentamos só dificuldades. Boates? A idade mínima para ingressar numa 

delas deveria ser 21 anos, pois nada oferecem de bom aos jovens. Musica? Há em 

outros lugares. Quanto à proibição de bebidas e o ingresso de menores a que se refere a 

sra. juíza, nós bem sabemos como funcionam em nosso país. Nesse momento, o que 

esses pais sofredores menos merecem é uma repreensão. Culpá-los para isentar a culpa 

de quem? 

Maria da Penha de Oliveira Bessa 

 

Não sei se a juíza Ivone tem filhos. Parece-me que não, porque se os tivesse não teria 

coragem de dizer isso publicamente. Primeiro, porque não conhece a família das 

pessoas, o tipo de educação que os jovens recebiam, ou seja, nada. Segundo, porque é 

preciso ter o mínimo de respeito ao luto dos pais, que com certeza já carregam a culpa 

de não estarem lá para salvá-los. E terceiro porque estamos falando de pessoas, não de 

animais domésticos que podem ficar trancafiados em casas (o que também não resolve 

nada). Os pais têm o dever de ensinar, alertar e punir, se for o caso. Mas não podem 

proibir que os filhos vivam e cresçam para o mundo. Dentro de casa, os pais são as 

autoridades. E fora dela é a lei. Se a lei fosse cumprida, os pais teriam certeza que seus 

filhos poderiam sair à noite, sem tantos riscos. O dever de proibir é da fiscalização. Um 

pai não pode ser onipresente nem tão pouco paranóico. 

Fernanda Lacombe 

 

 

 

 


