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EPÍGRAFE

Para ser grande, sê inteiro
Nada teu exagera ou exclui
Sê todo em cada coisa.
Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago
A lua toda brilha,
Porque alta vive.
Ricardo Reis

RESUMO

Esta pesquisa teve por objetivo levantar as características da reportagem no Jornal do Brasil, visando a determinar as variantes do gênero e sua função no jornal. Para isso, foram
analisadas 32 reportagens veiculadas entre os dias 10 e 16 de janeiro de 2000 em quatro
cadernos: Brasil, Internacional, Política e Cidade. A fundamentação teórica está apoiada na
perspectiva sócio-retórica de análise de gêneros (Swales, 1990). A metodologia adotada é a
mesma proposta por Bonini (2001) no projeto “Os gêneros do jornal: as relações entre gênero textual e suporte”, do qual a presente pesquisa faz parte. Tal metodologia prevê dois
níveis de análise: macroestrutural (do jornal para os gêneros) e microestrutural (dos gêneros
para o jornal). Em qualquer um destes níveis são considerados três focos de atenção: a literatura do meio, a estrutura textual e os aspectos pragmáticos. Em termos da presente pesquisa, realizou-se uma microanálise do gênero. A análise do corpus revelou quatro subgêneros: reportagem de aprofundamento da notícia, reportagem a partir de entrevista, reportagem de pesquisa e reportagem retrospectiva.

Palavras-chave: gênero textual, discurso, reportagem

ABSTRACT

The objective of the present research is to raise the characteristics of the report on Jornal do
Brasil, trying to determine the genre variants and their function on the newspaper. In order to
do it, 32 reports issued from January 10th to January 16th, 2000 were analyzed. These reports
were in four different sections of the newspaper: Brazil, International, Politics and City. The
theoretical background is supported by the social-rethoric perspective of genre analysis
(Swales, 1990). The methodology adopted is the same proposed by Bonini (2001) in the
project “Newspaper genres: the relations between text genre and vehicle”, of which the
present research is part of. Such methodology foresees two levels of analysis: macrostructure
(from newspaper to genres) and microstructure (from genres to newspaper). There are three
focus of attention considered in any of these levels: the literature of the mean, the text
structure and the pragmatic aspects. Also, a microanalysis of the text has been conducted in
this research. The corpus analysis revealed four sub-genres: news deepening report, report
from the interview, research report and retrospective report.
Keywords: genre, discourse, news reporting.
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1 INTRODUÇÃO

Embora as pesquisas sobre gêneros textuais tenham se ampliado bastante nos últimos anos, há ainda muitos campos a serem explorados em termos da descrição e da compreensão de como funcionam os gêneros específicos. Um destes campos é o dos gêneros jornalísticos. A maioria desses gêneros não foram ainda discutidos e descritos em termos científicos,
de modo que, devido à carência dessas informações, torna-se difícil, por exemplo, para o professor de língua, trabalhar o gênero reportagem em sala de aula.
Afora a esta inexistência de maiores estudos em termos de gêneros jornalísticos
específicos, busca-se saber como os gêneros jornalísticos se relacionam com o jornal. Neste
último caso, percebe-se uma carência de trabalhos que tratem a totalidade dos gêneros que
compõem o jornal (quantos são? como são?), e também do papel que estes gêneros exercem
na estruturação do próprio jornal.
O objeto de estudo da presente pesquisa é o gênero “reportagem jornalística”. Em
relação a esse gênero, a literatura da área jornalística é pouco clara e muitas questões permanecem por ser esclarecidas, tais como: o que caracteriza tal gênero? Como a reportagem se
apresenta nas diversas seções do jornal? Que relação se estabelece entre as variantes do gêne-
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ro e o jornal como um todo? Ao tratar questões como essas, a presente pesquisa procurou contribuir com o macroprojeto do qual faz parte, proposto por Bonini (2001c).1
A reportagem é um dos principais gêneros do jornal. Sua constituição como gênero, contudo, não é clara, de modo que as definições constantes nos manuais jornalísticos acadêmicos e de redação e estilo variam bastante, principalmente quanto às suas especificidades
estruturais e funcionais. Um breve olhar sobre o jornal nos revela variantes da reportagem e
mesmo momentos em que não é muito fácil discerni-la da notícia.2 Uma questão que pode ser
pensada a partir dos dados da presente pesquisa é se o gênero varia em cada seção do jornal
ou se existem subtipos que atravessam todas as seções do jornal. É uma questão que, devido
ao tipo de comparação que pressupõe, só pode ser investigada ao se analisar o gênero como
um componente do jornal (em termos de sua distribuição no jornal).
Na presente pesquisa, investigou-se o gênero reportagem a partir de sua distribuição no jornal. Neste sentido, buscou-se não só desvendar seu estatuto genérico (morfológico e
funcional) como, em contribuição ao projeto de Bonini (2001c), também levantar o modo
como a reportagem funciona em relação ao jornal. Ou seja, nesta linha de reflexão, a reportagem revelou ser também um mecanismo do jornal, entendido, neste caso, como um hipergênero (congregação de gêneros encaixados), termo proposto por Bonini (2001a). A reflexão foi
empreendida, desse modo, em dois níveis, macroestrutural (do jornal em relação ao gênero) e
microestrutural (do gênero em relação ao jornal), mas tomando este último como central nesta
pesquisa.

1

PROJOR – Projeto Gêneros do jornal (As relações entre gêneros textuais e suporte). Tal projeto procura compreender a sistemática de propósitos comunicativos e dispositivos textuais envolvidos na produção do jornal,
tendo como objetivos: a) descrever a organização textual do jornal e sua função no meio em que é produzido;
b) descrever o funcionamento dos gêneros na constituição do jornal; c) produzir um inventário dos gêneros
do jornal; e d) descrever os gêneros do jornal.

2

Na seção 2.2.3, serão tratadas algumas concepções dos gêneros reportagem e notícia, com o intuito de trazer
algum esclarecimento sobre a distinção entre esses dois gêneros.
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É interessante destacar que, do ponto de vista de sua relevância, esta pesquisa toca
questões teóricas, uma vez que tenta clarear o conceito de gênero textual (através da análise
de exemplares de um gênero), e, ao mesmo tempo, contribui com a área da lingüística aplicada ao ensino, pois busca produzir uma descrição coerente de um gênero (a reportagem do jornal), que poderá ser útil ao trabalho didático com a língua.
Em termos gerais, os resultados do estudo podem ser aproveitados: i) nas reflexões sobre uma teoria dos gêneros; ii) na compreensão do jornal como meio de comunicação
e como instância enunciativa; iii) no entendimento do gênero reportagem a partir de uma
perspectiva lingüística; e iv) no desenvolvimento de atividades de ensino de produção textual,
leitura e análise lingüística nos campos de ensino-aprendizagem de línguas e de jornalismo.
Do ponto de vista de sua organização, esta dissertação está dividida em cinco capítulos. No presente capítulo, apresentou-se brevemente o tema da pesquisa. No segundo capítulo, é exposta a fundamentação teórica na qual a pesquisa está apoiada. No terceiro capítulo,
é apresentada a metodologia, organizada em três partes: tipo de estudo, descrição do corpus
da pesquisa e método de análise. No quarto capítulo, apresenta-se a análise dos dados, organizada em três partes, quais sejam: a caracterização da estrutura genérica, a função do gênero no
jornal e a relação entre gênero e comunidade discursiva. Por último, no quinto capítulo, considerações finais, são tecidas algumas considerações gerais acerca do trabalho.
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2 REVISÃO TEÓRICA

Pode-se observar, desde a Antigüidade, uma preocupação com a delimitação e a
nomeação dos textos. De acordo com Bonini (2002a, p. 14), já no período clássico (Grécia
antiga) havia estudos sobre o tema, dos quais decorreu a visão sobre o que caracteriza um
texto: suas partes convencionais. Essas partes (ou categorias do texto), contudo, segundo Bonini, eram “descritas em abstrato, quase que à margem do ato comunicativo e do contexto
social de ocorrência”.
Recentemente, a partir de Bakhtin (1953), começou a se formar uma noção de gênero diferente, aplicada ao conjunto de produções verbais organizadas, como conversação,
artigo científico, resumo, notícia, etc. Nota-se uma crescente preocupação com a língua entendida como realização do discurso, porque o uso que se faz da linguagem, uma vez que a
mesma é constituída socialmente, faz-se obedecendo a modelos também constituídos socialmente. Tais modelos se mostram necessários tanto para a estruturação quanto para a compreensão do discurso.
Na Lingüística, ainda que o objeto de estudo seja a língua (em todas as suas facetas), a preocupação com os mecanismos de textualização e, portanto, com os gêneros, somente
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aconteceu recentemente. Inicialmente (até a década dos 60), a preocupação não ia além da
frase.
Com a lingüística textual (a partir de fins dos anos 60), ao se definir texto, abriuse espaço para que teóricos da linguagem, até então voltados para a frase, abordassem a “tipologização textual”, entendendo-a (naquele momento) como um estudo do gênero textual. Essa
linha de estudos lingüísticos, conforme Bernardez (1982), ainda hoje produtiva, procura descrever os textos a partir de critérios internos à língua, desenvolvendo, segundo Bonini
(2002a), categorias em que cada texto encaixado corresponde a um tipo.
Recentemente, afirma Bonini, várias abordagens teóricas têm dado um novo rumo
aos estudos relacionados ao texto, uma vez que partem de critérios externos à língua, tomando
como objeto central de estudo não mais os traços “[...] caracterizadores do texto, mas o processo que permite a existência das identidades textuais. Não há montagens de classificações,
mas modelos explicativos” (BONINI, 2002a, p. 56).
Estas novas abordagens procuram, ainda, estabelecer uma distinção entre gêneros
e seqüências textuais. Em termos panorâmicos, destacam-se duas vertentes, uma francesa,
representada por Adam (1992) e Bronckart (1997), entre outros, onde se tem certa filiação à
noção de discurso francesa, e outra americana, representada por Swales (1990) e Bathia
(1993), entre outros, com uma inclinação para a análise do discurso anglo-saxã. O presente
trabalho atém-se ao escopo das discussões estabelecidas nesta segunda vertente, empregando,
assim, metodologia e epistemologia relacionadas a este campo.
Como ponto de partida, então, tomam-se os trabalhos de Swales e de Bhatia. Swales
(1990), ao tratar a linguagem como forma de ação entre sujeitos, marcada socialmente, chega ao
conceito de comunidade discursiva e, inevitavelmente, ao de gênero. Emprega, em sua investigação sobre os gêneros textuais, tanto critérios gerais, pragmáticos, retóricos e discursivos, quanto
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critérios estruturais, ao trabalhar com movimentos e passos.3 Bhatia (1993) aplica os mesmos critérios de Swales, produzindo, contudo, certa reformulação na noção de gênero.
Com relação ao gênero jornalístico, mais especificamente o gênero reportagem,
existem poucos trabalhos de descrição com abordagem teórica neste campo. Segundo Bonini
(2001b; 2002c), praticamente inexistem trabalhos que estabeleçam correlações entre gêneros
ou que tratem do jornal como um todo. Para o autor, a partir do estudo do processo de textualização do jornal, pode-se depreender aspectos de seu funcionamento como um hipergênero
(ou seja, como um gênero geral que agrupa outros gêneros e que tem, também, a função de
suporte) e, ao mesmo tempo, pode-se determinar o funcionamento dos gêneros específicos (os
gêneros dentro do jornal).
Quanto a trabalhos específicos da área do jornalismo, o gênero reportagem é pensado (e às vezes até normatizado) em alguns textos teóricos (LAGE, 1979, 1993, 2001; MELO, 1985), em manuais didáticos, como o de Bahia (1990), e em manuais de redação, como
os da Folha de S. Paulo (1987), do Globo (1992) e do Estado de S. Paulo (1990).

2.1 ALGUMAS CONCEPÇÕES DE GÊNERO

2.1.1 BAKHTIN

Um dos trabalhos que continua sendo discutido em estudos atuais, principalmente
por considerar a enunciação e, dessa forma, tratar a produção verbal relacionada ao contexto
social do enunciado, é o de Bakhtin (1953).

3

Para o autor, movimentos são blocos discursivos organizados a partir da função retórica a ser desempenhada, e podem ser divididos em passos, opcionais ou não.
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Mikhail Bakhtin considera que a língua, por ser sócio-histórica, materializa-se entre indivíduos socialmente organizados que produzem enunciações, produtos da interação
locutor-ouvinte. Neste sentido, a interação verbal é um traço fundamental da língua que só se
realiza (e só tem existência de fato) nas enunciações.
O uso da língua, para este autor, está relacionado com as diversas atividades humanas. A língua se realiza em enunciados concretos e únicos. Esses enunciados, embora únicos, refletem as esferas de comunicação e caracterizam-se por três dimensões constitutivas: o
conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. Dessa forma, uma vez que os gêneros são entendidos por Bakhtin como tipos de enunciados marcados pelas esferas de utilização
da língua, eles também são caracterizados por estas dimensões.
Assim, por perceber que as situações de comunicação exercem influência no funcionamento da língua, organizando conseqüentemente diferentes tipos de textos, Bakhtin desenvolve o conceito de gênero de discurso. Para ele: “Qualquer enunciado considerado isol adamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominaremos de gênero do discurso”
(BAKHTIN, 1953, p. 279 – grifo meu).
Bakhtin (1953) não propõe uma tipologia classificatória dos gêneros. Apenas distingue gênero do discurso primário (simples) de gênero do discurso secundário (complexo). O
gênero secundário aparece, conforme o autor (p. 281), em circunstâncias de uma comunicação
cultural mais complexa e, sobretudo, escrita, sendo dele exemplos: os romances, as pesquisas
científicas, o jornal, etc. O primário, por sua vez, está relacionado às situações de comunicação imediatas e orais, como as conversas com amigos, as despedidas, etc. No seu processo de
formação, os gêneros secundários absorvem e re-elaboram os gêneros primários, os quais deixam de ter relação imediata com a realidade. Por exemplo, um diálogo familiar, ao ser inseri-
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do em um romance, perde a relação com a vida cotidiana, passando para a vida literárioartística.
Essa distinção entre gêneros primários e secundários, de acordo com Bakhtin
(1953), tem grande importância teórica, pois a natureza complexa dos enunciados deve ser
elucidada a partir da análise de ambos os tipos de gêneros.
A comunicação verbal acontece através de enunciados e esses enunciados têm
começo e fim pela alternância do sujeito falante. Bakhtin concebe a oração como unidade da
língua e o enunciado como unidade da comunicação verbal. Como unidade da língua, a oração não é marcada pela alternância de sujeitos, não é capaz de provocar atitude responsiva do
outro locutor. Diz o autor: “As pessoas não trocam orações, assim como não trocam palavras
(numa acepção rigorosamente lingüística), ou combinações de palavras, trocam enunciados
constituídos com a ajuda de unidades da língua – palavras, combinações de palavras, orações
[...]” (idem, p. 297).
A alternância de sujeitos falantes apresenta-se tanto no diálogo como também em
outras esferas da comunicação verbal. Nas obras escritas há essa alternância, pois o autor/locutor imprime sua visão de mundo, sua individualidade e espera a apreciação por parte
do leitor.
Bakhtin aponta três particularidades constitutivas do enunciado: i) a alternância
dos sujeitos falantes, compondo o contexto do enunciado; ii) o acabamento do enunciado; e
iii) formas estáveis do gênero do enunciado. Para que haja a alternância de sujeitos é necessário o acabamento, ou seja, “[...] o locutor disse (ou escreveu) tudo o que queria dizer num
preciso momento e em condições precisas” (idem, p. 299) . Compreende-se o querer-dizer do
locutor e, devido a isso, percebe-se o acabamento do enunciado. É por existir o acabamento
que há a possibilidade de resposta.
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Neste sentido, também, o locutor concretiza o querer-dizer pela escolha de um
gênero do discurso. A comunicação verbal acontece moldada nos gêneros, independentemente
de quaisquer conhecimentos teóricos que os interlocutores possam ter sobre eles, pois é um
conhecimento moldado na prática. O gênero dita aos usuários da língua suas regras, limites e
abrangências. Adquire-se a língua materna ouvindo-se e reproduzindo-se enunciados durante
a comunicação verbal e, conjuntamente, os vários tipos desses enunciados, ou seja, os gêneros
do discurso. Cada usuário possui o conhecimento dos gêneros utilizados em sua comunidade
discursiva, mesmo que não seja de forma explícita; e tem conhecimento suficiente para reconhecer, diferenciar os gêneros que domina e, assim, escolher um gênero apropriado em relação à situação de comunicação que está vivendo, de acordo com seus objetivos e necessidades.

2.1.2

SWALES

Em seus estudos, Swales (1990, 1992) visualiza o gênero como uma forma de levar os alunos, falantes nativos ou não do inglês, a desenvolver competência comunicativa
acadêmica. Isto se deve ao fato de o gênero ser parte do funcionamento comunicativo (sócioretórico) dos indivíduos. Para mapear o modo como o texto funciona na comunicação, Swales
recorre a três conceitos, comunidade discursiva, gênero e tarefa, entendendo o primeiro
como uma forma de discutir as dimensões relativas ao papel e ao contexto do texto e, os dois
últimos, em conjunto, como um modo de discutir a natureza propriamente do gênero.
Para Swales (1990, p. 9), “comunidades discursivas são redes sócio -retóricas que
se formam com a finalidade de atuar em torno de objetivos em comum”. Membros de comunidades discursivas possuem familiaridade com os gêneros particulares usados para alcançar
objetivos. Os gêneros não pertencem a indivíduos, mas a comunidades discursivas. Swales
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apresenta o gênero como classe de eventos comunicativos, com características estáveis, cujo
nome é conhecido na comunidade, etc. Assim, entende-se gêneros como elementos de interação utilizados por uma comunidade discursiva para alcançar propósitos comunicativos.
Tarefa, para Swales, é um conjunto de atividades diferenciadas que se relacionam
à aquisição de gêneros para uma determinada situação. A aquisição de habilidades de gênero
dependerá do conhecimento prévio do membro da comunidade. Esse conhecimento prévio de
mundo vai dar origem ao conhecimento do conteúdo, dos esquemas de textos anteriores, resultando em um esquema formal.
Para que o propósito comunicativo de uma determinada manifestação lingüística
seja realizado, para o autor, entram em jogo três elementos-chave, quais sejam: comunidade
discursiva, gênero e tarefa. O propósito comunicativo orienta as atividades de linguagem da
comunidade discursiva e também vai definir o protótipo para a identificação do gênero, operando como determinante principal da tarefa.
Conforme o autor, nem todas as comunidades serão comunidades discursivas, e
também nem toda atividade discursiva é importante para o fortalecimento das comunidades
discursivas. Para que surja uma comunidade discursiva não basta que seus membros compartilhem o mesmo objeto de estudo, procedimento comum, convenção discursiva, embora a combinação de alguns ou de todos esses elementos possa ser suficiente para isso.
Desta forma, Swales faz uma distinção entre comunidade de fala e comunidade
discursiva. Uma variedade de critérios tem sido adotada para definir comunidade de fala. No
período pré-sociolingüística variacionista, entendia-se por comunidade de fala um conjunto de
membros que compartilhavam regras lingüísticas. Posteriormente, Labov (1966, apud SWALES, 1990) enfatiza o emprego da noção de “normas compartilhadas” no lugar de caracterí sticas de atuações compartilhadas. Há também teóricos que adotam critérios de padrão no uso
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da linguagem, de modo que comunidade de fala é entendida como grupo de indivíduos que
compartilham regras funcionais. Outros também vão entender a comunidade de fala mediante
o compartilhar de conhecimentos de regras para conduta e interpretação da fala.
Swales (1990) aponta razões para que haja uma distinção entre comunidade de fala e comunidade discursiva, entre elas, a de que as comunidades de fala, quanto à estrutura da
sociedade, são centrípetas (tendem a absorver as pessoas para dentro daquela sociedade) e as
comunidades discursivas são centrífugas (tendem a separar as pessoas em grupos ocupacionais ou de interesse de especialidade). Para definir comunidade discursiva, o autor propõe seis
características, quais sejam (conforme SWALES, 1990):
a) possui um conjunto de objetivos públicos comuns amplamente aceitos;
b) possui mecanismos de intercomunicação entre seus membros;
c) usa mecanismos de participação principalmente para prover informação e feedback;
d) utiliza e portanto possui um ou mais gêneros para a realização comunicativa de
seus objetivos;
e) tem desenvolvido um léxico específico;
f) admite membros com um grau adequado de conhecimento relevante e perícia
discursiva.
Em seu texto de 1992, Swales, acatando as críticas endereçadas a este modo de
descrever as comunidades discursivas, revê tais critérios. Acata a idéia de que a participação
individual é relevante na configuração das comunidades discursivas e que os indivíduos não
participam de uma única comunidade, mas de várias. Acata também a idéia de que as comunidades discursivas, via desejos e propósitos individuais, estão voltadas para o novo. Ou seja,
tentando dar conta de uma realidade mais complexa do que a visualizada em seu trabalho
clássico de 1990, e reconhecendo que seu exemplo da comunidade de colecionadores de selos
não era o padrão de todas as comunidades discursivas, Swales (1992) reformula os critérios,
expressando-os da seguinte forma:
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a) uma comunidade discursiva possui um conjunto perceptível de objetivos. Esses
objetivos podem ser formulados pública e explicitamente e também ser no todo
ou em parte estabelecidos pelos membros, podem ser consensuais, ou podem
ser distintos mas relacionados (velha e nova guardas; pesquisadores e clínicos,
como na conflituosa Associação Americana de Psicologia);
b) uma comunidade discursiva possui mecanismos de intercomunicação entre seus
membros. (Não houve mudança neste ponto. Sem mecanismos, não há comunidade);
c) numa comunidade discursiva usa mecanismos de participação para uma série de
propósitos: para prover o incremento da informação e do feedback, para canalizar a inovação; para manter os sistemas de crenças e de valores da comunidade,
e para aumentar seu espaço profissional;
d) uma comunidade discursiva utiliza uma seleção crescente de gêneros no alcance de seu conjunto de objetivos e na prática de seus mecanismos participativos.
Eles freqüentemente formam conjuntos ou séries;
e) uma comunidade discursiva já adquiriu e ainda continua buscando uma terminologia específica;
f) uma comunidade discursiva possui uma estrutura hierárquica explícita ou implícita que orienta os processos de admissão e de progresso dentro dela.
Conforme Hemais e Biasi-Rodrigues (2002), em seus trabalhos mais recentes,
Swales revê a centralidade da noção de propósito para a identificação do gênero e da comunidade discursiva. O autor passa a ver o propósito como um elemento dinâmico, inserido em um
processo social mais amplo. Para identificar os propósitos, quase sempre com certa imprecisão, é preciso observar a comunidade discursiva como um todo e o conjunto dos gêneros dessa comunidade, ambos ancorados em um processo sócio-histórico mais amplo. As comunidades discursivas também são encaixadas umas dentro das outras, de modo que sua identificação se faz mediante recorte e não segmentação.
Ainda em Genre Analyses, Swales (1990) procura produzir um conceito de gênero. Com a intenção de esclarecer o que é gênero e, ao mesmo tempo, selecionar elementos
para o seu conceito, o autor aponta como algumas áreas o concebem: o folclore, os estudos
literários, a lingüística e a retórica.
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Segundo o autor, o conceito de gênero tem sido explorado nos estudos folclóricos
desde o século dezenove. Para Swales (1990), é importante atentar, nesses estudos, para o
modo como se classificam os gêneros. Uma história pode ser classificada como mito ou lenda.
É comum nesse trabalho classificatório considerar gêneros como tipos ideais e não textos reais. Estes, por sua vez, podem se desviar do ideal. Além dessa visão classificatória de gênero,
há uma outra abordagem que vê o gênero como forma. Mitos e lendas, ao longo da história,
mantêm suas estruturas inalteradas. O que muda é o papel de tais textos na sociedade. Swales
(1990, apud HEMAIS e BIASI-RODRIGUES, 2002) aponta algumas lições decorrentes dos
folcloristas: a) a categorização é conveniente em termos de arquivo; b) a comunidade percebe
e entende gêneros discursivos como meios para uma finalidade qualquer; e c) a percepção que
a comunidade tem sobre como interpretar um texto é muito valiosa para o analista de gênero.
Nos estudos literários, os teóricos não primam pela estabilidade, visto que o texto
literário deve buscar a originalidade. Todorov (1976, apud SWALES, 1990) considera que,
embora um trabalho literário transgrida um gênero, não significa que esse gênero desapareça.
Para Todorov, um novo gênero é sempre resultante de uma transgressão de um gênero antigo.
Fowler (1982, apud SWALES, 1990) aponta que o conhecimento de gêneros literários é importante para o autor, na sua criação literária, oferecendo ainda a esse autor um desafio – ir
além das limitações de exemplos prévios. Para Todorov e Fowler, conforme Swales (1990), os
gêneros são conjuntos de eventos-chave e codificados dentro de processos comunicativos sociais.
Quanto aos estudos lingüísticos, Swales faz algumas considerações sobre gêneros
a partir de vários teóricos, entre eles Martin. Para este autor (1985, apud SWALES, 1990), os
gêneros são percebidos através de registros. Para explicar registro, Swales cita Gregory e Carroll (1978), que o definem como uma categoria contextual que correlaciona agrupamentos de
características lingüísticas com características situacionais recorrentes.
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Para Couture (1986, apud SWALES, 1990), o registro atua nos níveis lingüísticos
(vocabulário e sintaxe), representando escolhas estilísticas, enquanto o gênero atua no nível
de estrutura de discurso. Assim, devem ser entendidos separadamente.
As contribuições da lingüística para o estudo do gênero, segundo Swales, estão relacionadas ao destaque dado aos: “(a) gêneros como tipos de eventos comunicativos de meta
direcionada; (b) gêneros como tendo estruturas esquematizadas; e, mais recentemente, (c)
gêneros como desassociados de registros ou de estilos” (1990, p. 42).
Na retórica, os pesquisadores se interessam pela classificação do discurso desde a
época de Aristóteles. Kinneavy (1971, apud SWALES, 1990, p. 42) classifica o discurso em:
expressivo (centrado no emissor), persuasivo (centrado no receptor), literário (centrado na
forma lingüística) e referencial (centrado na representação da realidade do mundo).
Miller (1984, apud Swales, 1990) afirma que uma definição retórica de gênero
deve estar centralizada não na substância ou forma do discurso, mas na ação em que uma definição é usada. Miller, desse modo, sugere: “O que nós aprendemos quando aprendemos um
gênero não é apenas um padrão formal ou mesmo um método para conquistar nossos objetivos. Nós aprendemos (o que é mais importante) quais finalidades podemos alcançar [...]”
(1984, apud SWALES, 1990, p. 44).
Os analistas de gênero, na retórica, segundo Swales, contribuem essencialmente
para o seu conceito de gênero. Para ele, o trabalho de Miller reafirma o conceito de gênero
como forma de ação social.
Depois de se valer destas quatro áreas para clarear a noção de gênero (folclore, estudos literários, lingüística e retórica), Swales, no sentido de produzir uma definição de gênero, estabelece algumas características:
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a) um gênero é uma classe de eventos comunicativos. O evento comunicativo é
entendido como um ajuste não só entre o discurso e seus participantes mas
também o papel deste discurso e o meio de sua produção e recepção, com associações históricas e culturais;
b) o que transforma um conjunto de eventos comunicativos em um gênero é um
conjunto compartilhado de propósitos comunicativos. Se um evento comunicativo é o discurso situado, com características sócio-históricas, um conjunto
desses eventos, com objetivos compartilhados para um determinado fim, constituir-se-á em um gênero;
c) exemplares de gêneros variam em sua prototipicidade;
d) o conjunto de razões (rationale) que subjazem um gênero estabelece limites
quanto a probabilidades em termos de seu conteúdo, posicionamento e forma;
e) a nomenclatura dos gêneros que a comunidade discursiva estabelece é uma
importante fonte de intuições para a definição do gênero.
Os membros de uma determinada comunidade discursiva empregam gêneros para
a realização de seus objetivos. Os propósitos compartilhados de um gênero são reconhecidos
pelos membros da comunidade discursiva, podendo ser reconhecidos parcialmente pelos
membros aprendizes e, ainda, podendo ser ou não reconhecidos por não-membros. Este reconhecimento dos propósitos provê um conjunto de razões (rationale), ou um sistema lógicofuncional subjacente, que faz surgir convenções restritivas. Estas razões determinam a estrutura do discurso e limitam as escolhas lexicais e sintáticas.
Membros de uma comunidade discursiva que operam profissionalmente com um
gênero podem ter maior conhecimento de seu sistema de razões, ao contrário daqueles que
pouco se envolvem com ele. Membros especialistas de comunidades discursivas tendem a ter
maior experiência específica quanto aos gêneros.
Swales (1990, p. 58), então, afirma que:
Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, cujos exemplares
compartilham os mesmos propósitos comunicativos. Estes propósitos são reconhecidos pelos membros especialistas da comunidade discursiva de origem e, portanto,
constituem o conjunto de razões (rationale) para o gênero. Estas razões moldam a
estrutura esquemática do discurso e influenciam e limitam (constrains) a escolha de
conteúdo e de estilo.
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Para o autor, nem todos os eventos comunicativos são considerados exemplos de
gêneros. Dessa forma, a conversação casual/bate-papo (pela sua própria natureza de ocorrer
livremente, fora de instituições) e a narrativa comum (por pertencer à comunidade de fala e
não à comunidade discursiva) não são exemplos de gêneros, mas formas pré-genéricas.
Cabe ressaltar que, ao definir pré-gênero, Swales (1990) coloca em evidência o fato
de que, para ser considerado um gênero, não é suficiente que o exemplar corresponda a um evento comunicativo, mas (e principalmente) que seja característico de uma comunidade discursiva.
De acordo com o propósito comunicativo de uma determinada comunidade discursiva, os gêneros variam, indo desde uma simples receita a uma palestra política complexa.
Podem variar também quanto ao modo pelo qual são expressos (escritos ou falados) e ainda
quanto ao tratamento dado ao leitor.
Segundo Widdowson (1979, apud SWALES, 1990, p. 62), o escritor, ao escrever,
faz julgamentos sobre possíveis reações do leitor. Para que o texto possa ser entendido, dialoga com seu interlocutor.
Para Swales, há textos, como receitas, em que a não consideração do leitor pode
produzir problemas de entendimento, por isso, nestes textos, o leitor deve ser levado em consideração. Mas, existem, também, certos gêneros, geralmente escritos, como a lei e outras
escritas reguladoras, bem como os tratados de filosofia, em que o leitor não é essencialmente
levado em consideração.
Entretanto, neste ponto, há que se discordar de Swales, pois em qualquer exemplar
de um gênero, o leitor é considerado. Em uma lei, por exemplo, o leitor é levado em consideração, mas o papel da leitura é diferente. Não se trata de ler para aprender algo, ou para se
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manter informado, mas para estar ciente dos princípios regulamentares institucionalmente
determinados. O texto da lei não permite imprecisões e metáforas, pois ela não prevê uma
discussão ou alteração imediatas, mas uma aplicação.
Após definir gênero, comunidade discursiva e tarefa, Swales (1990) parte para
uma explicação do modo como a estrutura genérica se constitui, pois é a partir desta estrutura
que o gênero se concretiza. Para isso, Swales esquematizou a estrutura da introdução em artigos científicos, utilizando os termos movimento (move) e passo (step) para a análise das unidades de informação que podem ser identificadas/delimitadas no texto. Entende por movimentos blocos discursivos obrigatórios que são organizados a partir da função retórica a ser
desempenhada, e que podem ser divididos em passos, opcionais ou não.
Os conjuntos de movimentos e de passos, moldados pelo propósito comunicativo,
formam blocos textuais de informações que vão caracterizar a estrutura interna de um dado gênero.
O autor trata os gêneros tanto em suas dimensões pragmáticas quanto em suas
dimensões estruturais, contribuindo para uma noção de gênero capaz de dar conta dos processos lingüísticos socialmente utilizados.
Swales (1990) dá o nome de CARS (Creating a research space) ao modelo resultante da análise de introduções de artigos de pesquisa. A estrutura retórica do gênero é assim apresentada:
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Move 1 – Estabelecendo um território
S1 – Alegando centralidade
e/ou
S2 – Fazendo generalização(ôes)
Tópica(s)
e/ou
S3 – Revisando itens de pesquisas prévias
Move 2 – Estabelecendo um nicho
S1A – Contra-argumentando
ou
S1B – Indicando uma lacuna
ou
S1C – Levantando questões
ou
S1D – Continuando uma tradição
Move 3 – Ocupando o nicho
S1A – Delineando os propósitos
ou
S1B – Anunciando a presente pesquisa
S2 – Anunciando as descobertas principais
S3 – Indicando a estrutura do AP

Diminuindo o
esforço retórico

Enfraquecendo
alegações de
conhecimento

Aumentando
explicitações

Quadro 1 – Modelo CARS (SWALES, 1990, p. 141).
Vários pesquisadores já testaram esse modelo de organização das informações
proposto por Swales, principalmente na análise de gêneros acadêmicos. No Brasil, temos alguns pesquisadores, como Biasi-Rodrigues (1998) que aplicou esse modelo com resumos de
dissertações de mestrado. Quanto ao gênero jornalístico, pode-se citar Silva (2002), que, aplicando o modelo CARS, apresenta uma distinção entre notícia e reportagem.

2.1.3 BHATIA

Bhatia (1993), ao abordar gêneros, parte da proposta de Swales, porém diferentemente deste, que atribui o mesmo status aos elementos envolvidos (estrutura composicional,
propósito comunicativo, comunidade discursiva), passa a priorizar um destes elementos, o
propósito comunicativo.
Para definir gênero, Bhatia (1993) parte da definição proposta por Swales (1990):
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É um evento comunicativo reconhecível, caracterizado por um conjunto de propósito(s) comunicativos identificados e mutuamente compreendidos pelos membros da
comunidade profissional ou acadêmica na qual ele regularmente ocorre. Mais freqüentemente, ele é altamente estruturado e convencionalizado com limitações sobre
contribuições permissíveis em termos de seu intento, posicionamento, forma e valor
funcional. Essas limitações, entretanto, são freqüentemente exploradas pelos especialistas membros da comunidade discursiva a fim de alcançar intenções particulares
dentro da estrutura dos propósitos reconhecidos. (apud BHATIA, 1993, p. 13)

Essa definição de Swales, para Bhatia, apresenta vários aspectos que devem ser
ampliados:
a) o que caracteriza, principalmente, a natureza e a construção de um gênero é o
propósito comunicativo. Qualquer mudança significativa no propósito comunicativo resultará em um gênero diferente, e mudanças menos significativas,
em um sub-gênero;
b) quanto ao gênero ser estruturado e convencionalizado, Bhatia acrescenta que
isso ocorre por ser o resultado cumulativo de experiências de membros de uma
dada comunidade discursiva o que define o gênero, dando a ele uma estrutura
interna convencional;
c) em relação às realizações permitidas em termos de intenção, posicionamento,
forma e valor funcional, para o autor, são praticamente obrigatórias. Embora
os membros de uma comunidade discursiva tenham liberdade para usar quaisquer recursos lingüísticos, devem estar dentro de certas práticas padronizadas
de um gênero em particular. Por esta razão é que uma carta comercial se distingue de uma carta pessoal, por exemplo. Uma combinação genérica inapropriada é reconhecida como estranha para qualquer usuário da língua, não só
para membros da comunidade específica;
d) por possuírem conhecimentos do propósito convencional, da construção e do
uso de gêneros específicos, membros de uma comunidade discursiva profissional ou acadêmica podem, dessa forma, explorar tais conhecimentos para efeitos especiais.
Para uma investigação compreensiva de qualquer gênero, Bhatia (1993) sugere sete passos a serem seguidos:
a) localização de dado gênero textual em um contexto situacional;
b) levantamento da literatura existente sobre o assunto;
c) refinamento da análise contexto-situacional;
d) seleção do corpus;
e) estudo do contexto institucional;
f) níveis de análise lingüística;
g) informação de especialistas da comunidade discursiva.
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Bhatia, para desenvolver sua análise de identificação e descrição de um gênero,
baseia-se nesses sete passos, enfocando o propósito comunicativo. Ao tratar do nível lingüístico, Bhatia (1993) propõe uma subdivisão: i) análise de características léxico-gramaticais –
esta análise está relacionada a fatores lingüísticos predominantemente usados em um determinado gênero do qual o texto é um exemplar; ii) análise de padronização textual – está relacionada à função desempenhada pelos elementos léxico-gramaticais em um gênero; e iii) interpretação estrutural do gênero – enfoca os aspectos cognitivos de organização textual. Neste
nível, busca-se descobrir regularidades de organização e estruturação de um gênero.
Bhatia discute o estudo que realizou com dois gêneros: as cartas promocionais e
cartas de pedido de emprego. Este último compreende um pedido de emprego, promovendo as
características da pessoa que aspira ao cargo. O primeiro compreende um tipo de texto cujo
objetivo é alavancar as vendas de um produto (de um curso de treinamento em finanças para
gerentes, por exemplo).
O autor aponta uma diferença entre esses dois tipos de carta, as causas que as levaram a ser produzidas. A primeira, o pedido de emprego, é uma resposta a um anúncio. A
segunda, promoção de vendas, não foi solicitada pelo destinatário.
O propósito compartilhado é fundamental para a realização das cartas. Bhatia assim identifica os movimentos nas duas cartas analisadas:
a) estabelecimento de credenciais;
b) introdução de oferta:
i) oferecimento do produto ou serviço;
ii) detalhamento da oferta;
iii) identificação do valor da oferta;
c) oferecimento de incentivos;
d) inclusão de documentos;
e) solicitação de resposta;
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f) uso de táticas de pressão;
g) encerramento com expressão de polidez.
As duas cartas, carta de vendas promocionais e carta de pedido de emprego, são
consideradas por Bhatia como sendo um gênero promocional. Assim, o que vai caracterizar
essas cartas como dois subgêneros4 é o propósito comunicativo compartilhado pelos indivíduos ao executarem papéis definidos e pré-moldados em eventos comunicativos: no caso analisado por Bhatia, as características da promoção na venda de um produto ou as características
do interessado à vaga do emprego oferecido.
Uma vez que desvendar o estatuto genérico do gênero reportagem foi uma das
prioridades nesta pesquisa, tomou-se como dispositivos teóricos orientadores: o modelo
CARS, proposto por Swales, e as sugestões metodológicas de análise de gênero apontadas por
Bhatia.

2.2 GÊNERO JORNALÍSTICO

Tratar de gêneros jornalísticos é uma tarefa um tanto complexa, uma vez que estudos desse tipo na área da Comunicação são recentes e, mesmo assim, de acordo com Bonini
(2001a), não definem claramente o que é um gênero jornalístico e a sua forma de constituição.
Um dos estudiosos que se destaca na área jornalística é José Marques de Melo, embora não
esclarecendo a noção de gênero.
De acordo com esse autor, embora a identificação dos gêneros jornalísticos seja
tarefa de pesquisadores acadêmicos, é na práxis que se busca a sua origem. Com o advento do

4

O termo “subgênero” está sendo considerado, na presente pesquisa, de acordo com a formulação de Bhatia que,
ao ater-se à realização do gênero, fala em subgêneros como resultado de subpropósitos. Bhatia afirma: “E mbora não possa ser sempre possível traçar uma distinção fina entre gêneros e subgêneros, o propósito comunicativo é um critério razoavelmente confiável para identificar e distinguir subgêneros” (1993, p. 14).
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jornalismo, ao se iniciar as atividades de informar sobre a atualidade, já se estabeleceu distinções entre as modalidades de relato e de acontecimentos.
Samuel Buckeley (apud MELO, 1985), no início do século XVIII, ao decidir pela
separação entre news e comments no Daily Courant, iniciou a classificação dos gêneros jornalísticos. A partir daí, com as transformações tecnológicas e culturais, a mensagem jornalística
vem se adaptando, moldando-se conforme a necessidade de cada época.
Melo (1985) concorda com Martinez de Souza ao afirmar que o jornalismo mundial não é uma entidade unificada. Para Martinez de Souza, há aspectos formais que distinguem os diversos jornalismos, acrescentando que a imprensa estadunidense utiliza somente
dois gêneros, Comment e story, ao passo que os latinos utilizam mais de dois gêneros.
Para esse autor, em virtude de o jornalismo não ser uma entidade unificada, ocorre
uma superposição entre seus gêneros e suas categorias. Historicamente, a distinção entre as
categorias de jornalismo informativo e jornalismo opinativo surge da necessidade de diferenciar os fatos (news/stories) das suas versões (comments).
Essa confluência entre gênero e categoria, segundo esse teórico, seria admissível
somente na gênese do jornalismo, por ser uma atividade social que emergia. Atualmente essa
superposição não pode ser aceita. O autor afirma que há, apenas, correspondência entre categorias e gêneros.
Desta forma, Melo (1985) propõe-se a definir gênero jornalístico e, para isso, se
ampara em posições de estudiosos europeus e latino-americanos. Cita, então, trabalhos de
estudiosos da área jornalista, entre eles, os de Gargurevich e Folliet. Para chegar à definição
de gênero jornalístico, esses autores se atêm ao estilo e à maneira como a linguagem é utilizada para que a informação chegue até o público.
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Assim, Gargurevich (apud MELO, 1985) diz que os gêneros jornalísticos são
formas que busca o jornalista para se expressar. De acordo com Melo, Gargurevich prendese ao estilo, ao manejo da língua, para essa definição. Justifica, ainda, Gargurevich, que são
formas porque o objetivo do jornalista não é o prazer estético, mas sim o relato da informação.
Para Folliet (apud MELO, 1985), as diferenças entre os gêneros surgem devido à
correlação que há entre os textos escritos e os gostos do leitor. Desta forma, também define o
gênero jornalístico com base no estilo.
O autor expõe definições de gêneros jornalísticos de estudiosos da área, porém
tais definições ficam circunscritas apenas ao estilo, à maneira como a linguagem deve ser utilizada pelo jornalista ao escrever o texto jornalístico. Tais explicações não deixam clara uma
visão quanto ao que seja gênero jornalístico, pois trabalham apenas com a classificação desses
gêneros.
Ao se classificar um gênero com base no estilo – entendido pelo autor como formas de expressão do cotidiano – tal classificação limita-se a universos culturais delimitados.
De acordo com Melo (1985), por mais que as instituições jornalísticas assumam uma dimensão transnacional em sua estrutura operativa, continuam existindo ainda especificidades nacionais ou regionais que direcionam o processo de recodificação das mensagens importadas.
No Brasil, Beltrão foi o único a sistematizar os gêneros no âmbito do jornalismo
brasileiro. Melo, então, toma esse autor como parâmetro para a classificação dos gêneros jornalísticos no Brasil. Beltrão classifica os gêneros jornalísticos em três categorias, quais sejam:
Jornalismo informativo
a) Notícia
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b) Reportagem
c) História de interesse humano
d) Informação pela imagem
Jornalismo interpretativo
e) Reportagem em profundidade
Jornalismo opinativo
f) Editorial
g) Artigo
h) Crônica
i) Opinião ilustrada
j) Opinião do leitor
O critério adotado por Beltrão, para Melo, é funcional, pois sugere a classificação
dos gêneros de acordo com as funções que desempenham junto ao público leitor que são informar, explicar e orientar. O autor ainda afirma que Beltrão, quanto à especificidade do gênero, obedeceu ao senso comum da própria atividade profissional, não se atendo ao estilo, à estrutura narrativa, à técnica de codificação. Para Melo, não há razões para segmentar em dois
gêneros distintos reportagem e reportagem em profundidade e tampouco em classificar em
gênero história de interesse comum, não a diferenciando da reportagem.Ainda, Beltrão dissocia recursos que informam através de imagens do texto. Para Melo, fotografias ou desenhos
são identificáveis como notícias ou como reportagens. Dessa forma, discordando de Beltrão,
Melo acrescenta que o que vai caracterizar um gênero jornalístico não é o código, mas sim
“[...] o conjunto das circunstâncias que determinam o relato que a instituição jornalística d ifunde para o seu público” (1985, p. 46).
Percebe-se que há uma diferença de opinião, ao utilizar outros trabalhos que definem o gênero com base no estilo. Para Melo (1985), o que vai caracterizar o gênero são as
circunstâncias.
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O autor propõe, então, uma outra classificação dos gêneros jornalísticos com base
na classificação proposta por Beltrão. Melo (1985) parte da classificação de Beltrão devido a
sua significação história para o jornalismo e principalmente pela aproximação que há com a
práxis jornalística.
Para isto, o autor adota dois critérios: o primeiro é a intencionalidade, com duas
vertentes, a reprodução do real5 e a leitura do real. No primeiro caso, tem-se a observação da
realidade e a descrição do que interessa à instituição jornalística. No segundo caso, tem-se a
análise da realidade e a avaliação. A necessidade que as pessoas têm de se informarem fez
com que o jornalismo se articulasse em função da informação e da opinião. Por isso o relato
jornalístico assume duas modalidades: a descrição dos fatos e a versão dos fatos, necessitando
estabelecer fronteiras entre a descrição e a avaliação do real. Resulta, então, o jornalismo informativo e o jornalismo opinativo, excluindo tendências rotuladas como jornalismo interpretativo e jornalismo diversional. Melo entende que o jornalismo informativo tanto abarca o
jornalismo interpretativo quanto o diversional.
O segundo critério que Melo (1985) adota para esta outra classificação dos gêneros é a natureza estrutural dos relatos observáveis nos processos jornalísticos, não como estrutura dos textos ou das imagens que representam e reproduzem a realidade, mas sim como “[...]
articulação que existe do ponto de vista processual entre os acontecimentos (real), sua expressão jornalística (relato) e a apreensão pela coletividade (leitura)” (p.64).
Dessa forma, o autor diferencia a natureza dos gêneros que se agrupam na categoria informativa dos que se agrupam na categoria opinativa. Nesta perspectiva, então, a expres-

5

Percebe-se neste critério adotado por Melo (a reprodução do real) um certo descompasso com as atuais conceituações de linguagem, que é vista como constitutiva do real. Há, além disso, vários trabalhos, na área da comunicação, que questionam a objetividade jornalística.
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são dos gêneros que correspondem ao universo da informação, não depende da instituição
jornalística6, mas sim da eclosão e evolução dos acontecimentos e da relação que há entre os
profissionais/jornalistas com seus protagonistas. Quanto ao gênero opinativo, a estrutura do
texto é co-determinada pela instituição jornalística. Melo apresenta, então, para as duas categorias, os seguintes gêneros:
Jornalismo informativo
a) Nota
b) Notícia
c) Reportagem
d) Entrevista
Jornalismo opinativo
e) Editorial
f) Comentário
g) Artigo
h) Resenha
i) Coluna
j) Crônica
k) Caricatura
l) Carta
Em termos dos estudos lingüísticos, embora haja uma certa recorrência a textos
jornalísticos, existem poucos estudos dos gêneros jornalísticos. A grande maioria dos trabalhos está voltada mais a questões micro-estruturais da língua e não vinculadas à instância enunciativa.
O texto do jornal, apesar de já estar presente nas análises lingüísticas por um longo período, segundo Bonini (2001a), continua sendo pouco conhecido de forma mais sistemá-

6

Entretanto, sabe-se que a mídia pode (e muitas vezes realmente o faz) manipular e até criar “eventos” para fins
de venda ou promocionais. A mídia não só reflete o “universo da informação” como também o cria.
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tica. Para o autor, quando há estudos referentes a gêneros jornalísticos, geralmente aparecem
apenas a notícia, a reportagem e o editorial. Assim:
Há uma carência de trabalhos que tratem do todo, de modo que fenômenos de textualização como as seções e as páginas de jornal permanecem praticamente uma incógnita quanto ao tratamento genérico que devamos dar-lhes, pois se, por um lado,
apresentam certos comportamentos relativos à noção de gênero que detemos no
momento, por outro, se distanciam bastantes dos padrões próprios de membros como notícia e reportagem (BONINI, 2001a, p. 1)

Falta ainda, de acordo com Bonini (2001a), uma explicação geral dos princípios
de organização do jornal e de seus gêneros, ainda que muitos estudiosos da área jornalística já
tenham elaborado algumas tipologias. Para o autor, ainda faltam, de forma sistemática, respostas a questões como o que é um gênero jornalístico e como este se constitui. Para obter tais
respostas, o autor propõe que se tratem os gêneros jornalísticos a partir do processo de textualização do jornal.
Quanto às tipologias levantadas na literatura jornalística, Bonini (2001a) toma para análise a obra de Melo (1985). Esboça, então, três linhas de conclusão para tal análise: i) a
noção de gênero provém da teoria da informação; ii) a teoria de gênero tomada como base não
possibilita o levantamento de critérios relativos aos gêneros propriamente, mas às funções do
jornal; e iii) a inexistência de critérios mais refinados dificulta a visualização dos limites da
categoria que se quer classificar.
Bonini (2001a) esboça uma resposta para a questão: o que pode ser considerado
gênero em um jornal? “A princípio, podemos dizer que se trata de um conjunto de parâmetros
de textualização que, em função do hiper-gênero (o jornal), estruturam um propósito comunicativo (noticiar, opinar, criticar, localizar), linearizando uma unidade textual identificável
como totalidade”.
Para Bonini (2001a), os gêneros que fazem parte do jornal, por excelência, são
aqueles que, em relativa estabilidade e autonomia, respondem aos seguintes critérios: i) aten-
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der aos propósitos comunicativos do jornal, ou seja, relatar fatos e informações recentes bem
como interpretá-los, e desencadear processos opinativos; ii) estar de acordo com a estruturação do jornal como gênero.

2.2.1 CATEGORIAS JORNALÍSTICAS

Historicamente há duas categorias de trabalhos jornalísticos: o jornalismo informativo e o jornalismo opinativo. Melo (1985, p. 24) considera essa distinção entre jornalismo
informativo e jornalismo opinativo um artifício profissional e também político. Profissional,
“no sentido contemporâneo, significando o limite em que o jornalista se move”; o jornalista
fica entre o dever de informar e o poder de opinar, sendo-lhe facultado ou não pela instituição
em que trabalha. Considera, também, um artifício político, no sentido histórico – ontem o
editor assumia riscos nas matérias com autorias reveladas (comments) e “hoje, desviando a
vigilância do público leitor em relação às matérias que aparecem como informativas (news),
mas, na prática, possuem vieses ou conotações”. Cada processo jornalístico tem sua dimensão
ideológica própria, independentemente do artifício narrativo utilizado.
Desta forma, para o autor:
[...] admitir a convivência de categorias que correspondam a modalidades de relato
dos fatos e das idéias no espaço jornalístico não significa absolutamente desconhecer
que o jornalismo continua a ser um processo social dotado de profundas implicações
políticas, onde a expressão ideológica assume caráter determinante (MELO, 1985, p.
24).

Atualmente, o jornalismo informativo e o opinativo, segundo Lage, convivem
com categorias novas, buscando formas de expressão que atendam aos desejos do consumidor. Assim, ao lado do jornalismo informativo e do jornalismo opinativo, segundo Bond (apud LAGE, 1986, p. 27), temos o jornalismo interpretativo e o jornalismo de entretenimento
(comenta os aspectos pitorescos da vida cotidiana).
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Para Erbolato (1991), o jornalismo poderia ser dividido em quatro categorias: informativo, interpretativo, opinativo e diversional. O novo jornalismo (escola americana de
jornalismo), para esse autor, deseja aprofundar-se na análise das ocorrências e complementálas, mas com a necessidade de separar os três aspectos ao divulgar um fato: informação, interpretação e opinião.
As categorias do jornalismo são comumente associadas com os gêneros jornalísticos, por vezes equivalendo a eles. Contudo, em uma visão sistêmica, como a apresentada em
Bonini (2001a), pode-se interpretar que tais categorias induzem ao surgimento de determinados gêneros, mas não equivalem aos gêneros nem a categorias de gêneros propriamente. O
editorial, por exemplo, não incorpora somente o objetivo de opinar, mas o objetivo de transmitir a opinião da cúpula do jornal de modo a exercer, como gênero, um papel central na organização do próprio jornal.

2.2.2 REPORTAGEM

A reportagem, embora os teóricos acadêmicos que tratam do gênero jornalístico
não o estabeleçam explicitamente, pode ser caracterizada em duas linhas gerais: (a) como uma
notícia ampliada e (b) como um gênero autônomo.

2.2.2.1 Como uma notícia ampliada
Segundo Bahia (1990), a grande notícia é a reportagem. Acrescenta que toda reportagem é notícia, porém o inverso não. Desta forma, para o autor, a notícia não muda de
natureza, mas muda de caráter ao evoluir para a categoria de reportagem. Para Bahia, a reportagem é um tipo de notícia com regras próprias e, por isso, adquire um valor especial. Bahia
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afirma que a reportagem é uma notícia, porém não é qualquer notícia. Para ele, a reportagem
deve expor as circunstâncias sem tomar partido.
A reportagem, para o autor, não se limita estruturalmente a uma notícia. Deve explorar exaustivamente ou não todas as possibilidades de um acontecimento.
O salto da notícia para a reportagem se dá no momento em que é preciso ir além
da notificação – em que a notícia deixa de ser sinônimo de nota – e se situa no detalhamento,
no questionamento de causa e efeito, na interpretação e no impacto, adquirindo uma nova
dimensão narrativa e ética (BAHIA, 1990, p. 49).
Bahia divide a reportagem em: 1) título – corresponde ao anúncio do fato em si; 2)
primeiro parágrafo, cabeça ou lead – corresponde ao clímax; 3) desenvolvimento da história,
narrativa ou texto – corresponde ao resto da história, à narrativa dos fatos.
Para o autor, as reportagens podem ser organizadas de diferentes formas: i) pirâmide; ii) ordem cronológica – o acontecimento é narrado de forma seqüencial; iii) clímax ou
remate incisivo – combina os elementos de maior significado com os de seqüência temporal.
É dado ao primeiro parágrafo o ângulo mais dramático e depois segue a cronologia.
Quanto ao tipo de reportagem na forma de pirâmide, Bahia (1990) a classifica em:
i) pirâmide invertida – com estrutura em clímax, desenvolvimento da história e conclusão; ii)
pirâmide normal – lead, desenvolvimento cronológico da história e clímax da história; e iii)
pirâmide invertida e cabeça - combinação entre a reportagem de importância cronológica,
sobrepondo-se no primeiro parágrafo o ângulo mais atual e mais forte.
De acordo com Bahia (1990), o primeiro parágrafo, cabeça ou lead, relata o que
há de principal nos acontecimentos, devendo conter respostas a questões: o quê? quem?
quando? onde? como? por quê? No entanto, responder a estas questões não é chave para tudo,
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há outros requisitos para se organizar a reportagem, como a linguagem clara, fidelidade aos
fatos, veracidade, etc. para manter o interesse do público.
Melo (1985, p. 65) ao definir notícia como um “[...] relato integral de um fato que
já eclodiu no organismo social” – e reportagem como um “[...] relato ampliado de um aco ntecimento que já repercutiu no organismo social e produziu alterações”, também caracteriza a
reportagem como uma notícia ampliada.

2.2.2.2 Como gênero autônomo
Coimbra, em sua obra O texto da reportagem impressa (1993), não traz nenhuma
referência quanto ao que possa ser a reportagem, apenas trabalha com tipologia textual. O
autor especifica que o texto da reportagem tem como modelos de estrutura a dissertação, a
narração e a descrição. Na reportagem dissertativa, para o autor, a estrutura do texto se apóia
num raciocínio explicativo através de informações generalizadas, seguidas de fundamentação.
Já na estrutura da reportagem narrativa, o texto não vai se apoiar neste raciocínio, mas conterá
fatos organizados dentro de uma relação de anterioridade ou posterioridade. A narrativa pode
mostrar mudanças progressivas de estado nas pessoas e nas coisas, através do tempo.
Com base nas estruturas narrativo-dissertativas, Coimbra (1993) classifica, também, as reportagens dissertativo-narrativas e narrativo-dissertativas. Nesta o texto é predominantemente narrativo, contendo alguns trechos dissertativos. Naquela, embora o texto seja
predominantemente dissertativo, aparecem trechos narrativos. E, por último, a reportagem
descritiva que, ao contrário da reportagem narrativa, mostra as pessoas e coisas fixadas apenas
no momento, sem progressão do tempo, o que também caracteriza esse tipo de reportagem é o
detalhamento do momento apreendido.
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Para Lage (1979), não é fácil definir a reportagem, uma vez que a mesma pode ser
uma complementação de uma notícia ou partir de situações que não sejam notícias, mas que
sejam de interesse do público, por exemplo, reportagens sobre a violência em centros urbanos,
cuidados com a saúde, meio ambiente, etc.
Do ponto de vista de produção, Lage (1979) divide a reportagem em: i) tipo investigativo – parte de um fato, revelando outros; ii) tipo interpretação - observa-se os fatos sob a
perspectiva metodológica de uma dada ciência (mais freqüentes sociológicas e econômicas); e
ainda iii) o tipo que busca apreender a essência do fenômeno, aplicando técnicas literárias na
construção de situações e episódios narrados.
Para a produção da reportagem, segundo Lage (1979), deve se levar em consideração o que ele chamou de oportunidade jornalística – referindo-se a um fato gerador de interesse.
Lage (2001), atribui à pauta7 papel fundamental para a redação de um jornal. O
objetivo da pauta é planejar a edição. Afirma que “[...] uma pauta bem feita prevê volume de
informação necessário à garantia de eventuais quedas de pauta e ainda matérias que poderão
ser aproveitadas posteriormente” (Lage, 2001, p.37).
A pauta da reportagem é programada, de acordo com Lage (2001), a partir de fatos geradores de interesse; não apenas em fazer desdobramentos de fatos, mas também em
levantar antecedentes, investigando e explorando. Segundo o autor, pode-se, também, programar reportagens sem que se tenham ganchos, principalmente temas relacionadas a saúde, a
comportamentos, etc. Em qualquer tipo de reportagem, de acordo com o autor, as pautas da

7

No Manual de Estilo e Redação O Estado de São Paulo (1990, p. 214), a pauta tanto pode ser o conjunto de
assuntos que uma editoria está cobrindo para determinada edição do jornal como a série de indicações transmitidas ao repórter, não apenas para situá-lo sobre algum tema, mas, principalmente, para orientá-lo sobre os
ângulos a explorar na notícia.
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reportagem devem incluir: assunto; fato gerador de interesse, se houver; natureza da matéria
(exposição de tema, se narrativa, etc.) e o contexto; linha editorial; definição mais precisa do
que se espera em termos de aproveitamento; recursos e suporte técnico disponíveis.
Fica evidente nas obras de Lage, mais especificamente ao tratar da reportagem,
que o que vai determinar esse gênero em autônomo ou não são os fatos geradores.
Chaparro (1998), a partir de seu estudo com jornais brasileiros e portugueses, identifica uma série de subgêneros da reportagem. Não os descreve, contudo, e nem aponta
exemplos. De qualquer forma, são termos que revelam tanto a saliência desse fenômeno não
discutido na literatura quanto uma intuição bastante plausível por parte do autor. Os subgêneros da reportagem citados por Chaparro são: a especulativa, a de perfil, a fotográfica, a retrospectiva, a didático-educativa, a de roteiro e a de mercado.

2.2.3 REPORTAGEM VERSUS NOTÍCIA

A matéria-prima do jornalismo é a notícia. Depois de divulgada, pode ser comentada, interpretada e pesquisada. Definir notícia não é tão fácil. Nem tudo o que acontece se
transforma em notícia. Deve ser recente, verdadeira, objetiva, deve ser publicada de forma
sintética, dando a noção correta do assunto focalizado.
Lage (1993, p. 16) define a notícia como: “[...] relato de uma série de fatos a partir
do fato mais importante ou interessante, e de cada fato, a partir do espaço mais importante ou
interessante” A notícia cuida da cobertura de um fato ou uma série de fatos enquanto que a
reportagem faz um levantamento de um assunto, conforme ângulo estabelecido. O autor define a reportagem como “[...] um gênero jornalístico que consiste no levantamento de assuntos
para contar uma história verdadeira, expor uma situação ou interpretar fatos” (idem, p. 61).
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O autor acrescenta, ainda, que a notícia e a reportagem distanciam-se a partir do
projeto de texto – pauta. As pautas para as notícias decorrem de fatos programados, da continuação (suíte) de eventos ocorridos e dos quais se espera o desdobramento. Já para a reportagem, Lage (1993, p. 47) diz que “[...] os assunto s estão sempre disponíveis, podendo ou não
serem atualizados por um acontecimento”. Quanto à pauta da reportagem, deve indicar a m aneira como o assunto vai ser abordado, o tipo e a quantidade de ilustrações, o tempo de apuração, o tamanho e estilo da matéria, os deslocamentos da equipe.
Lage distingue, ainda, a reportagem da notícia, através do estilo. A reportagem
tem o estilo menos rígido, havendo a possibilidade, em alguns casos, de o repórter poder usar
a primeira pessoa. A linguagem também é mais livre. Acrescenta que há reportagens em que a
investigação e o levantamento de dados é predominante, também há outras em que o que predomina é a interpretação. Sobre a reportagem interpretativa, diz que “[...] a autoria é impo rtante, a reportagem essencialmente interpretativa está a um passo do artigo” (1986, p. 48).
Há duas razões básicas, de acordo com Lage (1979), para a confusão entre reportagem e notícia. A primeira refere-se à polissemia da palavra reportagem que pode ser entendida como gênero jornalístico ou como nome dado à seção das redações que tanto produz indistintamente reportagens e notícias. A segunda razão é a importância dada à estrutura da notícia na indústria da informação: “[...] freqüentemente, a reportagem na imprensa diária é e scrita com critérios de nomeação, ordenação e seleção similares aos da notícia e apresentada
com diagramação idêntica” (LAGE, 1979, p .35).
Lage (2001), traça algumas diferenças entre notícia e informação jornalística, categoria que, segundo o autor, inclui a reportagem. A notícia é inédita, atual, independente das
intenções do jornalista, é mais breve. Quanto à informação jornalística (incluindo a reportagem), é mais extensa, mais completa, decorre da intenção de uma visão jornalística dos fatos.
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O primeiro parágrafo da notícia é o lead. Erbolato o define como: “[...] o parágr afo sintético, vivo, leve com que se inicia a notícia, na tentativa de prender a atenção do leitor”
(1991, p. 67). Na síntese acadêmica de Lasswell (apud LAGE, 1993, p. 27) o lead informa
quem fez o quê, a quem, quando, onde, como, por que e para quê.
Para Medina (apud COIMBRA, 1993, p. 9), a notícia fixa o momento presente,
enquanto que a reportagem abre o momento para um acontecer atemporal ou menos presente.
Os manuais de normas de redação das empresas jornalísticas surgem numa tentativa de generalizar procedimentos de técnica de redação, definindo princípios para uma uniformização da edição do jornal. São apresentados nestes manuais verbetes usados na área jornalística, bem como aspectos micro-estruturais da língua para a formação do texto, como por
exemplo, regência verbal, concordância verbal, etc.
No Manual de redação e estilo de O Estado de São Paulo, o verbete reportagem é
definido como podendo ser a essência de um jornal, diferindo da notícia pelo conteúdo, extensão e profundidade. A notícia descreve o fato, e, no máximo, seus efeitos e conseqüências. Já
a reportagem parte da notícia, desenvolvendo uma seqüência investigativa. Apura as origens
do fato, razões e efeitos. A notícia não esgota o fato, enquanto que a reportagem “[...] abre o
debate sobre o acontecimento, desdobra-o em seus aspectos mais importantes e divide-o,
quando se justifica, em retrancas diferentes que poderão ser agrupadas em uma ou mais páginas” (1990, p. 254).
Esse mesmo manual define suíte como o desenvolvimento de uma notícia nos dias
seguintes, publicada pelo jornal. Comparando-se a definição de reportagem de Melo (1985) e
a definição de reportagem dada por esse manual com a definição de suíte trazida pelo próprio
Manual de estilo e redação O Estado de São Paulo, percebe-se a fluidez de fronteiras entre
uma e outra.
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Observa-se, também, que pela definição de reportagem dada por esse manual, a
reportagem de turismo, por exemplo, não seria reportagem, porque não parte de uma notícia.
Também reportagens cujos temas relacionam-se a comportamentos, a tendências, a modas,
por exemplo, estariam à parte dessa definição.
Já no manual de redação de Folha de São Paulo, o verbete notícia, além de ser definido como registro dos fatos, ainda acrescenta que é sem opinião. Ainda nesse manual, a
exatidão é o elemento-chave da notícia. Quanto ao verbete reportagem, possibilita várias interpretações. Vem definido como “[...] o relato de acontecimento importante, feito pelo jorn alista que tenha estado no local em que o fato ocorreu ou tenha apurado as informações relativas a ele. A reportagem é o produto fundamental da atividade jornalística” (p. 42).
Percebe-se com essa definição de reportagem que caberá ao jornalista analisar o
que é importante, para assim ser tratado como reportagem ou não. Também, pode-se observar
aqui a reportagem não como um gênero autônomo, mas como uma espécie de notícia ampliada.
Segundo este manual, a reportagem deve conter a descrição do fato, com exatidão,
e ainda a opinião de especialistas, caso seja possível, diferentemente da posição assumida por
Bahia (1990) ao afirmar que a reportagem deve expor as circunstâncias sem tomar partido.
O Manual de redação e estilo o Globo (1992) não faz menção alguma sobre a notícia. Traz a reportagem como tipo de texto, podendo ser tanto a cobertura de um fato do dia
que cause impacto como também a abordagem exaustiva de um tema sem ligação direta com
o dia da edição. Percebe-se aqui, novamente, o termo reportagem tanto referindo-se à notícia
(fato) como a outros fenômenos de fundo (a evidência de um comportamento, a apresentação
de um fenômeno, etc.).

46
Pesquisas na área sócio-retórica de gêneros têm se mostrado fundamentais para a
área acadêmica e, também, para a área jornalística. Os autores desta área, bem como os manuais de redação jornalística, para definirem tanto a reportagem como a notícia adotam critérios
atrelados à técnica do jornalismo sem uma definição mais precisa de gênero.
Pode-se citar Silva (2002) que descreve a organização retórica da notícia e da reportagem, com base no modelo CARS de Swales (1990), com o intuito de apresentar uma distinção entre ambas.
Silva (2002) assim apresenta a estrutura retórica do gênero notícia:
Unidade 1 - Apresentação do fato
Subunidade 1.1 - Anunciando a informação principal da notícia
(e)
Unidade 2 - Desenvolvimento do fato
Subunidade 2.1 - Apresentando um resumo do fato, identificando personagens, lugares
e o acontecimento
(e)
Subunidade 2.2 - Esclarecendo algum dado necessário ao resumo do fato
(e/ou)
Subunidade 2.3 - Detalhando todo o fato, personagens, lugares,
repercussões e desdobramentos
(e/ou)
Unidade 3 - Ilustração da notícia através de recurso fotográfico
Subunidade 3.1 - Mostrando o acontecimento em si ou algo relacionado a ele
(e)
Subunidade 3.2 - Esclarecendo o que mostra a ilustração

O gênero reportagem, por sua vez, é apresentado, por Silva, da seguinte forma:
Unidade 1 - Apresentação do fato
Subunidade 1.1 - Anunciando a informação principal
(e/ou)
Subunidade 1.2 - Complementando a informação anterior
(e)
Unidade 2 - Desenvolvimento do fato
Subunidade 2.1 - Apresentando um resumo do fato, identificando personagens, lugares
e o acontecimento
(e)
Subunidade 2.2 - Esclarecendo algum dado necessário ao resumo do fato
(e/ou)
Subunidade 2.3 - Detalhando todo o fato, personagens, lugares, repercussões e desdobramentos
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(e)
Unidade 3 - Ilustração da reportagem através de recurso fotográfico
Subunidade 3.1 - Mostrando o fato em si ou algo relacionado a ele
(e)
Subunidade 3.2 - Esclarecendo o que mostra a ilustração
(e)
Unidade 4 - Informações adicionais à matéria principal
Subunidade 4.1 - Anunciando informações adicionais
(e)
Subunidade 4.2 - Detalhando as informações adicionais
(e/ou)
Unidade 5 - Ilustração da reportagem através de recurso gráfico
Subunidade 5.1 - Tentando reproduzir o fato
(e)

Subunidade 5.2 - Esclarecendo o que mostra a ilustração
Segundo a autora (op. cit.), estes dois modelos de organização retórica foram elaborados com base no reconhecimento das informações, hierarquicamente distribuídas na notícia e na reportagem, resultando no principal fator de distinção destes dois gêneros jornalísticos. Como pode-se visualizar nas listas acima, as unidades 1, 2 e 3 ocorrem tanto no gênero
notícia como no gênero reportagem, já as unidades 4 e 5 ocorrem unicamente no gênero reportagem. Portanto nessa visão de Silva (2002), são essas duas unidades que vão estabelecer a
diferença entre a notícia e a reportagem. 8

8 Como já foi mencionado anteriormente, o objetivo da pesquisa de Silva (2002) foi o de distinguir os dois gêneros, notícia
e reportagem. Embora haja essa pesquisa envolvendo o gênero reportagem, a presente pesquisa (A reportagem jornalística: desvendando as
variantes do gênero) faz-se sobre outro viés, isto é, já se partiu do pressuposto de que notícia e reportagem são gêneros distintos e, a partir daí,
procurou-se revelar outros elementos estruturais na própria reportagem. Havia uma hipótese de que, em cada caderno do jornal, o gênero
reportagem estruturar-se-ia de forma peculiar.
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3

METODOLOGIA

De um modo geral, a metodologia da presente pesquisa está ancorada na perspectiva sócio-retórica da análise de gêneros. Baseou-se, portanto, nos procedimentos metodológicos propostos por Swales (1990) e Bhatia (1993).
No que tange à exposição aqui pretendida, este capítulo está organizado em três
partes, quais sejam: tipo de estudo (em que são apontadas as bases da pesquisa empreendida),
descrição do corpus da pesquisa (em que são pontuados os elementos que caracterizam o corpus e os procedimentos adotados para sua seleção) e método de análise (em que se descreve o
modo como os textos das reportagens foram analisados).

3.1 TIPO DE ESTUDO

Esta pesquisa pode ser caracterizada como um estudo textual e discursivo (e, em
certo sentido, também pragmático) do gênero reportagem de jornal (ou jornalística). É parte
integrante de um projeto maior, proposto por Bonini (2001c), denominado: “Os gêneros do
jornal: as relações entre gênero textual e suporte”. A metodologia proposta para esta pesquisa,
portanto, está baseada na mesma metodologia adotada por Bonini (2001c). Tal metodologia
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prevê dois níveis de análise: macroestrutural (do jornal para os gêneros) e microestrutural (dos
gêneros para o jornal). Em qualquer um destes níveis são considerados três focos de atenção:
a literatura do meio, a estrutura textual e os aspectos pragmáticos. Em termos da presente pesquisa, realizou-se uma microanálise do gênero.
Em seu trabalho de 1990, Swales não chegou a descrever claramente a metodologia empregada em seu estudo inovador da introdução de artigos de pesquisa. O modo como
relatou esta pesquisa, no entanto, deixou claro (inclusive pelos termos empregados, como
“movimentos” e “passos”) que a inovação metodológica estava na forma como procurava
depreender a estrutura de “uso” da linguagem. Neste sentido é que seus seguidores (entre eles
Bhatia) passaram a descrever os gêneros não só via comparação de exemplares e identificação
de suas similaridades – técnica já empregada anteriormente, por exemplo, por Van Dijk
(1990), mas também pela atribuição de termos que identificassem o aspecto processual subjacente ao texto. O gênero, então, é descrito como uma prática (ou uma representação dessa
prática), de forma que os termos empregados na sua descrição iniciam-se por um verbo (estabelecer, revisar, delinear, etc.) que indica uma ação de linguagem. As subpartes de um gênero
são sub-ações que o escritor/falante executa no sentido de desenvolver uma ação de linguagem global, correspondente ao gênero como um todo (ver quadro 1, na seção 2.1.3).
A metodologia adotada por Bhatia (1993) para chegar à caracterização do gênero
carta de vendas promocionais e carta de pedido de emprego é, portanto, semelhante à proposta
por Swales (1990). Ele inova, contudo, no modo como propõe procedimentos mais gerais que
vão desde a seleção do corpus até a determinação da validade dos resultados da pesquisa
(quadro 2). Bhatia estrutura a vocação etnográfica da metodologia apenas esboçada por Swales. Segundo Bonini (2002), o aspecto mais inovador do trabalho de Bhatia está no aprofundamento que provém da noção do gênero como uma prática.
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Afirma Bonini (2002b):
A ênfase na prática discursiva, privilegiando o uso pelo modo como os propósitos
são conduzidos textualmente, leva Bhatia a postular que os membros mais experientes da comunidade fazem melhor uso dos recursos genéricos e que, neste sentido,
podem servir como bons avaliadores da descrição realizada pelo analista de gênero.

FASES
1

2

3
4
5
6

7

PROCEDIMENTOS

Localização de dado gênero textual em um contexto situacional. Desenvolve-se a partir da
intuição do pesquisador em relação à experiência prévia de observação de dado falante (escritor), das pistas internas do gênero e em função do que pode inferir quanto ao conhecimento de mundo deste falante (escritor);
Levantamento de literatura existente sobre o assunto. Procede-se à busca em setores de
interesse: 1) análise de gêneros; 2) manuais de prática profissional; e 3) estudos sociais e
interacionais;
Refinamento da análise contexto-situacional. Procede-se à definição do âmbito sóciocultural e de interação lingüística do gênero;
Seleção do corpus. Seleciona-se, mediante a definição clara dos propósitos comunicativos
dos gêneros e em função de uma amostragem estatisticamente relevante;
Estudo do contexto institucional. Procede-se ao levantamento do sistema ou da metodologia
que subjaz ao gênero (regras e convenções);
Análise lingüística em termos de:
a - características léxico-gramaticais. Estudo da estruturação microestrutural do gênero;
b - padrões de textualização. Estudo das relações entre os valores da prática social e a linguagem empregada;
c - interpretação estrutural do gênero textual. Levantamento da forma particular que assume
a comunicação de determinada intenção em dado texto;
Informação de especialista da comunidade discursiva. Averiguação dos resultados frente às
reações de um informante especialista da comunidade discursiva em estudo.

Quadro 2 – Metodologia de Bhatia para estudo de gêneros textuais (apud BONINI, 2002,
cf. BHATIA, 1993).
Embora siga de perto os procedimentos descritos por Bhatia (1993), Bonini
(2002b) afirma que esta metodologia (bem como as demais postas no campo) não dá conta da
descrição de um conjunto de gêneros, como é o caso quando se pretende estudar o jornal como um todo. Propõe, desse modo, inspirado em Biber (1988), uma análise em dois níveis,
macro e micro. Nestes níveis, distribui os procedimentos de Bhatia, de modo relativamente
adaptado (quadro 3).
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MACROANÁLISE

MICROANÁLISE

(1) Levantar a literatura a respeito do jornal. Nesta etapa, procede-se à leitura, com vias a determinar
a tradição relativa ao jornal e fazer um inventário
dos gêneros: i) dos principais manuais de jornalismo; ii) dos textos acadêmicos sobre o jornal; e iii)
de possíveis estudos que o analisem do ponto de
vista genérico;
(2) Estabelecer uma interpretação estrutural para
o jornal. Nesta etapa, procede-se: i) ao levantamento dos padrões textuais (partes e mecanismos característicos) e lingüísticos (léxico, emprego verbal,
padrão oracional, etc.) de estruturação do jornal; ii)
ao levantamento dos gêneros ocorrentes no jornal;
e iii) ao levantamento das relações com outros
gêneros amplos;
(3) Estabelecer uma interpretação pragmática
para o jornal. Nesta etapa, procede-se: i) à análise
da comunidade discursiva em que jornal se insere;
ii) ao estabelecimento dos papéis interacionais
(incluindo-se aí também a análise dos propósitos,
objetivos e interesses compartilhados e intervenientes; e iii) à consulta a informantes da comunidade
discursiva.

(1) Levantar a literatura a respeito do gênero.
Nesta etapa, com vias a determinar a tradição
relativa ao gênero em estudo, procede-se à
leitura: i) dos principais manuais de jornalismo;
ii) dos textos acadêmicos sobre o gênero; e iii)
de possíveis estudos que o analisem do ponto
de vista genérico;
(2) Estabelecer uma interpretação estrutural
para o gênero. Nesta etapa, procede-se: ii) ao
levantamento dos mecanismos textuais (movimentos, passos e seqüências) e lingüísticos
(léxico característico, emprego verbal, padrão
oracional, etc.) de estruturação do gênero; e ii)
ao levantamento das relações com outros gêneros e com o jornal;
(3) Estabelecer uma interpretação pragmática
para o gênero. Nesta etapa, procede-se: i) à
análise da comunidade discursiva em que o
gênero se insere; ii) ao estabelecimento dos
papéis interacionais (incluindo-se aí também a
análise dos propósitos, objetivos e interesses
compartilhados e intervenientes); e iii) à consulta a informantes da comunidade.

Quadro 3 – Metodologia de Bonini para o estudo dos gêneros do jornal (BONINI, 2001c
e 2002b).

A pesquisa aqui empreendida está no campo da microanálise. Procura determinar
a constituição do gênero reportagem a partir do modo como ela circula no jornal. Neste sentido é que, para determinar as reportagens que seriam analisadas, houve (como se descreve
pormenorizadamente no item seguinte) um esforço de distinguir os exemplares deste gênero
em relação aos demais (notícia, nota, comentário,etc.), tarefa complexa como já se reportou
em um texto anterior (KINDERMANN, 2002).
Diante deste quadro teórico/metodológico, a presente pesquisa procura responder,
de modo geral, a questão: Como a reportagem se caracteriza em relação ao jornal? Para se
chegar a esta resposta geral, a pesquisa procura responder outras três questões parciais:
a) Qual é a função da reportagem em relação ao jornal?;
b) Como a reportagem varia nas e entre as várias seções do jornal?; e,
c) Quais traços formais e/ou funcionais distinguem os possíveis subgêneros?
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Para responder as questões postas, procurou-se alcançar um objetivo geral: levantar as características da reportagem no jornal do Brasil, visando determinar as variantes do
gênero (subgêneros) e sua função no jornal.
Este objetivo geral, por sua vez, deveria ser alcançado pela realização de três objetivos secundários, quais sejam:
a) identificar a estrutura textual e os aspectos funcionais da reportagem;
b) levantar o papel da reportagem em cada seção do jornal, buscando assim suas
variantes ou subgêneros; e,
c) identificar, em uma análise contrastiva, as similaridades e as diferenças que
possam fundamentar a identidade e os graus de independência de cada subgênero (política, economia, turismo, etc.).

2.2 DESCRIÇÃO DO CORPUS DA PESQUISA

3.2.1 PROCEDIMENTOS DE COLETA

Para contextualizar o modo como o corpus foi selecionado, traço inicialmente um
breve perfil do Jornal do Brasil. Este jornal é composto por oito cadernos fixos, quais sejam:
Política, Brasil, Internacional, Ciência, Economia, Cidade, Esportes e Caderno B. É composto, também, por sete cadernos variáveis, quais sejam: Viagem, Estilo de Vida, Casa, Educação
e Trabalho, Internete, Carro & Moto e Idéias: livros. Em princípio, a presente pesquisa trataria
dos 8 cadernos fixos, todavia, em virtude do tempo exíguo, houve a necessidade de se reduzir
o corpus da pesquisa, e deixar a análise dos demais cadernos para um momento futuro.
O corpus da presente pesquisa é composto por 32 reportagens selecionadas do
Jornal do Brasil, em exemplares veiculados entre os dias 10 e 16 de janeiro de 2000. As reportagens foram coletadas a partir de quatro cadernos: Internacional, Brasil, Cidade e Política,
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uma vez que se tinha como objetivo principal levantar as características da reportagem em
relação ao modo como variam e funcionam no jornal.
O primeiro procedimento adotado para selecionar as reportagens foi o de se buscar uma definição relativamente clara que possibilitasse a elaboração de critérios. Como a
literatura da área aponta (v. seção 2.2.2), o gênero reportagem pode ocorrer como aprofundamento da notícia ou como pauta planejada (o que estamos entendendo como seu estágio de
“gênero autônomo”). Deste modo elaborou -se o primeiro critério: observar se a reportagem
decorria de uma notícia veiculada anteriormente (reportagem como desdobramento da notícia)
ou se ela mostrava padrões de gênero autônomo.9
A aplicação deste critério revelou não só uma relação com a notícia, mas também
uma fluidez de fronteiras entre outros gêneros como a reportagem, a entrevista, o perfil, e a
análise. Em decorrência desta heterogeneidade presente nos textos que compõem o jornal,
houve a necessidade de se adotar um novo critério. Passou-se a etiquetar as reportagens puras
e as reportagens contaminadas por outros gêneros e foram selecionadas para estudo apenas as
primeiras.
Para identificar os exemplares mais característicos do gênero, optou-se por um
conceito provisório, conforme relatado em Kindermann (2002). Neste conceito, a reportagem
é caracterizada como um texto que:
a) provém de pauta planejada (mostrando um alvo que foi buscado fora da realidade imediata dos fatos em eclosão);
b) envolve pesquisa em fontes e temas além dos limites imediatamente relacionados ao fato de notícia, sendo, em vários graus, mais atemporal;
c) detém um estilo mais livre, rompendo a rigidez da técnica jornalística e podendo ser mais pessoal;
d) embora diferente da notícia, é um relato.

9

Foi feito este levantamento, mas não houve tabulação dos resultados, devido ao fato de não ser a prioridade
desta pesquisa e porque envolveria outros gêneros.
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3.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE

Para a análise das reportagens, como já se disse, a metodologia adotada nesta pesquisa é a proposta por Bonini (2002b).
O primeiro item desta proposta (desenvolvido anterior e simultaneamente à coletada dos dados), levantar a literatura a respeito do gênero, já foi tratado no capítulo da fundamentação teórica (ao se expor as concepções do gênero reportagem postas na literatura) e na
descrição dos procedimentos de coleta (ao se descrever o modo como o gênero foi destacado
do/no jornal).
Quanto à segunda etapa (cujos resultados serão apresentados no próximo capítulo),
estabelecer uma interpretação estrutural para o gênero, ocorreu como momento de análise
dos exemplares do gênero propriamente. Os textos foram estudados, em um primeiro momento:
a) em relação às unidades informativas que apresentam; número de ocorrências e
ordem regular destas unidades;
b) em relação aos propósitos comunicativos que apresentam no todo e nas partes.
Em um segundo momento, foram feitas análises para se determinar o modo como
a reportagem aparece em cada caderno estudado, buscando-se, assim, descobrir dados que
indicassem sua forma de funcionamento no jornal.
A última etapa, estabelecer uma interpretação pragmática para o gênero, foi desenvolvida parcialmente; os subitens dessa etapa: i) análise da comunidade discursiva em que
o gênero se insere e ii) estabelecimento dos papéis interacionais foram tratados conjuntamente
à estruturação genérica. Quanto ao subitem iii) consulta a informantes da comunidade, será
retomado em pesquisas futuras.
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4

ANÁLISE DOS DADOS

Este capítulo tem por objetivos apresentar e discutir os resultados obtidos na análise das 32 reportagens do Jornal do Brasil que compõem o corpus desta pesquisa, a partir dos
preceitos teóricos/metodológicos desenvolvidos por Swales (1990) e Bhatia (1993) e segundo
o enfoque adotado por Bonini (2001c), conforme foram apresentados nos capítulos de Fundamentação Teórica e de Metodologia.
Num primeiro momento, apresentar-se-á a estrutura composicional (estrutura genérica) dos textos tomados para análise, num segundo momento, a circulação do gênero no
jornal (relação entre gênero reportagem e jornal) e, finalmente, apresentar-se-á a relação entre
gênero e comunidade discursiva.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA GENÉRICA

Para a construção do modelo que corresponde à estrutura composicional das reportagens analisadas, partiu-se do modelo CARS de Swales (1990), como se pode verificar no
quadro 1 do capítulo 2. Assim, encontrou-se nos quatro cadernos analisados – Cidade, Política, Brasil e Internacional, não apenas uma estrutura retórica que assim caracterizaria o gênero
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reportagem, mas sim quatro subgêneros, caracterizadas por movimentos e passos diferenciados, conforme a classificação proposta:
a) reportagem de aprofundamento da notícia (RAN);
b) reportagem a partir de entrevista (REn);
c) reportagem de pesquisa (RPe); e
d) reportagem retrospectiva (RRe).
Após o levantamento das estruturas genéricas, que resultou na classificação proposta acima, pôde-se evidenciar, nesta pesquisa, estes quatro subgêneros. Desta forma, foi
feito um levantamento dos percentuais de ocorrência de cada subgênero no corpus, com o
objetivo de demonstrar qual deles pode ser considerado o mais saliente e, possivelmente, mais
importante no jornal (tabela 1).
Tabela 1 – Freqüência e percentual dos subgêneros do gênero reportagem no corpus:
Gênero: reportagem
SUBGÊNEROS
aprofundamento da notícia
a partir de entrevista
de pesquisa
retrospectiva
Total

F

%

15
7
6
4
32

46,88%
21,88%
18,75%
12,50%
100%

Na tabela 1, o alto percentual com relação ao subgênero reportagem de aprofundamento da notícia, justifica a tendência, na literatura da área de comunicação, de se caracterizar a reportagem como uma notícia ampliada. A ocorrência dos demais subgêneros, contudo,
não é irrelevante, justificando a intuição de Chaparro (1998) de que há uma série de formas de
ocorrência da reportagem, não trabalhada nesta literatura (área da comunicação).

4.1.1 REPORTAGEM DE APROFUNDAMENTO DA NOTÍCIA

A estrutura composicional do subgênero reportagem de aprofundamento da notícia, é caracterizado por cinco movimentos, conforme o quadro 4.
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MOVIMENTOS
I
Fornecer pista
para que o
leitor identifique a reportagem

PASSOS
1 – Ilustrar com fotografia/s
2 – Citar aspecto mais saliente
3A – Complementar informações do título
3B – Explicitar informações do título
4 – Citar nome do repórter
Introduzir o
1A – Citar desdobramento do fato gerador
desdobramento 1B – Apresentar perspectiva de desdobramento
do fato
2 – Citar o fato gerador
3A – Citar opinião de entrevistado sobre o fato gerador ou
sobre o desdobramento
3B - Citar opinião própria sobre o fato gerador ou sobre o
desdobramento
4A – Fornecer o histórico do fato gerador
4B – Fornecer histórico do desdobramento do fato gerador
5 – Citar reação ao fato gerador
6 – Citar aspecto da realidade relacionado ao fato gerador
e/ou ao desdobramento
7 – Descrever a conjuntura do fato gerador
Apresentar o
1 – Descrever o/s desdobramento/s do fato
desdobramento 2 – Descrever reações ao desdobramento
do fato
3A – Descrever o contexto do desdobramento
3B – Descrever o fato gerador
4 – Descrever o contexto do fato gerador
5 – Generalizar a partir de fato/s
6 – Apresentar outros desdobramentos do fato gerador
7 – Descrever perfil de envolvido no fato

II

III

IV

OU

E/OU

E/OU

E/OU

OU

Apresentar
eventos relacionados ao
fato gerador

1 – Descrever fato/s relacionado/s ao fato gerador
2 – Descrever reações ao/s fato/s relacionado/s
3A – Descrever histórico do fato relacionado ao fato gerador OU
3B – Generalizar a partir de fato/s
4 – Apresentar perspectiva de desdobramento de fato relacionado
Apresentar
1 – Descrever fato relacionado ao desdobramento
eventos rela2A – Descrever reação ao fato relacionado ao desdobramen- OU
cionados ao
to
desdobramento
2B – Descrever resultados do fato relacionado ao desdodo fato
bramento

V

Quadro 4 – Estrutura composicional da reportagem de aprofundamento da notícia
(RAN)
Estes cinco movimentos podem ser identificados da seguinte forma:
•

movimento I – fornecer pista para que o leitor identifique a reportagem –
realiza, na superfície textual, elementos que localizam o conteúdo da reportagem em determinado campo de interesse, quanto ao leitor;
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•

movimento II – introduzir o desdobramento do fato – apresenta, de modo
breve, o conteúdo focal da reportagem: um aspecto novo de fato já noticiado anteriormente (aqui denominado de desdobramento do fato);

•

movimento III – apresentar o desdobramento – apresenta, em maiores detalhes, a novidade em relação ao fato noticiado anteriormente;

•

movimento IV – apresentar eventos relacionados ao fato gerador – apresenta, quando o fato oportuniza, os eventos suscitados pelo fato noticiado,
mas não necessariamente dele decorrentes;

•

movimento V – apresentar eventos relacionados ao desdobramento – apresenta, quando o fato oportuniza, eventos suscitados pelo desdobramento do
fato, mas não necessariamente dele decorrentes.

O modo como estes movimentos se apresentam no texto espelha mais a estrutura
das ações humanas (temporal e espacialmente) que uma estratégia deliberada do escritor de
escrever um texto exatamente com esta conformação. Ao que tudo indica, a reportagem de
aprofundamento da notícia dá-se como reflexo do processo de ocorrência do fato, tendo um
fato anterior que motiva a busca e o relato de um novo fato dele resultante (fato da reportagem) e dos fatos circundantes. Por esse motivo, os mesmos elementos (histórico, relato, aspectos secundários e perspectiva) se repetem a cada novo fato abordado. Contudo, apenas um
deles é o fato da reportagem e que será anunciado no primeiro movimento, mas nem sempre
no título.

Para melhor visualizar a ocorrência destes movimentos no texto, apresenta-se a
estrutura composicional da reportagem “DNER invest igará NovaDutra” (quadro 5).
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I - Fornecer
pista
para que o
leitor
identifique
a reportagem

[DNER INVESTIGARÁ NOVADUTRA (I-2)]
[HELTON FRAGA (I-4)]

[O prefeito de Resende, Eduardo Meohas (PSB), disse ter
obtido ontem do ministro dos Transportes, Eliseu Padilha. a
garantia de que o Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem (DNER) vai apurar as responsabilidades da concessionária NovaDutra (II-1A)] [nas conseqüências do transbordamento do Rio Água Branca, no Km 331 da Via Dutra
(BR-1 16), altura de Engenheiro Passos, distrito de Resende,
no Estado do Rio. (II-2)] [A concessionária fora alertada, em
II – Introduzir dezembro de 1997, sobre o perigo de o rio alagar as pistas da
o
estrada num temporal. A tempestade de domingo (dia 2) à
Desdobramento tarde causou congestionamentos de 26 quilômetros na principal estrada do país, segunda-feira, criando graves probleDo fato
mas para milhares de pessoas que voltavam para casa após
as festas de fim de ano. (II-4B)]
[Eduardo Meohas contou ter sensibilizado o ministro ao apresentar a carta enviada à NovaDutra. em 15 de dezembro de 1997,
por Valdeci Ribeiro da Silva, morador de Engenheiro Passos,
alertando a empresa para o risco de transbordo e alagamento
devido à falta de dragagem do Rio Água Branca e à construção
de muretas de contenção, de concreto, prejudicando a passagem
das águas. Meohas disse que a NovaDutra respondeu a Silva, em
21 de maio de 1998, descartando a possibilidade de enchente. “A
NovaDutra cometeu um erro de engenharia e tem de ser responsabilizada”, acusou Meohas. (III -1)]
[Resposta — O diretor de obras da NovaDutra, Leonardo Vianna,
III – Apresentar disse que as críticas não têm fundamento técnico, acrescentando que
a concessionária nunca temeu uma investigação do DNER. “As
o desdobramuretas de concreto diminuíram os acidentes pela metade”, garanmento
tiu. (III-2)]
[Em Brasília, prefeitos de algumas cidades fluminenses —
Itatiaia, Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Piraí. Paraíba do Sul e Três Rios — atingidas pelas enchentes vão se
encontrar hoje com o presidente Fernando Henrique Cardoso para pedir R$ 30 milhões. Ontem, também o ministro do
IV –
Meio Ambiente, José Sarney Filho, demonstrou preocupação
com os efeitos da chuva. (IV-1)] [Ele e Padilha prometeram
Apresentar
tomar providências para reconstruir a região. Sarney Filho
eventos
adiantou que os ministérios do Meio Ambiente e dos Transrelacionados
portes trabalharão juntos na fiscalização das leis ambientais
ao fato gerador nas estradas federais. (IV-2)]
[Eduardo Meohas aproveitou para anunciar que entrou com representação no Ministério Público cobrando da NovaDutra o
replantio de árvores numa área de 20 hectares do trecho da estrada que passa pelo município. O prefeito responsabiliza a empresa
pelo corte indiscriminado das árvores. Ontem, Sarney Filho, com
V–
quem Meohas se reuniu, anunciou apoio à iniciativa. (V-1)] [“Os
Apresentando cortes foram técnicos e autorizados pelo Ibama”, respondeu o
eventos
diretor de Obras da NovaDutra, Leonardo Vianna. (V-2A)]
relacionados
ao novo dado
JB/ Cidade – dia 11/01/00 – folha 21

Quadro 5 – Reportagem de aprofundamento da notícia

(I-2) Citar
aspecto
mais saliente
(I-4) Citar
nome do
repórter
(II-1a) citar o
desdobramento
do fato
gerador
(II-2) citar o fato
gerador

(II-4B) fornecer
histórico
do
desdobramento

(III-1) descrever o/s
desdobramento/s
(III-2)
Descrever
reações ao
desdobramento
(IV-1) descrever
fato/s
relacionado/s
ao fato gerador
(IV-2) descrever
reações ao/s fato/s
relacionado/s
(V-1) descrever
fato relacionado
ao desdobramento
(V-2A)
Descrever
reação ao fato
relacionado ao
desdobramento
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Estes cinco movimentos característicos deste subgênero (RAN) não são constantes
em todos os exemplares analisados. As reportagens, então, foram agrupadas de acordo com os
movimentos apresentados (tabela 2). Em termos de percentuais, conferir a tabela 2.
Tabela 2 – Freqüência e percentual dos movimentos (RAN)
MOVIMENTOS
grupo (a)

I

II

III

IV

grupo (b)
grupo (c)
grupo (d)
grupo (e)

I
I
I
I

II
II
II
II

III
III

IV

total

IV

V

F

%

2

13,34

4
5
2
2

26,66
33,32
13,34
13,34

15

100

Como se percebe na tabela 2, nos textos tomados para análise, 13,34% têm como
estrutura composicional os movimentos I, II, III, IV e V; 26,66 % têm como estrutura composicional os movimentos I, II, III e IV; 33,32% têm os movimentos I, II e III; 13,34% têm os
movimentos I, II e IV e 13,34% têm os movimentos I e II. Nessa tabela, verifica-se que os
movimentos I e II são constantes em todos os exemplares de texto deste subgênero.
Estes cinco grupos (a), (b), (c), (d) e (e) apresentam como estrutura composicional
combinações diferentes de movimentos, conforme o que se pode verificar na tabela 2. Em
cada grupo, os passos, em termos de números de ocorrências, estão distribuídos segundo a
tabela 3.
O movimento que inicia este subgênero de reportagem (RAN) é o de identificar a
reportagem, que se subdivide em seis passos, quais sejam: I.1 – ilustrar com fotografia/s; I.2 citar aspecto mais saliente; I.3A - complementar informação do título; I.3B - explicitar informações do título; e I.4 - citar nome do repórter, sendo que, apenas o passo I.2 é constante em
todos os exemplares tomados para análise, como se pode verificar na tabela 3.
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Tabela 3 – Demonstrativo das ocorrências de passos (RAN):

estrutura
composicional
MOVIMENTO

PASSO

1
I

II

III

IV

V

2
3A
3B
4
1A
1B
2
3A
3B
4A
4B
5
6
7
1
2
3A
3B
4
5
6
7
1
2
3A
4
1
2A
2B

freqüência de ocorrências
grupo
grupo
grupo (c)
(a)
(b)
2
3

Grupo (d) grupo
(e)

2

4
2

5

2

1
2

3
4
1
3
1
1
2

3
5
1
5
1

1
2

2

1
1

2
1

3
1
1
1
1
1

2
1
2
1
2
4
2
3

2
2

2
1

1
2
1

4
1
1

2
1
1

2
1
1
2
2
2
2
1

2
1

F

%

5

33,33%

15
3
1
10
15
4
14
5
1
7
3
2
1
2
9
3
4
1
1
1
1
1
8
1
1

100,00%
20,00%
6,66%
66,66%
100%
26,66%
93,33%
33,33%
6,66%
46,66%
20,00%
13,33%
6,66%
13,33%
60,00%
20,00%
26,66%
6,66%
6,66%
6,66%
6,66%
6,66%
53,33%
6,66%
6,66%

1
2
1
1

6,66%
13,33%
6,66%
6,66%

O segundo movimento é o de introduzir o desdobramento. Neste movimento o escritor/repórter a partir de um fato gerador, entendendo-se, aqui, por fato gerador uma notícia
divulgada anteriormente que desencadeia um novo texto, faz uma introdução desse novo texto/desdobramento. Neste movimento, há dez passos, que, contudo, não são freqüentes em todos os exemplares (ver tabela 3), quais sejam: II.1A – citar desdobramento do fato gerador;
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II.1B – apresentar perspectiva de desdobramento; II.2 – citar o fato gerador; II.3A – citar opinião de entrevistado sobre o fato gerador ou sobre o desdobramento; II.3B – citar opinião
própria sobre o fato gerador ou sobre o desdobramento; II.4A – fornecer o histórico do fato
gerador; II.4B – fornecer histórico do desdobramento do fato gerador; II.5 – citar reação ao
fato gerador; II.6 – citar aspecto da realidade relacionada ao fato gerador e/ou ao desdobramento e II.7 – descrever a conjuntura do fato gerador.
No passo II.1A – citar desdobramento do fato gerador, o escritor/repórter parte de
um novo dado sobre o fato gerador. No total de 15 reportagens, esse passo está presente em
14, na única em que não aparece, há o passo II.1B - apresentar perspectiva de desdobramento. Vejam-se os exemplos a seguir:
[O prefeito de Resende, Eduardo Meohas (PSB), disse ter obtido ontem do ministro
dos Transportes, Eliseu Padilha. a garantia de que o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) vai apurar as responsabilidades da concessionária NovaDutra (II-1A)] (“D NER investigará NovaDutra” (JB/Cidade – dia 11/01/00 – folha 21)
[Uma obra que custará apenas R$ 36 mil poderá tirar o Leblon, até o final deste mês,
da lista de praias impróprias para banho.(II.1B)] (“Lagoa na Barra tem mancha” –
JB/Cidade – dia 11/01/00 – folha 18)

O passo II.1B – apresentar perspectiva de desdobramento – o escritor/repórter apresenta futuros desdobramentos, como pode ser visualizado no exemplo abaixo:
[Investigações — As principais linhas de atuação da CPI mineira estarão concentradas na investigação do tráfico no Triângulo Mineiro, na região de Governador Valadares e na fuga e contatos no estado do traficante Luís Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar. Na última reunião da CPI antes da paralisação ficou decidido que
todos os pedidos de quebra de sigilos telefônicos e bancários e seus desdobramentos
ficarão centralizados com o juiz Eh Lucas de Mendonça, que condenou Fernandinho
Beira-Mar a 12 anos de prisão em 1996.
Um dos primeiros a prestar depoimento na volta dos trabalhos da CPI será o empresário e dono de cartório eta Betim. Wesley Silva, acusado por Beira-Mar de lavagem
de dinheiro. Também serão interrogados o juiz de Governador Valadares, Nelson
Missias de Morais, ameaçado de morte por traficantes, e as delegadas, também de
Valadares, Maria Aparecida Pinto e Joana D’Are Lima Ternponi. (II-1B)] (“Novas
frentes de investigação” – JB/Brasil – dia 10/01/00 – folha 5)

O passo II.2 – citar o fato gerador, presente em todos os textos analisados, é passo característico deste subgênero, reportagem de aprofundamento da notícia (RAN), uma vez
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que se entende o fato gerador como o que gera um outro fato (desdobramento), sendo também
o gerador da reportagem. Veja-se um exemplo:
[nas conseqüências do transbordamento do Rio Água Branca, no Km 331 da Via
Dutra (BR-1 16), altura de Engenheiro Passos, distrito de Resende, no Estado do Rio. (II-8)] (“DNER investigará NovaDutra” (JB/Cidade – dia 11/01/00 – folha 21))

No passo II.3A – citar opinião de entrevistado sobre o fato gerador ou desdobramento, o escritor/repórter apóia-se nos argumentos de entrevistados para ancorar seus textos.
Observa-se o exemplo:
[“E tecnicamente positivo o uso da pulseira e não causa constrangimentos a quem
estiver com ela”, afirmou o secretário Nacional de Direitos Humano s, José Gregori.(II-7)] (“Presos poderão usar pulseira eletrônica” (JB/Brasil – dia 10/01/00 – folha
5))

No passo II3B – citar opinião própria sobre o fato gerador ou sobre o desdobramento – o escritor/repórter opina sobre o fato gerador da reportagem ou sobre o desdobramento, como pode ser visualizado abaixo:
[A prisão de Gloria Trevi, seu namorado e empresário Sergio Andrade e Maria Boquitas (II-1A)] [vai facilitar a investigação de denúncias que vão desde abuso sexual
e maus-tratos a corrupção de menores. (II-3B)] (“Seqüestro e abuso sexual”
(JB/cidade – dia 14/01/00 – folha 19))

No passo II.4A – fornecer o histórico do fato gerador o escritor/repórter faz uma
retrospectiva do fato gerador, desta forma, facilitando a compreensão, principalmente para
leitores que não acompanharam o desenrolar do fato gerador, como acontece, também, com o
passo II.4B – fornecer histórico do desdobramento do fato gerador.
[Segundo a PM, no dia do crime duas chamadas foram feitas daquele endereço, informando a ocorrência, e uma patrulha foi enviada ao local minutos depois da primeira ligação. (II-4A)] (“PM nega falha do 190 em assalto” – JB/Cidade – dia
11/01/00 – folha 20)
[A concessionária fora alertada, em dezembro de 1997, sobre o perigo de o rio alagar as pistas da estrada num temporal. A tempestade de domingo (dia 2) à tarde causou congestionamentos de 26 quilômetros na principal estrada do país, segundafeira, criando graves problemas para milhares de pessoas que voltavam para casa
após as festas de fim de ano. (II-4B)] (“DNER investigará NovaDutra” (JB/Cidade –
dia 11/01/00 – folha 21))
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No passo II.5 – citar reação ao fato gerador, o escritor/repórter acrescenta alguma informação que venha a mostrar ao leitor outras posições tomadas frente ao fato noticiado
anteriormente. Confira o exemplo:
[Na Argentina, o ex-ministro da Fazenda Domingo Cavallo preferiu não se pronunciar sobre a opção feita por Mahuad, pedindo “um tempo” para estu dar a situação do
Equador. No passado, Cavallo assessorou o impopular Abdala Bucaram, que acabou
sendo destituído, o ex-ministro teria aconselhado na época a adoção da paridade com
o dólar, numa solução semelhante à adotada pelo governo Menem. Na Colômbia, o
economista Javier Fernández Riva, previu que a decisão afetará o comércio com o
país vizinho. Segundo ele, os exportadores terão problemas no futuro, já que o câmbio prejudicará a competitividade dos seus produtos. (II-13)] (“Brasil pede serenid ade” - JB/ Internacional – dia 1201/00 – folha 11)

No passo II.6 – citar aspecto da realidade relacionado ao fato gerador e/ou ao
desdobramento, que aparece uma única vez (conforme tabela 3), o escritor/repórter procura
produzir uma sustentação de toda a reportagem através da apresentação de uma aspecto que
não compõe a estrutura do fato, mas que tem alguma ligação explicativa com ela. Veja-se o
exemplo:
[A Convenção Internacional pela linprescritibilidade dos Crimes contra a Humanidade, de 1968, determina que os culpados por crimes contra a humanidade devem
pagar, bastando que estejam vivos. A convenção foi criada exatamente para evitar
que a idade dos acusados sirva de pretexto para seu não-comparecimento aos tribunais.(II-6) (“Argumento question ável” – JB/ Internacional – dia 13/01/00 – folha 12)

Finalmente, no passo II.7 – descrever a conjuntura do fato gerador, o repórter/escritor faz uma análise da situação na qual o fato gerador insere-se. Confira-se o exemplo:
[A juiza já sabe que esses militares agora de pijamas e instalados no balneário de
Mar del Plata — eram alguns dos responsaveis por “presentear” filhos recém nascidos de perseguidos pela ditadura. Neste processo de seleção, a preferência era
pelos branquinhos”, como confir mou Estela Carlotto, que há mais de 20 anos procura seu neto Guido. ‘Os netos são a nossa csperança. Eles têm que estar vivos porque
foram seqüestrados e entregues a pessoas importantes. Quanto aos nossos filhos, as
chances são menores”, diz Rosa Roisinblit, de 80 anos.
Gravidez - Patrícia Júlia, filha única de Rosa, vice-presidente da entidade, desapareceu aos 26 anos de idade. Patrícia estava grávida de oito meses e Rosa, depois de
anos de investigação, sabe que seu neto, batizado de Rodolfo, nasceu no dia 15 de
novembro e hoje teria 20 anos. Agora, com a prisão dos suboficiais, cujas identidades não foram reveladas, reapareceu a possibilidade de que sejam encontrados pelo
menos outros 12 jovens. (II-7)] (“Suboficiais depõem na Argentina” – JB/ Internacional – dia 11/01/00 – folha 11)
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O terceiro movimento, apresentar o desdobramento, é subdividido em oito passos. Nesses passos, o escritor/repórter descreve, apresenta e generaliza. São eles: III.1 – descrever o/s desdobramento/s; III.2 – descrever reações ao desdobramento; III.3A – descrever o
contexto do desdobramento; III.3B – descrever o fato gerador; III.4 – descrever o contexto do
fato gerador; III.5 – generalizar a partir de fato/s; III.6 – apresentar outros desdobramentos do
fato gerador; e, III.7 – descrever perfil do envolvido no fato.
No passo III.1 – descrever o/s desdobramento/s, o escritor/repórter pormenoriza
o/s desdobramento/s, conforme exemplo:
[Eduardo Meohas contou ter sensibilizado o ministro ao apresentar a carta enviada à
NovaDutra. em 15 de dezembro de 1997, por Valdeci Ribeiro da Silva, morador de
Engenheiro Passos, alertando a empresa para o risco de transbordo e alagamento devido à falta de dragagem do Rio Água Branca e à construção de muretas de contenção, de concreto, prejudicando a passagem das águas. Meohas disse que a NovaDutra respondeu a Silva, em 21 de maio de 1998, descartando a possibilidade de enchente. “A NovaDutra cometeu um erro de engenharia e tem de ser responsabiliz ada”, acusou Meohas. (III -1)] (“DNER investigará NovaDutra” (JB/Cidade – dia
11/01/00 – folha 21)

No passo III.2 – descrever reações ao desdobramento, o escritor/repórter apresenta a posição do envolvido no desdobramento. Veja-se um exemplo:
[Resposta — O diretor de obras da NovaDutra, Leonardo Vianna, disse que as críticas não têm fundamento técnico, acrescentando que a concessionária nunca temeu
uma investigação do DNER. “As muretas de concreto diminuíram os acidentes pela
metade”, garantiu. (III -18)] (“DNER investigará NovaDutra” (JB/Cidade – dia
11/01/00 – folha 21))

No passo III.3A – descrever o contexto do desdobramento, o escritor/repórter apresenta uma panorâmica da situação na qual o desdobramento se insere. Exemplo:
[Publicamente nenhum dos dois candidatos quer referir-se a Pinochet nesta reta final
da campanha. Ambos acreditam ter mais a perder do que a ganhar aludindo ao exditador. Em particular, porém, os dirigentes da esquerda consideram que a atuação
de Baltasar Garzón foi, em termos eleitorais, o melhor presente com que poderia sonhar a direita. Os políticos conservadores concordam.(III-3A) (“Episódio ajudou d ireita” – JB/Internacional – dia 12/01/00 – folha 10)

O passo III.3B – descrever o fato gerador, aparece apenas em um dos textos tomados para análise. O escritor/repórter descreve o fato gerador. Confira:
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[De acordo com laudo preliminar da Polícia Rodoviária Federal, divulgado em Buenos Aires pela Embaixada do Brasil, os turistas argentinos estavam a menos de duas
horas de Balneário Camboriú quando o motorista, em alta velocidade, perdeu o controle do ônibus, bateu com a lateral do veículo num penhasco, passou para a contramão e atingiu o ônibus da empresa Reunidas Catarinense.(III-3B)] (“Comoção na
Argentina” – JB/Brasil – dia 13/01/00 – folha 6)

O passo III.4 – descrever o contexto do fato gerador, também aparece uma única
vez, nesse passo, o escritor/repórter situa o leitor, descrevendo o contexto do fato gerador.
Veja-se:
[Os turistas tinham pago US$ 380 por pouco mais de uma semana na praia. Com a
desvalorização do real, aumentou a quantidade de excursões em direção ao Brasil,
destino de pelo menos 10 ônibus com argentinos a cada dia do verão.(III-21)] (“C omoção na Argentina” – JB/Brasil – dia 13/01/00 – folha 6)

O passo III.5 – generalizar a partir de fatos, ocorre somente uma vez. Nesse passo, o escritor/repórter apresenta uma generalização feita a partir de fatos relatados anteriormente. Como pode ser observado no exemplo abaixo:
[Sobre ovos — Dividida entre sua hospitalidade ao suave povo tibetano e interessada no comércio com os poderosos chineses, a Índia pisa em ovos. (III-5)] (“Tibete
separa China e Índia” – JB/Internacional – dia 14/01/00 – folha 11)

No passo III.6 – apresentar outros desdobramentos do fato gerador, o escritor/repórter apresenta outros desdobramentos secundários, mas contribuindo com o desdobramento principal. Veja-se o exemplo:
[Em Tucumán, a mil quilômetros de Buenos Aires, o clima era de incertezas no dia
nublado. No fim da tarde, parentes começaram a ser levados para o aeroporto, de
onde seguiram para Santa Catarina. “Minha mãe, minha cunhada, meu irmão e meus
sobrinhos estavam nesse ônibus, o dezoito”, afirmou um homem. Pelo telefo ne, uma
sobrevivente que se identificou apenas como Mônica contou a uma TV argentina o
que testemunhou na BR-470. “Vi uns so bre os outros. Desespero. E bebês e adultos
que não se mexiam. Uma tristeza”. (II I-6)] (“Comoção na Argentina” – JB/Brasil –
dia 13/01/00 – folha 6)

O último passo desse terceiro movimento, III.7 – descrever perfil do envolvido no
fato, também aparece uma única vez. Nesse passo, o escritor/repórter procura descrever o
envolvido no fato. Confira:
[Visto no Vaticano como um bispo progressista demais, há alguns anos dom Lehmann foi incluído na lista dos “amigos pro blemáticos” da Santa Sé. Princi palmente
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quando se pretende que o episcopado e todo o clero da Alemanha cumpram sem discutir as expressas e severas recomendações do papa para negar aos católicos divorciados a possibilidade de um novo casamento na igreja. (III-7)] (“Bispo nega renú ncia papal” – JB/ Internacional – dia 11/01/00 – folha 10)

O quarto movimento, apresentar eventos relacionados ao fato gerador, é constituído de quatro passos, quais sejam: IV.1 – descrever fato/s relacionado/s ao fato gerador; IV.2
– descrever reações ao/s fato/s relacionado/s; IV.3 – descrever histórico do relacionado ao
fato gerador; e IV.4 – apresentar perspectiva de desdobramento de fato relacionado.
No passo IV.1 – descrever fato/s relacionado/s ao fato gerador, o escritor/repórter apresenta eventos relacionados ao fato gerador e os descreve. Veja-se o exemplo:
[Em Brasília, prefeitos de algumas cidades fluminenses — Itatiaia, Resende, Barra
Mansa, Volta Redonda, Piraí. Paraíba do Sul e Três Rios — atingidas pelas enchentes vão se encontrar hoje com o presidente Fernando Henrique Cardoso para pedir
R$ 30 milhões. Ontem, também o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho,
demonstrou preocupação com os efeitos da chuva. (IV-1)] (“DNER investigará N ovaDutra” (JB/Cidade – dia 11/01/00 – folha 21))

No passo IV.2 – descrever reações ao/s fato/s relacionado/s, o escritor/repórter apresenta repercussões. Exemplo:
[Ele e Padilha prometeram tomar providências para reconstruir a região. Sarney Filho adiantou que os ministérios do Meio Ambiente e dos Transportes trabalharão
juntos na fiscalização das leis ambientais nas estradas federais. (IV-26)] (“DNER
investigará NovaDutra” (JB/Cidade – dia 11/01/00 – folha 21))

O passo IV.3 – descrever histórico do fato relacionado ao fato gerador, aparece
uma única vez (confira tabela 3). Nesse passo, o escritor/repórter apresenta o histórico do evento relacionado ao fato gerador. Veja-se:
[Briga — A entrada da Cedae no Jardim Botânico para dar cabo da ligação do esgoto da Vila Caxinguelê com o Rio dos Macacos — de onde, novamente, os dejetos
iam acabar caindo no canal da Visconde de Albuquerque e, outra vez, na Praia do
Leblon — é o fim de uma longa queda-de-braço com o Ibama (Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis).
Interessado em desapropriar as 150 casas, ocupadas por herdeiros de antigos funcionários do Jardim Botânico, o lhama não queria as obras, por temer caracterizar uma
melhoria e acabar por fixar os moradores, de vez, no local.
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“Foi a mediação da prefeitu ra, feita ao longo do ano passado, que convenceu o lbama da necessidade das obras”, expli cou Evandro de Britto.(IV-3)] (“Cedae melhora
Praia do Leblon” – JB/Cidade – dia 11/01/00 – folha 18)

O passo IV.4 – apresentar perspectiva de desdobramento de fato relacionado –
aparece uma vez, como pode ser visualizado no recorte abaixo:
[Segundo ele, com aval do lbama, a Cedae, que já tem um projeto pronto para acabar
com o despejo de esgotos no Rio dos Macacos, vai lançar um edital para licitar a
empreitada. O diretor afirma que as obras deverão começar dentro de três meses.
“Com o desvio do despejo da Rocinha, do Jockey e do Jardim Botânico, a Praia do
Leblon ficará com águas de melhor qualidade e totalmente liberada para banho”, g arante Evandro de Britto. (IV-4)] (“Cedae melhora praia do Leblom” - JB/ cidade –
dia 11/01/00 – folha 18)

Por último, o quinto movimento, apresentar eventos relacionados ao desdobramento, é constituído por três passos: V.1 – descrever fato relacionado ao desdobramento;
V.2A – descrever reação ao fato relacionado ao desdobramento; e V.2B – descrever resultados do fato relacionado ao desdobramento.
Esse movimento, conforme tabela 2, aparece somente no grupo de textos aqui denominados por grupo (a). No passo V.1 – descrever fato relacionado ao desdobramento, o
escritor/repórter descreve eventos relacionados ao desdobramento. Veja-se o exemplo:
[Eduardo Meohas aproveitou para anunciar que entrou com representação no Ministério Público cobrando da NovaDutra o replantio de árvores numa área de 20 hectares do trecho da estrada que passa pelo município. O prefeito responsabiliza a empresa pelo corte indiscriminado das árvores. Ontem, Sarney Filho, com quem Meohas se reuniu, anunciou apoio à iniciativa. (V-1)] (“DNER investigará NovaDutra”
(JB/Cidade – dia 11/01/00 – folha 21))

No passo V.2A – descrever reação ao fato relacionado ao desdobramento, o escritor/repórter apresenta repercussões. Exemplo:
[“Os cortes foram técnicos e autorizados pelo Ibama”, respondeu o diretor de Obras
da NovaDutra, Leonardo Vianna. (V-2A)] (“DNER investigará NovaDutra”
(JB/Cidade – dia 11/01/00 – folha 21))

No passo V.2B – descrever resultados do fato relacionado ao desdobramento – o
escritor/repórter apresenta o resultado do fato relacionado ao desdobramento. Veja-se:
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[Naquele dia, houve 14.004 ligações, das 00 h às 23h59. Entre l5h e 16h, horário do
assalto, houve 1.156 chamadas. Segundo o relatório da PM, o primeiro telefonema
foi feito por alguém que se identificou como Daniel, às 15h34, do endereço de Ana
Jobim, de um telefone Nextel. Uma segunda ligação, feita por alguém que se identificou como detetive Neira, foi registrada às 15h40. De acordo com o documento da
PM, às 15h38 uma patrulha foi enviada ao local e às 15h55 chegou ao endereço. “O
sistema é seguro e o atendente não tem como rejeitar nenhuma ligação”, garantiu o
capitão Alexandre Campos, um dos responsáveis pelo 190. Segundo ele, o maior
problema do sistema é o trote. “Somente em dezembro, das 402.290 ligações atend idas, 115.800 foram trotes”, diz. Na hora da suposta ligação mal -sucedida, 30 atendentes trabalhavam na sala. (V-2B)] (“PM nega falha do 190 em assalto” –
JB/Cidade – dia 11/01/00 – folha 20)

Assim, a partir da observação destes movimentos e passos na análise dos textos,
formulou-se a estrutura genérica da reportagem de aprofundamento da notícia (RAN), conforme foi apresentado no quadro 4.

4.1.1 REPORTAGEM A PARTIR DE ENTREVISTA

A estrutura composicional deste subgênero caracteriza-se por cinco movimentos,
quais sejam: i) fornecer pista para que o leitor identifique a reportagem; ii) introduzir o relato
da entrevista; iii) retomar o fato gerador; iv) relatar pormenores da entrevista; e v) descrever
o/s entrevistado/s.
Como aconteceu no subgênero reportagem de aprofundamento da notícia, esses
movimentos mencionados não aparecem em todos os exemplares analisados. Adotou-se o
mesmo critério, isto é, agrupar as reportagens de acordo com os movimentos. O resultado
pode ser visto na tabela a seguir (na tabela 4).
Tabela 4 – Resultados dos movimentos (REn):
MOVIMENTOS
grupo (a)
I
grupo (b)
I
grupo (c)
I
total

II
II
II

III
III

IV
IV
IV

V

F
1
3
3
7

%
14,28
42,86
42,86
100,00
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Sobre a estrutura genérica desse subgênero, pode ser visualizado no quadro 6.
MOVIMENTOS
I
Fornecer pista
para que o leitor
identifique a reportagem

II

Introduzir
o relado da entrevista

III Retomar o fato
motivador
IV Relatar pormenores da entrevista

V

Descrever o/s
entrevistado/s

PASSOS
1 - Ilustrar com fotografia/s
2 – Citar aspecto mais saliente
3A – Complementar informação do título
OU
3A – Complementar informações do título
4 – Citar nome do repórter
1 – Citar o fato motivador da entrevista
2 – Generalizar a partir da/s entrevista/s
3A – Apresentar posicionamento do entrevistado sobre o fato OU
motivador
3B – Sumarizar o conjunto dos posicionamentos sobre o fato
motivador
4 – Apresentar contradições da fala em relação à opinião
1 – Descrever o fato motivador
2 – Relatar histórico do fato motivador
1A – Descrever o posicionamento de diversos entrevistados
OU
sobre o fato motivador
1B – Descrever a opinião do entrevistado
2 – Descrever posicionamento/s do entrevistado relacionado/s
a outros fatos
3 – Descrever os dados que sustentam a opinião do entrevistado
1 – Descrever dados da relação do entrevistado com o fato
motivador

Quadro 6 – Estrutura composicional da reportagem a partir de entrevista (REn)
Dos textos analisados, 14,28 % têm como estrutura composicional os movimentos
I, II, III, IV e V; 42,86%, têm como estrutura composicional os movimentos I, II, III e IV;
2,86%, têm os movimentos I, II e IV, apresentando como estrutura composicional combinações diferentes de movimentos (tabela 4)10. Em cada grupo, os passos, em termos de números
de ocorrências, estão distribuídos conforme a tabela 5.

10

Como o corpus é pequeno, sugere-se cautela com os resultados percentuais.
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Tabela 5 – Demonstrativo das ocorrências de passos (REn):
estrutura
composicional
MOVIMENTO PASSO
1.
2.
I
3A
3B
4
1.
2.
3A
II
3B
4
III
1.
2
1A.
1B.
IV
2
3
V
1

freqüência de ocorrências
total
grupo (a)

grupo (b)

grupo (c)

1

3

3

1
1

1
3
3
1

1
2
1
1

1

2
1
1
2
1

1

2
3
2
1

1
2
1
1

7
1
6
7
1
3
3
1
3
1
2
5
1
2
1

%
0,00%
100,00%
0,00%
14,28%
85,71%
100,00%
14,28%
42,85%
42,85%
14,28%
42,85%
14,28%
28,57%
71,42%
14,28%
28,57%
14,28%

Para ilustrar este subgênero reportagem a partir de entrevista (REn), apresentamos
a estrutura da reportagem “Marcapasso exige distância mínima” ( quadro 7).

72

I - Fornecer
pista
para que o leitor
identifique
a reportagem

[Marcapasso exige distância mínima (I-2)]

(I-2) Citar aspecto
BRASILIA – [A distância mínima entre um marca- mais saliente

passo e um aparelho celular deve ser de 15 centímetros, para evitar interferências. Essa é unta das principais recomendações em relação á [saúde dos usuários de telefones celulares (II-1)] feita pela Motorola,
um dos maiores fabricantes desse tipo de aparelho. O
gerente de Produtos de Comunicações Pessoais da
II – Introduzir o Motorola do Brasil, Hilton Mendes, explicou que os
relato
portadores de narcapasso devem evitar carregar celulares nos bolsos perto do coração. A outra ressalva é a
da entrevista
de que pode haver interferência dos celulares nos aparelhos auditivos, causando chiados. (II-3A)]
[Raios X — O diretor da Motorola destacou que, embora exista uma discussão acirrada sobre possíveis danos
à saúde causados por aparelhos que irradiam freqüências,
caso dos celulares, nada ficou comprovado. “Nos Raios
X, devido à alta freqüência, existe a possibilidade de
maior dano à saúde. Mas o telefone celular trabalha em
uma freqüência 10 bilhões de vezes menor que a dos
IV – Relatar
Raios X”, disse. (IV -1B)]
Pormenores
[O diretor da Motorola não vê problemas também na
instalação de estações rádio-base (ERB5), que transmida entrevista
tem as ligações dos celulares, perto de áreas habitadas.
“Ningu ém vive em cima de uma estação. Talvez a irradiação de uma ERB seja comparada a de uma TV”. Mendes
disse que trabalha a 100 metros de uma estação de celular.”A irradiação causada por essa ERB é a me sma do
monitor do meu contputador”, afirmou.
Postos — A recomendação para que não se use celular
perto de bombas de postos de gasolina, explicou Mendes,
deve-se ao risco de combustão. Existe a possibilidade,
que o diretor da Motorola considera remota, de uma faísca causada pelo contato do aparelho com a bateria. “Po de
ser uma preocupação exagerada, mas, se existe o mínimo
perigo, nós passamos a recomendação ao cliente”.
Não há problema em se usar capas de couro ou plástico
em celulares, informou Mendes. Mas as capas de metal
devem ser evitadas, porque funcionam como uma blindagem que impede a irradiação das freqüências. Quando
ocorre o efeito da blindagem, os aparelhos celulares e as
estações rádio-base são obrigados a trabalhar com mais
potência. (M.T.) (IV-3)]
JB/ Brasil – dia 16/01/00 – folha 7

(II-1) Citar o fato
motivador
da
entrevista
(II-3A) Apresentar
posicionamento
de entrevistado
sobre o fato motivador

(IV-1B)
Descrever a
opinião do
entrevistado

(IV-3) Descrever
os
dados que
sustentam
a opinião do
entrevistado

Quadro 7 – Reportagem a partir de entrevista
O movimento que inicia esse subgênero é o fornecer pista para que o leitor identifique a reportagem. Nesse movimento, há cinco passos, quais sejam: I.1 – ilustrar com foto-
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grafia/s; I.2 citar aspecto mais saliente; I.3A – complementar informação do título; I.3B explicitar informações do título; e I.4 – citar nome do repórter. Veja-se o exemplo:
[Sindicalistas não aceitam mudar a lei (I.2)]
[Arlete Mendes (I.4)]
(“Sindicalis tas não aceitam mudar a lei” – JB/Política – dia 11/01/00 – folha 4)

O segundo movimento, Introduzir o relato da entrevista, é constituído por passos,
quais sejam: II.1 – citar o fato motivador da entrevista; II.2 – generalizar a partir da/s entrevista/s; II.3A – apresentar posicionamento do entrevistado sobre o fato motivador; II.3B – sumarizar o conjunto dos posicionamentos sobre o fato motivador; e II.4 – apresentar contradições
da fala em relação à opinião. Apenas o passo II.1 – citar o fato motivador da entrevista é constante em todos os exemplares.
No passo II.1 – citar o fato motivador da entrevista, o escritor/repórter introduz o
fato que motiva o repórter ou o veículo para a realização e o relato da entrevista. Esse passo é
característico em todos os exemplares tomados para análise. Exemplo:
[O presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, Jair Krischke, cobrou
ontem de Olívío a demissão de Savi.(II-1)] (“PT emprega espião da ditadura” –
JB/Brasil – dia 11/01/00 – folha 6)

No passo II.2 – generalizar a partir da/s entrevista/s, o escritor/repórter busca, na
entrevista que vai dar origem ao texto, dados para a generalização (um enunciado na forma de
conclusão ou descrição geral). Esse passo aparece apenas em um exemplar:
[Considerado o mais esquerdista dos governadores, Olívio Dutra (PT) enfrenta uma
situação contraditória: enquanto seu secretário de Segurança, José Bisol, anuncia a
abertura dos arquivos secretos da Brigada Militar, para que se conheçam as perseguições políticas da ditadura, a presidência do Conselho Superior de Polícia é exercida por um ex-espião confesso do regime militar, o delegado José Luís Carvalho
Savi.(II-2)]
(“PT emprega espião da ditadura” – JB/Brasil – dia 11/01/00 – folha 6)

No passo II.3A – apresentar posicionamento do entrevistado sobre o fato motivador, o escritor/repórter, através da própria fala do entrevistado, apresenta a posição deste sobre o fato. Confira o exemplo:
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[O presidente Fernando Henrique Cardoso negou ontem [a intenção de demitir o ministro da Defesa Elcio Álvares. (II-4)] “Ministro meu, enquanto eu não disser que
não é, é ministro e continua tendo todo o meu apoio”, garantiu o presidente, antes de
participar da abertura da feira Couromoda, na capital paulista. Para o presidente, o
assunto, que veio à tona com informação publicada pelo JORNAL DO BRASI, “não
deve ser comentado”.(II -3A)] (“ACM não comenta” – JB/ Política – dia 12/01/00 –
folha 3)

No passo II.3B – sumarizar o conjunto dos posicionamentos sobre o fato motivador, uma vez que é uma reportagem a partir de entrevista, o escritor/repórter apresenta a posição de entrevistados sobre o fato motivador da reportagem. Este passo é alternativo em relação ao anterior, pois o texto pode relatar apenas uma ou várias entrevistas11. Exemplo:
[corre o risco de não ser votado pelo plenário da Câmara durante a convocação extraordinária do Congresso.(II-3B)]
(“Câmara não deve julgar Bolsonaro já” – JB/Política – dia 111/01/00 – folha 4)

E, por último, o passo II.4 – apresentar contradições da fala em relação à opinião, aparece uma única vez, nele o escritor/repórter apresenta contradição da fala do entrevistado ao dar a entrevista, com opinião do mesmo, dada a outros envolvidos. Confira o exemplo:
[Em conversas com parlamentares, no entanto, ACM afirmou que o ministro será
mantido no cargo. “E le só sai se surgirem fatos novos”, disse o senador.(II -4)]
(“ACM não comenta” – JB/Política – dia 12/01/00 – folha 3)

No terceiro movimento, retomar o fato gerador, há dois passos: III.1 – descrever
o fato motivador e III.2 – relatar histórico do fato gerador. No passo III.1 – descrever o fato
motivador, o escritor/repórter retoma o fato gerador e o descreve, já no passo III.2, é apresentado o histórico do fato motivador. Confira os exemplos:
[O pedido de suspensão por 30 dias do mandato de Bolsonaro já está pronto para ser
votado pelo plenário da Câmara desde meados de 1999. Na época, Bolsonaro também pediu o fuzilamento de Fernando Henrique. O pedido não foi votado porque estourou o escândalo ligando o ex-deputado Hildebrando Pascoal ao narcotráfico.
Na ocasião, o capitão da reserva do Exército Jair Bolsonaro enviou uma carta de
desculpas à mesa da Câmara, retirando os ataques. A suspensão do parlamentar precisa ser aprovada, em votação secreta, com os votos favoráveis de, no mínimo, 257
deputados. (III-1)] (“Câmara não deve julgar Bolsonaro já” – JB/Política – dia
111/01/00 – folha 4)

11

Dentro deste padrão de ocorrência do subgênero REn, também os passos IV-1A e IV-1B serão alternativos.
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[Em 1980, Savi pediu em requerimento a inclusão, no seu tempo de serviço como
funcionário público, do período em que foi espião do Serviço Central de Informações (SCI), órgão da Secretaria de Segurança que fazia a ligação entre a polícia gaúcha e o III Exército, atual Comando Militar do Sul. O policial disse ter trabalhado
como “agente espec ial” do SCI entre 30 de novembro de 1964 e 30 de setembro de
1966, na “atividade de busca e coleta de i nformações”.
Sem recibo - No requerimento, Savi revelou que recebia remuneração mensal de
Cr$ 200 (moeda da época), que saía da “verba secreta do SCI”, mas ale gou que só
podia comprovar o serviço feito entre 1964 e 1966 por meio de testemunhas, já que,
por exercer atividade “de nature za reservada”, não ficava com có pias dos recibos de
pagamento, que “possivelmente foram enci nerados” após a extinção do SCL.
O requerimento foi, segundo Jair Krischke, indeferido na época pelo mesmo Conselho Superior de Polícia em cuja presidência Savi foi confirmado na semana passada
pelo novo chefe da Polícia Civil, delegado José Antônio Araújo. “A permanên cia do
delegado Savi na presidência do Conselho Superior de Polícia é um deboche contra
todas as vítimas da repressão política”, afirmou Krischke. “Espião não é profissão e
ele trabalhou naquele sistema pobre de espionagem e perseguição política das pessoas”. (III -2)]
(“PT emprega es pião da ditadura” – JB/Brasil – dia 11/01/00 – folha 6)

O quarto movimento, relatar pormenores da entrevista, presente em todos os exemplares analisados, é formado pelos seguintes passos: IV.1A – descrever o posicionamento
de diversos entrevistados sobre o fato motivador; IV.1B – descrever a opinião do entrevistado; IV.2 – descrever posicionamento/s do entrevistado relacionado/s a outros fatos; e IV.3 –
descrever os dados que sustentam a opinião do entrevistado.
O passo IV.1A, descrever o posicionamento de diversos entrevistados sobre o fato motivador, aparece duas vezes nos textos tomados para análise. Nele o escritor/repórter
descreve o posicionamento dos entrevistados. Confira:
[Segundo o conegedor-geral da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti (PPBPE), vários parlamentares argumentam que a votação pode tumultuar a apreciação
dos projetos da pauta da convocação extraordinária e, por isso, seria melhor deixá-la
pala depois do dia 15 de fevereiro, quando começa o ano legislativo.
“Mais de 20 parlament ares ponderaram comigo que o pedido de suspensão pode atrapalhar a convocação e que não há urgência cm punir o Bolsonaro. São parlamentares da base governista, mas prefiro não citar os nomes”, disse Severino Cava lcanti. “Mas eu pre firo que seja votado logo esse pedido de suspensão.”
Pronta decisão — Para o presidente da Câmara, deputado Michel Temer (PMDBSP), o pedido de suspensão por 30 dias de Jair Bolsonaro tem que ser votado durante
a convocação extraordinária, que termina no dia 14 de fevereiro. “Essa matéria está
exigindo uma pronta decisão”, disse Temer. Ele vai defender na reunião de ho je da
mesa diretora da Câmara que a suspensão do mandato de BoIsonaro seja votada rapidamente.
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Segundo Severino Cavalcanti, a Câmara dos Deputados vai abrir processo para cassar o mandato de Bolsonaro, caso ele dê novas declarações contra a ordem democrática — ele já pediu duas vezes o fuzilamento do presidente Fernando Henrique
Cardoso. “A suspensão do Bolsonaro já está decidida e só falta ser formaliza da e aprovada pelo plenário. Não há razão para se tomar uma medida mais drástica agora,
mas se ele reincidir podemos abrir processo para cassar o seu mandato”, afir mou o
corregedor. Severino, que é do mesmo partido do Bolsonaro, disse que o PPB vai se
reunir nos próximos dias para decidir se toma alguma medida contra o deputado. “O
PPB tem que tomar uma posição.”.(IV -1A)] (“Câmara não deve julgar Bolsonaro já”
– JB/ Política – dia 11/01/00 – folha 4).

No passo IV.1B – descrever a opinião do entrevistado, o escritor/repórter descreve a opinião do entrevistado, esse passo ocorre em 71,42 % dos exemplares analisados desse
subgênero (confira tabela 5). Confira o exemplo:
[Torturadores — Krischke disse que o secretário José Bisol tem a obrigação de
demitir Savi. Apontou a incoerência entre a manutenção do delegado no cargo e os
anúncios públicos de “u ma mudança radical para moralizar a polícia”.(IV -1B)]
[Krischke disse que “é insu portável que um governo como o do PT, autoproclamado
democrático, tenha como chefe de qualquer coisa um ex-espião e ex-agente da repressão política, como o delegado Savi”.(IV -1B)]
(“PT emprega espião da ditadura” – JB/Brasil – dia 11/01/00 – folha 6)

No passo IV.2 – descrever posicionamento/s do entrevistado relacionado/s a outros fatos, o escritor/repórter apresenta a posição do entrevistado em relação a outros fatos.
Exemplo:
[Fernando Henrique voltou a defender a aprovação no Congresso de emenda para a criação da Desvinculação da Receita da União (DRU) — o novo nome do antigo Fundo de
Estabilização Fiscal (FEF). “Se não houver a desvinculação, não se aprova o orçamento.
Sem o orçamento aprovado, existe o risco de obras públicas serem paralisadas”, advertiu
(IV-2)]..(“Ele tem meu apoio” - JB/ Política – dia 12/01/00 – folha 3)

No passo IV.3, descrever os dados que sustentam a opinião do entrevistado, o escritor/repórter descreve os dados que ancoram sua opinião/posição. Confira o exemplo:
[O presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos lembrou que, para comprovar sua atuação na SCI, Savi anexou depoimentos de “conhecidos torturadores,
como o coronel Átila Rorhsetzer”, que foi um dos chefes do SCI.
Em 1978. Atila foi acusado por Krischke e pelo advogado Ornar Ferri de ter sido o
coordenador, no lado brasileiro, do seqüestro dos refugiados uruguaios Lilian Celíberti e Universindo Diaz, capturados em Porto Alegre e levados por militares do seu
país para Montevidéu. O comissário Altamiro dos Reis confirmou na época que Átila havia sido o coordenador do seqüestro.
Outro depoimento incluído por Savi no pedido para comprovar sua passagem pelo
SCI foi o do coronel Luís Carlos Menna Barreto, criador da Dopinha, origem do
serviço de espionagem. No requerimento, protocolado sob o número 31.391/80 no
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Conselho Superior de Policia, Savi disse que Menna Barreto o recrutou para agente
do SCI.
Já falecido, o coronel Menna Barreto foi pivô do mais rumoroso crime político ocorrido no estado, o do assassinato do sargento Manoel Raimundo Soares, em 1966. O
oficial foi indiciado como mandante do crime, mas se livrou do processo com um
habeas-corpus.
Mãos amarradas — Preso após o golpe de 1964, Manoel Raimundo passou longo
período no Dops. Um dia, seu corpo apareceu boiando em um rio, com as mãos amarradas às costas. O crime passou para a história da repressão política como o Caso
das Mãos Amarradas. A morte do sargento nunca foi esclarecida. (IV-14)]
(“PT emprega espião da ditadura” – JB/Brasil – dia 11/01/00 – folha 6)

E, por último, aponta-se o quinto movimento, descrever o(s) entrevistado(s). Este
movimento tem apenas um passo, V.1 – descrever dados da relação do entrevistado com o
fato motivador, e apenas aparece em um exemplar (confira tabela 5). Confira o exemplo:
[Elcio Alvares era correligionário de Antonio Carlos Magalhães até julho do ano
passado, quando deixou o PFL para assumir a pasta.(V-1)] (“ACM não comenta” JB/ Política – dia 12/01/00 – folha 3)

De acordo com o levantamento desses movimentos e passos, caracterizou-se esse subgênero como reportagem a partir de entrevista (REn), conforme o que foi exposto no quadro 6.

4.1.2 REPORTAGEM DE PESQUISA
A estrutura retórica neste tipo de reportagem é formada por quatro movimentos:
i) fornecer pista para que o leitor identifique a reportagem; ii) introduzir o relato da pesquisa;
iii) relatar a pesquisa; e iv) fechar o relato da pesquisa, como pode ser observado no quadro 8.
Esses quatro movimentos não são freqüentes nos exemplares analisados, as reportagens, então, foram agrupadas de acordo com os movimentos apresentados. Em termos de
percentuais, confira a tabela 6.
Tabela 6 – Resultados dos movimentos (Rpe):
MOVIMENTOS
grupo (a) I
grupo (b) I
total

F
II
II

III
III

IV

5
1
6

%
83,34
16,66
100,00
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MOVIMENTOS
I Fornecer pista
para que o
leitor
identifique
a reportagem
II Introduzir
o
relato da pesquisa
II Relatar
I a pesquisa

PASSOS
1 – Ilustrar com fotografia/s
2 – Citar aspecto mais saliente
3A – Complementar informações do título
OU
3B – Explicitar informações do título
4 – Citar nome do repórter
1 – Citar o fato motivador da pesquisa
2A – Generalizar a partir de dados
OU
2B – Citar aspecto da realidade
1 – Descrever o/s dado/s que sustenta/m a generalização
2A – Descrever o fato motivador da pesquisa
OU
2B – Descrever aspecto da realidade
I Fechar o relato
1 – Apresentar dado/s conjuntural/is geral/is
da
pesquisa
V
2 – Opinar sobre conjuntura abordada
3 – Citar opinião de entrevistado/s sobre o fato motivador
4 – Citar fatos relacionados ao fato motivador
Quadro 8 – Estrutura composicional da reportagem de pesquisa (RPe)
Dos textos analisados, 83,34% têm como estrutura composicional os movimentos
I, II, III e IV e 16,66% têm como estrutura composicional os movimentos I, II e III.
No grupo (a), a estrutura composicional dessas reportagens é formada por quatro
movimentos. No grupo (b), aparecem três movimentos, conforme o quadro 11. Em cada grupo, os passos, em termos de números de ocorrências, estão distribuídos conforme a tabela 7.
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Tabela 7 – Demonstrativo de ocorrências de passos (RPe):
ESTRUTURA
COMPOSICIONAL
MOVIMENTO PASSO

I

II

III

IV

1
2
3A
3B
4
1
2A
2B
1
2A
2B
1
2
3
4

FREQÜÊNCIA DE
OCORRÊNCIAS
grupo (a)
grupo
(b)

TOTAL

%

5

1
1

6
1

100,00%
16,66%

4
5
4
1
2
2
1
4
1
2
1

1
1
1

5
6
5
1
3
3
1
4
1
2
1

83,33%
100,00%
83,33%
16,66%
50,00%
50,00%
16,66%
66,66%
16,66%
33,33%
16,66%

1
1

Selecionou-se, para ilustrar este subgênero (reportagem de pesquisa), um exemplar em que aparecem os quatro movimentos característicos deste subgênero (quadro 9).
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[Italianos são regidos por 80 contratos (I-2)]

I – Fornecer
pista
para que o
leitor
identifique
a reportagem

[ARAUJO NETTO (I-4)]
Correspondente
ROMA — [Na Itália, dos últimos 30 anos, [as relações de trabalho (II-1)]
são reguladas e definidas por 80 tipos de contratos firmados entre empregadores e empregados. (II-2A)] [Quarenta e oito desses contratos são nacionais, tem validade média de três anos e afetam a vida de 9 milhões de pessoas,
de diversas categorias, sempre negociados pelos representantes de associações
patronais e dos sindicatos de trabalhadores.
Os contratos levam em conta a diversidade das profissões, os horários, as conII – Introdu- dições e os locais de trabalho. Assim, por exemplo, um bancário recebe 16
salários por ano e um jornalista, um policial ou, um ferroviário ganham 14, ao
zir
contrário da grande maioria dos trabalhadores, que recebem 13.
o relato da
Garantias — Os italianos vêm debatendo a reformas dos cálculos das indepesquisa
nizações pagas aos trabalhadores ao término de uma relação de trabalho (por
demissão ou aposentadoria) e das garantias asseguradas às 20 milhões de pessoas que constituem a força de trabalho do país. É um debate que se faz entre
empresas e trabalhadores, sem a participação do governo, que desde 1969 vem
se limitando a agir apenas como mediador de situações de impasse que às vezes se criam nas negociações do patronato com os sindicatos.
Indicadores recentes, divulgados pela OCDE, em Paris, confirmaram que, dos 24
III – Relatar membros da organização de cooperação e desenvolvimento dos países mais ricos, a Itália
é o que menos protege o trabalhador a partir do momento em que ele perde o emprego. O
a
desempregado italiano só consegue recuperar 36% do que ganhava antes. Muito menos
pesquisa
do que o trabalhador português, que, em idêntica situação, pode continuar a contar com
85% do salário que recebia enquanto esteve empregado.
Sensível às pressões dos sindicatos, o atual governo continua estudando e
prometendo a criação de um subsídio do Estado para o trabalhador sem emprego. A ajuda nada teria a ver com a chamada caixa-integração — a forma de seguro-desemprego adotada na Itália e à qual, com freqüência, as empresas recorrem para superar crises do mercado e protelar o recurso ao desemprego em
massa.
Previdência — Uma das maiores preocupações do governo italiano, chefiado pelo ex-comunista Massimo D` Alema, é a ameaça de falência do sistema de
aposentadoria mantido e administrado pelo INPS. O aumento da idade média e
a diminuição da população ativa no país justificam as previsões governistas de
que em 2023 cada italiano em atividade terá de produzir o necessário para
sustentar três aposentados.
Atualmente, numa população de 57 milhões de italianos, os aposentados são
14.529.715. Entre eles, 4 milhões 500 mil recebem proventos mensais de
717.632 liras (US$ 399,00), em contraste com quase 18 mil aposentados de
luxo, que ganham o equivalente a US$ 4.401.(III-1)]
[Tudo o que o governo italiano, auto-definido como de centro-esquerda,
obteve das três principais confederações sindicais foi a promessa de examinar em 2001 a possibilidade de uma reforma do sistema de aposentadorias, numa mesa de negociações. Antes de 2001, as lideranças sindicais não
querem ouvir falar de reformas e mudanças do chamado estado social.
(IV-1)
IV – Fechar
JB/ Política – dia 10/01/00 – folha 4

o
relato
da pesquisa

Quadro 9 – Reportagem de pesquisa

(I-2) Citar
aspecto
mais saliente
(I-4) citar
nome
do repórter
(II-1) Citar
o fato
motivador
da
pesquisa
(II-2A)
Generalizar
a partir de
dados

(III-1)
Descrever
os dados
que
sustentam
a
generalização

(IV-1)
Apresentar
dado/s
conjuntural/is
geral/is
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O movimento que inicia este subgênero, reportagem de pesquisa, é o de Fornecer
pista para que o leitor identifique a reportagem. Por sua vez, esse movimento é subdividido
em passos, quais sejam: I.1 – ilustrar com fotografia/s; I.2 – citar aspecto mais saliente; I.3A –
complementar informação do título; I.3B – explicitar informações do título e I.4 – citar nome
do repórter. No quadro 13, pode-se perceber que o passo I.2 – citar aspecto mais saliente
consta em todos os exemplares analisados, uma vez que chama a atenção do leitor (confira na
tabela 7).
[Italianos são regidos por 80 contratos (I-2)]
[ARAUJO NETTO (I-4)]
(“Italianos são regidos por 80 contratos” – JB/Política – dia 10/01/00 – folha 4)

No segundo movimento, introduzir o relato da pesquisa, o escritor/repórter
situa o leitor. É constituído por três passos: II.1 – citar o fato motivador da pesquisa; II.2A –
generalizar a partir de dados; e II.2B – citar aspecto da realidade.
No passo II.1 – citar o fato motivador da pesquisa, o escritor/repórter introduz a
reportagem, citando o fato motivador, isto é, cita o que o motivou a escrever tal reportagem.
Veja-se um exemplo:
[garantias sociais (II.1)]
(“EUA excluem micros ” – JB/Política – dia 10/01/00 – folha 4)

No passo, II.2A – generalizar a partir de dados, o escritor/repórter apresenta ao
leitor uma visão geral. Ocorrendo em 83,33% nos exemplares analisados. Confira:
[Na selva do mercado capitalista nos Estados Unidos, existem leis trabalhistas que
garantem segurança no trabalho e até remuneração especial de horas-extras, mas
poucas das [garantias sociais (II-1)] a que o trabalhador brasileiro tem direito.(II2A)]
(“EUA excluem micros” – JB/Política – dia 10/01/00 – folha 4)

No passo, II.2B – citar aspecto da realidade, o escritor/repórter fornece ao leitor
algum dado da realidade. Esse passo aparece uma única vez. Confira:
[No condado de Montgomery, Maryland, ao lado de Washington DC, milhares de
[prisioneiros em liberdade condicional são monitorados por empresas privadas (II1)] contratadas pelo governo a fim de diminuir a carga de um sistema de prisões superlotado, em um dos programas mais bem sucedidos do país. (II-2B)] (“Sucesso na
América – JB/Brasil – dia 10/01/00 – folha 5)
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O terceiro movimento, relatar a pesquisa, é constituído por três passos: III.1 –
descrever o/s dado/s que sustentam a generalização; III.2A – descrever o fato motivador da
pesquisa; e III.2B – descrever aspecto da realidade. Neste movimento, o escritor/repórter descreve dados, motivos e aspectos da realidade buscados através da pesquisa que, então, deu
origem à reportagem.
O primeiro passo deste movimento, III.1 – descrever o/s dado/s que sustenta/m a
generalização, traz informações que vão dar suporte à generalização. Veja-se um exemplo:
[As leis americanas não se aplicam, em vários casos, a empresas pequenas, consideradas incapazes de arcar com garantias como licença-maternidade e, ao mesmo tempo, permanecer competitivas.
Em 1993, por exemplo, o Congresso aprovou uma lei que garante o direito ao afastamento do trabalho e à manutenção do emprego, na volta, para empregados que
precisam cuidar de parentes — crianças ou pais idosos. Mas, apesar disso, quase 41
milhões de trabalhadores (40% da força de trabalho) não são beneficiados, porque
trabalham para microempresas.
trabalhador só
Remuneração - O salário mínimo por hora é de US$ 5,15. O
ganha hora-extra — 1,5 vezes o salário-mínimo —depois de 40 horas de serviço por
semana. Crianças com menos de 14 anos são proibidas de trabalhar, enquanto adolescentes com 14 e 15 anos podem trabalhar até 3 horas diárias, em dias de aula.
Os desempregados têm direito, segundo o Ato de Segurança social de 1935, à compensação pelo governo federal. Em muitos casos, os estados também têm sistemas
de compensação, por períodos limitados, supostamente apenas enquanto o trabalhador busca outro emprego. O dinheiro é uma fração do salário normal e não estimula
ninguém a querer, espontaneamente, ficar desempregado.
Acidentes — Os americanos têm leis rígidas para garantir a segurança do empregado
no trabalho. Na semana passada, o governo tentou impor regras para pessoas que
trabalham em suas casas, para responsabilizar os empregadores por acidentes que os
contratados rios sofressem em suas casas. A proposta foi tão criticada pelas empresas que o governo foi forçado a voltar atrás.
Quando trabalhadores sofrem acidentes de trabalho, existe um sistema de seguro capaz de compensar o acidentado pela capacidade perdida de exercer sua função — salários, despesas médicas e de reabilitação. O programa é financiado pelos empregadores.
Os trabalhadores americanos também são protegidos por leis contra discriminação
por razões de raça, preferência sexual, origem nacional ou deficiências. Por lei, os
empregados são protegidos de assédio sexual por parte de superiores. (III-1)]
(“EUA excluem micros” – JB/Política – dia 10/01/00 – folha 4)

No passo III.2A – descrever o fato motivador da pesquisa, o escritor/repórter retoma o fato motivador da reportagem, descrevendo-o, trazendo detalhes para o leitor do fato
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motivador da pesquisa. Esse passo ocorre em 50% dos exemplares analisados (confira a tabela
7). Exemplo:
[As denúncias de problemas envolvendo os bingos custaram uma crise política envolvendo o ministro do Turismo e Esporte, Rafael Greca.
O ministro chegou a ser acusado de participar de um suposto esquema envolvendo
doações dos bingos para caixa de campanha política. A denúncia não foi confirmada
até hoje, mas o ministro acabou sofrendo grande pressão política, sobretudo da bancada de senadores do Paraná, formada por Roberto Requião (PMDB), Osmar Dias
(PSDB) e Alvaro Dias (PSDB). Os três parlamentares são adversários políticos de
Greca e não concordam com sua atuação em relação ao funcionamento dos bingos
no país. (III-2A)]
(“Ministro ameaçado” – JB Brasil – dia 11/01/00 – folha 5)

No passo III.2B – descrever aspecto da realidade, ainda desse movimento, relatar
a pesquisa, o escritor/repórter descreve dados da realidade. Confira:
[Com pulseiras eletrônicas presas nos braços ou no tornozelo -através das quais um
transmissor do tamanho de um beeper envia a uma central informações sobre onde o
indivíduo está a cada momento do dia - condenados podem cumprir parte de sua
sentença em virtual liberdade, dirigindo carros e trabalhando. Contanto que permaneçam dentro de um parâmetro pré-estabelecido pelas cortes, e que estejam em casa
em horários previamente combinado, os presos vivem como qualquer outro cidadão.
(III-2B)]
(“Sucesso na América” – JB/Brasil – dia 10/01/00 – folha 5)

E, por fim, o terceiro movimento deste subgênero, reportagem de pesquisa, fechar o relato da pesquisa, que, por sua vez, é constituído por quatro passos: IV.1 – apresentar
dado/s conjuntural/is geral/is; IV.2 – opinar sobre a conjuntura abordada; IV.3 – citar opinião
de entrevistado/s sobre o fato motivador; e, por último, IV.4 – citar fatos relacionados ao fato
motivador.
No passo IV.1, apresentar dado/s conjuntural/is geral/is, o escritor/repórter, apresenta na reportagem, dados da conjuntura. É um passo que ocorre em 66,66% dos exemplares
analisados (Confira na tabela 7). Veja-se um exemplo:
[“A China continua encarcerando qualquer ativista democrático que encontre, mas
hoje em dia os comuinstas estão realmente preocupados com as religiões”, afirma
Lu. “Per ceberam que existe um vazio espiritual na China. Sabem que muitas pessoas
não acreditam mais na política, e não se inclinam a seguir os ativistas democráticos.
Mas seguiam o novo messias.
Dilema — A China atravessa uma “época de ouro” da religião. O governo permite
cinco religiões: budismo, com 100 milhões de seguidores; islamismo, com 18 mi-
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lhões; protestantismo, com 15 milhões; catolicismo, com 4 milhões; e taoismo. Mas
prosperam grupos underground.(IV.1)] (“Religião, o novo inimigo número um” –
JB/Internacional – dia 14/01/00 – folha 11)

No passo IV.2, opinar sobre a conjuntura abordada, o escritor/repórter, para fechar a reportagem, apresenta um parecer sobre a conjuntura abordada. Esse passo ocorre uma
única vez (confira na tabela 7) Exemplo:
[O poder de sindicatos no mercado americano está em baixa, com cada vez menos
filiados. Mas os sindicatos fazem pressão constante sobre o Congesso para ampliar
os direitos trabalhistas. Ainda que não sejam considerados uma força muito relevante no mercado, os sindicatos são uma força política monumental nos EUA. (IV-2)]
(“EUA excluem micros” – JB/Política – dia 10/01/00 – folha 4)

No passo IV. 3, citar opinião de entrevistado/s sobre o fato motivador, o escritor/repórter, para fechar a reportagem, cita opinião de entrevistado/s sobre o fato que é motivo
da reportagem. Esse passo ocorre em 33,33% dos exemplares analisados (confira a tabela 7).
Veja-se um exemplo:
[Agora, os comunistas estão diante de um dilema. Num país que cresceu invejando a
liberdade do Ocidente, e agora que existe a liberdade de iniciativa, a ideologia comunista tradicional perdeu grande parte do encanto. O diretor de um dos maiores periódicos chineses comenta que ele e outros membros do partido sentem como se a
China estivesse “no fim de uma dinastia, como antigamente, quando todos os tipos
de cultos e seitas cresciam e desafiavam o poder do imperador”. Muitos acredi tam
que o programado partido está ultrapassado.
[Mártires — “Veja -se a Falun Gong”, diz Sima Nan, cineasta que se opõe tanto a
este movimento quanto a sua perseguição. “Quanto mais reprimem seus pra ticantes,
mais os convertem em mártires” informe americano si tua a China entre os países que
mais reprimem a religião.
“A China quer silenciar as casas -igrejas”, diz Lu, o ativista de Hong Kong. “Pequim
não tolera crenças religiosas descontroladas, especialmente as que expressam lealdade a governo estrangeiro. Os comunistas já não têm fé. E o que mais temem são as
pessoas que crêem.” (IV -3)] (“Religião, o novo inimigo número um” –
JB/Internacional – dia 14/01/00 – f. 11)

Por último, no passo IV.4 – citar fatos relacionados ao fato motivador, o escritor/repórter apresenta outros fatos que estão relacionados ao fato motivador. Este passo ocorre
uma única vez nos exemplares analisados (Confira na tabela 7). Confira-se o exemplo:
[Por movimentar muito dinheiro, os bingos acabaram servindo para atrair o interesse
até mesmo da Máfia italiana. Essa participação já começou também a ser investigada
pelo govemo e pelo Ministério Público. (IV-4)]
(“Ministro ameaçado” – JB/Brasil – dia 11/01/00 – folha 5)
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4.1.3 REPORTAGEM DE RETROSPECTIVA

A estrutura composicional deste subgênero, reportagem de retrospectiva, caracteriza-se por cinco movimentos (conforme são apresentados no quadro 10), quais sejam: i) fornecer pista para que o leitor identifique a reportagem; ii) introduzir retrospectiva histórica do
fato motivador; iii) apresentar histórico do fato motivador; e iv) comentar os fatos relatados.
MOVIMENTOS
I

PASSOS

Fornecer pista
para que o leitor
identifique
a reportagem

1 – Ilustrar com fotografia/s
2 – Citar aspecto mais saliente
3A – Complementar informações do título
3B – Explicitar informações do título
4 – Citar nome do repórter
II Introduzir
1 – Citar o fato motivador
retrospectiva
2A – Generalizar a partir de eventos anteriores
histórica do fato 2B – Apontar marco inicial do fato motivador
motivador
III Apresentar his- 1A – Relatar fatos similares para a generalização
tórico do fato
1B – Relatar o desencadeamento dos fatos anteriores
motivador
2 – Descrever o fato motivador
IV Comentar os
1 – Opinar sobre a conjuntura inicial
fatos relatados
2 – Apresentar evidência/s para a opinião

OU

OU

OU

Quadro 10 – Estrutura composicional da reportagem de retrospectiva (RRe)
Como nos demais subgêneros, foram adotados os mesmos critérios, isto é, as reportagens foram agrupadas conforme a ocorrência dos movimentos. Confira a tabela 8.

Tabela 8 – Resultados dos movimentos (RRe):
MOVIMENTOS
grupo (a) I
II
grupo (b) I
total

II

III
III

IV

F
1

%
25,00%

3
4

75,00%
100,00%

Dos textos analisados, 25% têm como estrutura composicional os movimentos I,
II, III e IV e 75% têm como estrutura composicional os movimentos I, II e III.

86
No grupo (a), a estrutura composicional dessa reportagem é formada por quatro
movimentos, conforme o quadro 10. No grupo (b), aparecem três movimentos. Em cada grupo, os passos, em termos de números de ocorrências, estão distribuídos conforme a tabela 9.
Tabela 9 – Demonstrativos das ocorrências de passos (RRe):
ESTRUTURA
COMPOSICIONAL
MOVIMENTO PASSO
I
1.
2
3A
3B
4
1
II
2A
2B
III
1A
1B
2
IV
1
2

FREQÜÊNCIA DE
OCORRÊNCIAS
grupo (a)
grupo (b)

TOTAL
%

1

3

4

100%

3
3

1

4
3
1
3
2
1
1
1

100%
75%
25%
75%
50%
25%
25%
25%

1
3
1
1

1
1
1

Estes movimentos podem ser visualizados, a título de exemplo, no texto “Crise
começou com denúncia”, exposto no quadro 11.
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[Crise começou com denúncia (I-2)]

I – Fornecer pista
para que o leitor
identifique
a reportagem
II – Introduzir
Retrospectiva
histórica do fato

III – Apresentar
histórico do fato
motivador

IV – Comentar os
fatos relatados

II – Apresentar
histórico do fato
motivador

BRASÍLIA — [A crise no Ministério da Defesa (II-1)]
[começou em novembro quando a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico decidiu pedir a quebra de sigilo de Solange Antunes Resende, assessora especial do ministro Elcio Alvares, por suspeita
de que ela tivesse envolvimento com o crime organizado
no Espírito Santo. (II-2B)] [A suspeita que auxiliares do
ministro pudessem ter algum tipo de relação com o crime
organizado provocou um grande mal-estar dentro do governo. Elcio Alvares se recusou até o último instante a aceitar demitir sua assessora mais próxima, confiando na sua
inocência.
Apesar disso, a situação de Solange se tornou politicamente insustentável quando o então comandannte da Aeronáutica brigadeiro Walter Brãtter fez comentários considerados inapropriados sobre as investigações que a CPI estava
fazendo sobre Solange. O governo decidiu demitir Brãuer
do comando da Aeronáutica, mas ficou acertado que também Solange deixaria seu posto como assessora especial do
ministro. Alguns dias depois da crise, Solange conseguiu
suspender no Supremo Tribunal Federal o pedido de quebra
de sigilos bancário, telefônico e fiscal que a CPI fizera
contra ela. No seu despacho, o presidente do Supremo,
Carlos Velloso, aceitou o argumento que o pedido de quebra de sigilos não tinha fundamentação por parte da CPI.
(III-1B)]
Pressões — [Se o problema provoc4o pelo pedido da
CPI do Narcotráflco foi amenizado com a saída de Solange, a crise com o brigadeiro Brãuer mostrou que as
pressoes sobre Elcio não se restringiam a isso. Na verdade, setores da Aeronáutica já estavam insatisfeitos
com a condução que o Ministério da Defesa fazia em
áreas que diziam respeito à Força Aérea. (IV-1)] [Um
grupo de brigadeiros não concordava com a perda de
poder que a Aeronáutica teria com a decisão do presidente Fernando Henrique Cardoso, levada adiante pelo
ministro, de passar o controle da aviação civil do Departamento de Aviação Civil (DAC), subordinado à Aeronáutica, para a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), subordinada ao Ministério. Além disso, os mesmos setores da Aeronáutica faziam restrição ao projeto
de privatizações de aeroportos e também criticavam o
processo de privatização da Embraer.(IV-2)]
[As divergências do Ministério com a Aeronáutica ficaram
ainda mais acirradas com a realização de um almoço no Rio
de Janeiro, reunindo oficiais da reserva das Forças Armadas em solidariedade a Bräuer, contra a decisão de seu afastamento. (III-1B)
JB/ Política – dia 12/01/00 – folha 3

Quadro 11– Reportagem de retrospectiva (Rre)

(I-2) citar aspecto
mais saliente
(II-1) Citar o fato
motivador da
retrospectiva
(II-2B) Apontar
marco
inicial do fato
motivador

(III-1B) Relatar o
desencadeamento
dos fatos anteriores

(IV-1) Opinar
sobre a
conjuntura inicial

(IV-2) Apresentar
evidência/s para
a
opinião

(III-1B) Relatar o
desencadeamento
dos
fatos anteriores
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O movimento que inicia esse subgênero, reportagem retrospectiva, é o de Fornecer pista para que o leitor identifique a reportagem. Esse movimento é constituído por 5 passos, quais sejam: I.1 – ilustrar com fotografia/s; I.2 – citar aspecto mais saliente; I.3A – complementar informações do título; I.3B – explicitar informações do titulo e I.4 – citar nome do
repórter. Exemplo:
[Audácia vence aparato (I-2)]
(“Audácia vence aparato” – JB/Cidade – dia 13/01/00 – folha 21)

O segundo movimento é introduzir retrospectiva histórica do fato motivador. Esse movimento subdivide-se em três passos, quais sejam: II.1 – citar o fato motivador; II.2A –
generalizar a partir de eventos anteriores; e II.2B – apontar marco inicial do fato motivador.
No passo II.1 – citar o fato motivador, o escritor/repórter apresenta o que o levou
a fazer a reportagem, isto é, cita o fato motivador. Esse passo ocorre em 100% dos exemplares
analisados. Veja-se um exemplo:
[tranqüilidade nas áreas militares do Rio.(II-1)]
(“Audácia vence aparato” – JB/Cidade – dia 13/01/00 – folha 21)

No passo II.2A – generalizar a partir de eventos anteriores, o escritor/repórter apresenta uma generalização, apoiado em eventos ocorridos anteriormente. Esse passo ocorre
em 75% dos exemplares analisados (confira na tabela 9). Observe-se um exemplo:
[Os muros altos e o forte aparato de segurança deixaram de ser garantia (II-2A)]
(“Audácia vence aparato” – JB/Cidade – dia 13/01/00 – folha 21)

O passo II.2B – apontar marco inicial do fato motivador ocorre em 25% dos exemplares analisados. Nele o escritor/repórter introduz o ponto inicial do fato motivador. Exemplo:
[começou em novembro quando a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico decidiu pedir a quebra de sigilo de Solange Antunes Resende, assessora
especial do ministro Elcio Alvares, por suspeita de que ela tivesse envolvimento
com o crime organizado no Espírito Santo. (II-2B)] (“Crise começou com denúncia”
– JB/Política – dia 12/01/00 – folha 3)
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O terceiro movimento, apresentar histórico do fato motivador, é subdividido em
três passos. São eles: III.1A – relatar fatos similares para a generalização; III.1B – relatar o
desencadeamento dos fatos anteriores; e III.2 – descrever o fato motivador.
No passo III.1A – relatar fatos similares para a generalização, o escritor/repórter
apresenta fatos que darão suporte à generalização apresentada no segundo movimento, no
passo II.2A – generalizar a partir de eventos anteriores. Esses dois passos aparecem conjuntamente em 75% dos exemplares analisados (Confira na tabela 9). Veja-se um exemplo:
[Somente o Palácio Duque de Caxias, sede do comando da 1ª Região Militar, no
Centro da cidade, foi alvo de dois assa1tos em pouco mais um mês. Em ambos os
casos, a ação dos bandidos foi rápida e ousada.
No dia 4 de dezembro de 1998, às 8h30, um assaltante armado entrou calmamente
no prédio militar e rendeu o gerente do Banco Bradesco, no interior do Palácio. O
solitário ladrão esperou que o cofre fosse aberto e levou R$ 10,2 mil da agência, saindo 20 minutos depois pela entrada principal do prédio militar.
Em dezembro de 1998, 0 Banco Real do Clube Militar, no Jardim Botânico (Zona
Sul), também foi assaltado por um homem armado que usava um crachá do clube.
Em janeiro de 99, o Palácio foi novamente alvo de bandidos. Às 8h, dois homens
com revólveres passaram pelo setor de identificação e pela revista da Policia do Exército. Eles renderam o gerente do Banco Real e saíram tranqüilamente, levando
R$ 28,3 mil. A ação durou três minutos.
Dias depois do segundo assalto ao Palácio, quatro homens roubaram a estação do
bondinho, na Praia Vermelha, onde está a maior concentração de prédios militares
do Rio. Apesar de não ser responsável pela segurança da estação, o Exército mantém
um forte aparato na área. Três meses depois, o Serviço de Inteligência do Exército
prendeu José Augusto de Souza., 30 anos, acusado do primeiro assalto. Após 38 dias
preso, José foi solto porque o gerente não o reconheceu. (III-1A)] (“Audácia venc e
aparato” – JB/Cidade – dia 13/01/00 – folha 21)

No passo III.1B – relatar o desencadeamento dos fatos anteriores, o escritor/repórter apresenta o desencadeamento dos fatos anteriores. Esse passo ocorre em 50% dos
exemplares analisados (confira tabela 9). Observe-se um exemplo:
[Em março, Mahuad se viu obrigado a voltar atrás em relação ao aumento dos combustíveis, por causa das imensas manifestações populares em todo o Equador. Mas
conseguiu do Congresso a aprovação de um aumento do Imposto sobre Valor Agregado e manteve o congelamento parcial das contas bancárias.
Embora o recuo de Mahuad no aumento do preço dos combustíveis tenha acalmado
os ânimos, a falta de uma solução para os problemas econômicos trouxe novos protestos. Com receio de que se repetisse o clima de tensão social que levou à queda de
Bucaram, sempre que se viu ameaçado por protestos maciços Mahuad decretou emergência nacional. Na semana passada, o presidente fez o mesmo, no dia marcado
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para o início da jornada de protestos. (III-1B)] (“Bucaram teve crise parecida” –
JB/Internacional – dia 11/01/00 – folha 10)

No passo III.2 – descrever o fato motivador, o escritor/repórter descreve o fato
motivador da reportagem. Esse passo ocorre em 25% dos exemplares analisados, conforme
pode ser observado na tabela 9. Confira:
[Mahuad, mais que a conversibilidade — semelhante ao plano aplicado na Argentina
—, anunciou agora uma dolarização completa da economia, cuja meta é substituir o
sucre pela moeda americana.(III-2)]
(“Bucaram teve crise parec ida” – JB/Internacional – dia 11/01/00 – folha 10)

Por último, vem o quarto movimento, comentar os fatos relatados, que por sua
vez subdivide-se em dois passos: IV.1 – opinar sobre a conjuntura inicial e IV.2 – apresentar
evidência/s para a opinião. Esse movimento ocorre em 25% dos exemplares analisados.
No passo IV.1 – opinar sobre a conjuntura inicial, o escritor/repórter comenta os
fatos relatados. Esse passo ocorre em 25% dos exemplares analisados (confira na tabela 9).
Veja-se um exemplo:
[Se o problema provocado pelo pedido da CPI do Narcotráflco foi amenizado com a
saída de Solange, a crise com o brigadeiro Brãuer mostrou que as pressões sobre Elcio não se restringiam a isso. Na verdade, setores da Aeronáutica já estavam insatisfeitos com a condução que o Ministério da Defesa fazia em áreas que diziam
respeito à Força Aérea. (IV-8)]
(“Crise começou com denúncias” – JB/Política – dia 12/01/00 – folha 3)

Por último, o passo IV.2 – apresentar evidência/s para a opinião. Nesse passo, o
escritor/repórter apresenta evidência/s para a opinião, isto é, apresenta evidência/s para sustentar o passo IV.1 – opinar sobre a conjuntura inicial. Esse passo, também, ocorre em 25%
dos exemplares analisados (confira na tabela 9). Vejamos um exemplo que é a seqüência (no
texto) do exemplo anterior:
[Um grupo de brigadeiros não concordava com a perda de poder que a Aeronáutica
teria com a decisão do presidente Fernando Henrique Cardoso, levada adiante pelo
ministro, de passar o controle da aviação civil do Departamento de Aviação Civil
(DAC), subordinado à Aeronáutica, para a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), subordinada ao Ministério. Além disso, os mesmos setores da Aeronáutica
faziam restrição ao projeto de privatizações de aeroportos e também criticavam o
processo de privatização da Embraer.(IV-2)] (“Crise começou com denúncias” –
JB/Política – dia 12/01/00 – folha 3)
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4.2 CIRCULAÇÃO DO GÊNERO REPORTAGEM NO JORNAL

Após o mapeamento da estrutura composicional dos exemplares do corpus que resultou nos quatro subgêneros: reportagem de aprofundamento da notícia, reportagem a partir
de entrevista, reportagem de pesquisa e reportagem de retrospectiva (RAN, REn, RPe e RRe),
conforme explicação na seção 4.1, procurou-se verificar a ocorrência desses subgêneros nos
quatro cadernos do Jornal do Brasil, tomados para análise, quais sejam: Brasil, Política, Internacional e Cidade. Intuitivamente a pesquisadora acreditava que cada caderno teria uma estrutura genérica típica (quanto à reportagem). Tal intuição acabou sendo descartada depois da
análise do corpus, que resultou nos quatro subgêneros encontrados. Os dados do levantamento
sobre a ocorrência destes subgêneros nos cadernos analisados estão demonstrados na tabela
10.
Tabela 10 – Freqüência e percentual dos subgêneros da reportagem em função dos Cadernos do Jornal do Brasil:
Cadernos
Subgêneros
Aprofundamento da notícia
A partir de entrevista
De pesquisa
Retrospectiva
Total

Brasil
f
%
3
20,00
2
28,58
3
50,00
0
0,00
8
25,00

Política
f
%
0
0,00
5
71,42
2
33,33
1
25,00
8
25,00

Internacional
f
%
6
40,00
0
0,00
1
16,67
1
25,00
8
25,00

Cidade
f
%
6
40,00
0
0,00
0
0,00
2
50,00
8
25,00

Como se pode perceber na tabela 10, o subgênero reportagem de aprofundamento
da notícia é mais freqüente nos cadernos Internacional e Cidade, com 40% de ocorrência. No
caderno Brasil, este subgênero aparece em 20%. Já no caderno de Política não houve nenhuma ocorrência desse subgênero. Estes dados indicam que este subgênero se distribui nos cadernos mais claramente orientados para o relato de notícias. O fato de que não há ocorrências
no caderno de política é mais uma evidência neste sentido, pois este suplemento focaliza mais
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as afirmações dos políticos que as notícias propriamente desta esfera. Os fatos políticos que
vão além dos eventos verbais geralmente são relatados no caderno Brasil.
O maior número de ocorrência do subgênero reportagem a partir de entrevista foi
no caderno de Política, com 71,42%. Já no caderno Brasil, esse mesmo subgênero, o percentual baixa para 28,58%. Nos cadernos Internacional e Cidade, não houve nenhum registro
desse subgênero. A prevalência desta distribuição no suplemento de política corrobora a explicação do parágrafo anterior, mostrando, além disso, a orientação deste caderno.
O subgênero reportagem de pesquisa, no caderno Brasil, ocorreu em 50%. No caderno de Política, o percentual desse subgênero baixa para 33,33%, acontecendo o mesmo no
caderno Internacional cujo índice é de 16,67%. Já no caderno Cidade, não houve nenhuma
ocorrência desse subgênero. Este subgênero parece se distribuir pela maioria dos cadernos do
jornal, senão em todos. Uma vez que este tipo de texto parte de uma pauta mais ou menos
planejada, com relativo desprendimento da notícia, pode entrar nos campos das várias temáticas que dão base aos cadernos do jornal.
O subgênero reportagem retrospectiva é mais freqüente nos cadernos Cidade, com
50%, Internacional e Política, com 25%; no caderno Brasil, este subgênero não ocorreu. Como este subgênero tem uma relação direta com a notícia, pois relata o histórico de um fato de
grande impacto, esperava-se que ele ocorresse também no caderno Brasil. Este possível desvio, contudo, pode ser decorrente de sua reduzida proporção do corpus da pesquisa.
Como já foi comentado no início deste capítulo, percebeu-se que, de um modo geral, a reportagem de aprofundamento da notícia é a mais freqüente, sendo que, no percentual
geral, é um subgênero que ocorre em 46,88%. Aparece em percentuais superiores nos cadernos Cidade, Internacional e Brasil, não há nenhum registro no caderno de Política.
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Uma vez que foram analisados apenas quatro cadernos (e o Jornal do Brasil é estruturado em oito cadernos fixos e sete variáveis), não há dados suficientes para se construir
um modelo unificado. Para uma maior visualização das quatro estruturas retóricas encontradas nos quatro cadernos (Brasil, Política, Internacional e Cidade), fez-se um quadro demonstrativo apenas dos movimentos (quadro 12), já que cada estrutura retórica que resultou nos
subgêneros, já foi tratada nas seções 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4.
SUBGÊNEROS DA

APROFUNDAMENTO REPORTAGEM A
DA NOTÍCIA
PARTIR DE ENTREVISTA

REPORTAGEM DE
PESQUISA

REPORTAGEM
DE RETROSPECTIVA

Fornecer pistas para
que o leitor identifique
a reportagem
Introduzir o desenvolvimento do fato

Fornecer pistas para
que o leitor identifique
a reportagem
Introduzir o relato da
entrevista

Fornecer pistas para
que o leitor identifique
a reportagem
Introduzir o relato da
pesquisa

Movimento III

Apresentar o desenvolvimento do fato

Retomar o fato motivador

Relatar a pesquisa

Movimento IV

Apresentar eventos
relacionados ao fato
gerador
Apresentar eventos
relacionados ao desdobramento do fato

Relatar pormenores da Fechar o relato da
entrevista
pesquisa

Fornecer pistas para
que o leitor identifique a reportagem
Introduzir retrospectiva histórica do
fato motivador
Apresentar histórico do fato motivador
Comentar os fatos
relatados

REPORTAGEM
Movimento I

Movimento II

Movimento V

Descrever o/s entrevistado/s

Quadro 12 – Comparativo dos movimentos dos quatro subgêneros da reportagem
Como se pode observar no quatro 12, apenas o primeiro movimento fornecer pistas para que o leitor identifique a reportagem é constante nos quatro subgêneros.

4.3 RELAÇÃO ENTRE GÊNERO E COMUNIDADE DISCURSIVA

De acordo com Swales (1990), “[...] comunidades discursivas são redes sócio retóricas que se formam com a finalidade de atuar em torno de objetivos comuns” (p. 9). Para
chegar a essa definição, Swales (1990) propõe 6 características, quais sejam: i) uma comunidade discursiva possui um conjunto de propósitos reconhecidos (objetivos); ii) uma comuni-
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dade discursiva apresenta mecanismos de intercomunicação entre seus membros; iii) uma
comunidade discursiva utiliza um conjunto de propósitos que influencia os mecanismos participatórios; iv) uma comunidade discursiva utiliza gêneros como auxílio para alcançar seus
objetivos comunicativos; v) uma comunidade discursiva possui léxico específico em desenvolvimento; e, vi) uma comunidade discursiva apresenta uma estrutura hierárquica explícita
ou implícita, que controla os processos de entrada e desenvolvimento na comunidade discursiva.
Partindo dessas características propostas por Swales, passa-se a examinar a comunidade discursiva dos jornalistas.
Para Bonini (2000; 2002a), ao se enquadrar a comunidade discursiva dos jornalistas nesses princípios apontados por Swales (1990) ocorrem discrepâncias. Bonini (2002a, p.
154) aponta que:

1) há um conjunto de objetivos detectáveis, mas que variam bastante
de emissores para receptores; 2) não podemos dizer que os mecanismos são exatamente de intercomunicação, mas de comunicação; 3) já
que os mecanismos de comunicação não são participatórios, ao menos
diretamente, o conjunto de propósitos que os movem não são claramente detectáveis; 4) há uma utilização seletiva e evoluinte destes mecanismos de comunicação, mas obedecendo a critérios vários, incluindo sempre o valor comercial da informação; 5) há um léxico específico entre os jornalistas, mas seus leitores não tomam contato com ele e,
por outro lado, dependendo da especificidade da comunidade de leitores, há um léxico específico do qual o jornalista se apodera, sem se
comprometer com ele, para fazer seu trabalho de transmitir informações; 6) a estrutura hierárquica de entrada e ascensão na comunidade
também é muito difícil de ser detectada, se há, uma vez que os jornalistas pertencem a um ambiente institucionalizado com passagem pela
academia e os leitores claramente não têm acesso a este ambiente, a
um mesmo status comunicacional.
De acordo com Bonini (2002a), é difícil afirmar que os jornalistas compõem uma
comunidade discursiva exatamente como aponta esta descrição, uma vez que o projeto de
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Swales é limitado. Bonini (2002a, p. 156) propõe, desse modo, um novo conceito de comunidade discursiva, partindo de Bakhtin e Swales, em três graus de complexidade, quais sejam:
1) protocomunidade discursiva: não chega a ser uma comunidade, mas a ligação
pelo intuito comunicativo no sentido mais simples das máximas de Grice
(1980). Produz gêneros primários, que não obstante sua universalidade enquanto gêneros humanos, são permeados por peculiaridades culturais;
2) comunidade discursiva simples: de sustentação de discurso(s), mediante uma
prática comunicativa por aparatos de participação equânime, sustentada por
propósito(s) comum(s). Produz gêneros secundários;
3) comunidade discursiva complexa: de dispersão de discurso(s), mediante um
núcleo comunitário simples ao qual se ligam indivíduos não diretamente participantes. Produz gêneros terciários.

A partir dessa reformulação, Bonini (2002a) conclui que agrupamentos de jornalistas podem ser denominados comunidades discursivas, mas nos sentido de “[...] comunid ades discursivas complexas, onde um núcleo de indivíduos detentor de poderes sobre o manejo
dos gêneros trabalha em função de receptores que atuam de modo bastante indireto na condução dos atos discursivos” (B ONINI, 2002, p.157).
Embora o jornalismo como um todo não componha uma comunidade discursiva
exatamente nos moldes da explicação de Swales, pode-se observar no cotidiano um conjunto
de gêneros primariamente ligados ao jornalista (na realização de suas funções). Há que se
ressaltar também que os ambientes específicos do jornalismo (como é o caso do ambiente de
produção do jornal, das transmissões radiofônicas, dos telejornais, etc.) se aproximam bastante da proposta de Swales. Além disso, em seus trabalhos mais recentes, conforme Hemais e
Biasi-Rodrigues (2002), o autor propõe reformulações profundas nesta explicação.
Quanto ao gênero, ficou evidente, após o mapeamento da estrutura composicional
dos textos, conforme foi apresentado na seção anterior (4.1), que a reportagem é um gênero,
embora apareça subdividida em subgêneros: reportagem de aprofundamento da notícia, reportagem a partir de entrevista, reportagem de pesquisa e reportagem retrospectiva. Notou-se,
também, que muitas vezes há uma impregnação de outros gêneros na reportagem, principal-
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mente com a notícia. Dessa forma, a reportagem é um gênero, uma vez que encerra propósitos
comunicativos próprios. Bonini (2002a) acrescenta que tais propósitos estão relacionados a
dois fatores, quais sejam: “i) o de comunicar os acontecimentos de uma sociedade; e ii) o de
transmitir esta informação como um produto. Desta forma, para o autor, “Todos os gêneros
internos estão subjugados a estes propósitos” (BONINI, 2002a, p. 149).
No geral, é possível afirmar que a reportagem está apoiada em propósitos mais dinâmicos e menos claramente identificáveis. Enquanto na noticia o propósito é o relato de um
fato em sua imediatez, na reportagem o objetivo é relatar dados que possibilitem ao leitor fazer leitura mais profunda da realidade, seja quanto aos fatos noticiados, sejam quanto às pessoas e aos assuntos que estão em evidência ou possam ser postos em evidência por motivos
vários.
O fato de o destinatário da reportagem ser um não participante direto da comunidade discursiva dos jornalistas também deixa suas marcas no gênero, seja no modo como o
repórter escreve o texto com certa neutralidade, seja no léxico geral que emprega (no caso dos
cadernos analisados) ou específico, em cadernos de audiência específica (como nos cadernos
de economia, esportes, etc.).
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise das trinta e duas reportagens do Jornal do Brasil, divididas em quatro cadernos (quais sejam: Brasil, Política, Internacional e Cidade), percebeu-se que os quatro
subgêneros classificados – aprofundamento da notícia, a partir de entrevista, de pesquisa e
retrospectiva – perpassavam os cadernos, não sendo característicos de cada caderno como se
previa inicialmente. Procedeu-se, então, a um levantamento destes subgêneros com o intuito
de verificar, em termos percentuais, as suas freqüências no total das reportagens, como pode
ser visualizado na tabela 10 (seção 4.2). Essa tabela 10 demonstra claramente que o subgênero
reportagem de aprofundamento da notícia destacou-se entre os outros, justificando a tendência, na literatura da área da comunicação, de se caracterizar a reportagem como uma notícia
ampliada.
As questões de pesquisa, apresentadas na introdução deste trabalho, serão, neste
momento, retomadas e respondidas.
No que se refere à questão principal, ou seja, “Como a reportagem se caracteriza em relação ao jornal?”, os dados permitem concluir que a reportagem se caracteriza no
jornal por variados subgêneros, por heterogeneidade entre os subgêneros e gêneros e por sofrer influência do tópico abordado em cada caderno.
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Dentre as questões secundárias, no que concerne à função da reportagem em relação ao jornal, dentro da caracterização dos gêneros do jornal, conforme Bonini (2001a), podese afirmar que a reportagem é um gênero livre12. Embora se tenha encontrado quatro subgêneros, reportagem de aprofundamento da notícia, reportagem a partir de entrevista, reportagem
de pesquisa e reportagem retrospectiva, a função não está determinada em relação à estrutura
do jornal, mas sim pelo tipo de assunto que está sendo abordado. A função essencial da reportagem, conforme mostram os dados, é levar ao leitor informações mais abrangentes (em relação à notícia que somente relata o fato como imediatez).
Sobre como a reportagem varia nas e entre as várias seções do jornal, os dados afiançam que a reportagem é caracterizada como um texto que:
a) provém de pauta planejada (mostra um alvo que foi buscado fora da realidade
imediata dos fatos em eclosão);
b) envolve (em relação aos quatro subgêneros levantados) pesquisa em fontes e
temas além dos limites imediatamente relacionados ao fato de notícia;
c) detém um estilo mais livre, rompendo a rigidez da técnica jornalística e podendo ser mais pessoal;
O corpus permitiu definir quatro subgêneros:
a) reportagem de aprofundamento da notícia que se caracteriza por apresentar
um fato gerador (notícia) e, a partir do fato gerador, os desdobramentos que
estão descritos no segundo movimento, constante em todas as reportagens analisadas. Neste subgênero, deve-se entender o fato gerador como o que gera um
outro fato/desdobramento, sendo também gerador da reportagem. Esta reportagem é gerada conjuntamente pelo fato gerador e pelo desdobramento.
b) reportagem a partir de entrevista - neste subgênero, a entrevista é usada
como técnica de coleta de informações para suprir a reportagem. É caracterizada por apresentar o fato motivador da reportagem, e, em 85,71% das reportagens analisadas, apresentar posicionamento do entrevistado sobre o fato motivador.
c) reportagem de pesquisa - neste subgênero, a pesquisa é a fonte das informações que vão suprir a reportagem.
12

De acordo com Bonini (2001a), há três tipos de fenômenos genéricos: os gêneros presos, os gêneros livres e os
aparatos de edição. Os gêneros presos preenchem as seções de base do jornal e têm lugares fixos (editorial,
carta do leitor, etc.). Os gêneros livres podem estar em qualquer das seções e são responsáveis propriamente
pelo funcionamento comunicativo do jornal (notícia, reportagem, nota, etc.). Por último, os aparatos de edição que correspondem a mecanismos de instauração dos gêneros jornalísticos (lide, olho, gráfico, etc.)
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d) reportagem retrospectiva - neste subgênero, o que supre a reportagem, também é a pesquisa, embora em relação à história de um fato. Este subgênero caracteriza-se por apresentar uma retrospectiva histórica (portfolio de fatos) que
pode ser em ordem cronológica crescente ou decrescente.
Percebeu-se, por meio das análises, que as várias seções do jornal aqui analisadas,
Brasil, Política, Internacional e Cidade são permeadas por subgêneros, conforme nomenclatura adotada neste trabalho: i) reportagem de aprofundamento de notícia; ii) reportagem a partir
de entrevista; iii) reportagem de pesquisa; e iv) reportagem de retrospectiva. No entanto, nem
todas as seções registraram a ocorrência de todos os subgêneros.
Quanto às seções analisadas, no caderno Brasil, ocorrem os subgêneros: reportagem de aprofundamento da notícia, reportagem a partir de entrevista e reportagem de pesquisa. Na seção Política, ocorreram os subgêneros: reportagem de pesquisa, reportagem retrospectiva e reportagem a partir de entrevista. Na seção Internacional, ocorreram os subgêneros:
reportagem de aprofundamento da notícia, reportagem de pesquisa e reportagem retrospectiva. Na seção Cidade, ocorreram apenas os subgêneros reportagem de aprofundamento da notícia e reportagem retrospectiva.
Quais traços formais ou funcionais distinguem os subgêneros?
Os subgêneros das reportagens se distinguem funcionalmente em relação ao modo
como o jornalista pesquisa e relata informações para que o leitor conheça mais aprofundadamente certos aspectos da realidade. Apresentam uma escala de planejamento (busca premeditada de informações sobre um tópico) que vai da mais à menos planejada. Formalmente, cada
subgênero tem movimentos e passos característicos, com exceção do movimento 1 que há nos
quatro subgêneros, que variam de acordo com o tópico selecionado para relato (aspectos de
um fato, pronunciamento de alguém, informações sobre um tópico e história de um fato).
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Do ponto de vista das limitações da pesquisa, o que se verifica é que as conclusões aqui apresentadas são ainda bastante iniciais, pois o corpus precisa ser ampliado para se
obter resultados mais consistentes, principalmente em termos percentuais.
Os modelos aqui levantados se mostram como resultados iniciais válidos tanto para futuras pesquisas quanto para atividades pedagógicas com o texto. Convém ressaltar, contudo, que há a possibilidade de que eles sofram alterações em uma pesquisa que envolva todos
os cadernos do jornal.
Por fim, quanto a indicações para futuros trabalhos, essa pesquisa abre caminhos
para vários tópicos relacionados ao estudo da reportagem. É possível tanto se ampliar a abordagem do Jornal do Brasil, tomando-se como base da amostragem os demais cadernos, quanto
se comparar os resultados aqui alcançados com o que ocorre em outros jornais. Além disso, os
modelos descritos nesta pesquisa podem ser utilizados como base para pesquisas com a reportagem de rádio, da internet, da televisão, etc.
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ANEXO A – REPORTAGEM DE APROFUNDAMENTO DA
NOTÍCIA (RAN)
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I - Fornecer [Bispo nega renúncia papal (I-2)]
pista
[ ARAUJO NETTO (I-4)]
para que o Correspondente
leitor
identifique
ROMA — [Com a publicação do texto integral da entrevista radiofôa reportagem
nica que abriu uma nova discussão sobre a oportunidade da abdicação
do papa — que tem se mostrado sempre mais frágil e cansado nas cerimônias do Jubileu do 2000 transmitidas pela televisão —, o presidente da Conferência Episcopal Alemã e bispo de Mogúncia. dom Karl
Lehmann, esclareceu a deturpação de suas palavras feita pela (II1A)][síntese divulgada para todo o mundo pela agência de notícias
(DPA) (II-2)][ - mas nem assim conseguiu evitar a réplica de João Paulo II. explicando por que não pensa em renunciar ao comando da igreja
II –
católica.
Introduzir o
Explicação que o papa fez questão de incluir no discurso que pronundesdobramento ciou ontem no Vaticano ao corpo diplomático. Sem mencionar a entrevista concedida domingo passado por dom Lehmano. João Paulo II
afirmou: “Deus que pede jamais nos pergunta se alguma coisa está
acima das nossas forças. E Ele mesmo que nos dá força para cumprir o
que de nós espera”. (II-5)]
[Suspeita — Como o próprio dom Lehmann reconheceu, o dia de ontem foi
um dos mais movimentados de sua vida. Inteiramente dedicado às entrevistas que, em várias línguas, a mídia de todo o mundo lhe solicitava. Todo
esse interesse levou o líder do episcopado alemão a externar uma suspeita:
o de que há muita gente, dentro e fora do seu pais. interessada em criar-lhe
dificuldades. (III-3A)]
[A todos os que ontem o ouviram dom Lehmann procurou retificar seus
conceitos e palavras que só serviram a provocar mal entendidos, principalIII –
mente nos gabinetes da Cúria Romana e nos corredores do Palácio ApostóApresentar o
lico do Vaticano. O presidente de uma conferência episcopal que mesmo
desdobramento representando a igreja e a religião de uma minoria de alemães (menos de 23
milhões de católicos numa população de quase 82 milhôes) é tida como a
mais poderosa e a que maior ajuda econômica oferece, não se cansou de
repetir: “Insisto em afirmar que tenho plena confiança na coragem e na
força moral do Santo Padre. Na minha opinião não lhe faltam nem força
nem coragem para dizer quando e se isso for oportuno para a Igreja: ‘eu não
posso mais desempenhar minha missão no modo em que é necessário’. Mas
ninguém pode interpretar essa declaração como uma sugestão, proposta ou
apelo a favor da renúncia. Jamais solicitei a retirada do papa.
Saúde — O trecho da entrevista concedida por dom Lehmann que estimulou maiores dúvidas foi a resposta que deu sobre as precárias condições de
saúde de João Paulo II: “Para a igreja é sempre um período delicado aquele
em que os papas que por muito tempo a lideraram mostram simples e compreensivelmente debilidades físicas. Mas para a igreja e talvez também para
as sociedades não é de fato um mal ver que podem existir até mesmo papas
doentes”. (III -1)]
[Visto no Vaticano como um bispo progressista demais, há alguns anos
dom Lehmann foi incluído na lista dos “amigos problemá ticos” da Santa
Sé. Principalmente quando se pretende que o episcopado e todo o clero da
Alemanha cumpram sem discutir as expressas e severas recomendações do
papa para negar aos católicos divorciados a possibilidade de um novo casamento na igreja. (III-7)]
JB/ Internacional – dia 11/01/00 – folha 10

(I-1) Ilustrar
com
fotografia(s)
(I-2) Citar
aspecto
mais saliente
(I-4) Citar
nome do
repórter
(II-1A) Citar
desdobramento
do fato gerador
(II-2) Citar
o fato
gerador
(II-5) Citar
reação ao
fato gerador

(III-3A)
Descrever o
contexto do
desdobramento

(III-1)
Descrever o/s
desdobramento/s

(III-7)
Descrever o
perfil do
envolvido
no fato

106

TEXTO 2 [RAN]:
[Suboficiais depõem na Argentina (I-2)]

I–
Fornecer
pista
para
que
o leitor
identifique
a
reportagem

II –
Introduzir
o desdobramento

[• Ditadura selecionava bebês pela cor para dá-los como presente a militares
(I-3A)]
[MARCIA CARMO (I-4)]
Correspondente

BUENOS AIRES — {Levado dentro de um cesto, como presente de Natal, o
bebê de pele morena acabou recusado por uma família de militares. [Ele era mais um
filho de desaparecido político nascido e seqüestrado nos porões da última ditadura militar argentina (1976-1983).(II-2)] O caso foi contado ontem pela presidenta das Avós da
Praça de Maio, Estela Carlotto, logo depois de reunir-se com a juíza Maria Servini de
Cubría. (II-1A)} [Hoje, a juíza ouvirá seis dos oito suboficiais da Marinha, presos no fim
de semana sob a acusação de seqüestrarem e traficarem bebês durante os anos de
chumbo. Ontem, mais um deles, Pedro Mufioz, que estava foragido, foi preso. (III-1B)]
[A juíza já sabe que esses militares agora de pijamas e instalados no balneário de Mar
dei Plata — eram alguns dos responsaveis por “presentear” filhos recém-nascidos de
perseguidos pela ditadura. Neste processo de seleção, a preferência era pelos branquinhos”, como confirmou Estela Carlotto, que há mais de 20 anos procura seu neto Guido.
“Os netos são a nossa esperança. Eles têm que estar vivos porque foram seqüestrados e
entregues a pessoas importantes. Quanto aos nossos filhos, as chances são menores”, diz
Rosa Roisinblit, de 80 anos.
Gravidez - Patrícia Júlia, filha única de Rosa, vice-presidente da entidade, desapareceu
aos 26 anos de idade. Patrícia estava grávida de Oito meses e Rosa, depois de anos de
investigação, sabe que seu neto, batizado de Rodolfo, nasceu no dia 15 de novembro e
hoje teria 20 anos. Agora, com a prisão dos subofictats, cujas identidades não foram
reveladas, reapareceu a possibilidade de que sejam encontrados pelo menos outros 12
jovens. (II-7)]
[Desde que os casos de roubo de bebês passaram a ser conhecidos, ainda na ditadura,
as Avós — que têm um banco de DNA — somam 240 denúncias deste tipo. Do total, 65
casos foram esclarecidos com as crianças, adolescentes ou jovens recuperando, na sua
maioria, suas verdadeiras famílias e identidades.(II-4A)] [Para acelerar a apuração
sobre os suboficiais, as Avós vão pedir a colaboração do ministro da Defesa, Ricardo
Lopez Murphy. (II-1B)] [O roubo, o seqüestro e a distribuição destes bebês foram os
motivos que levaram à prisão do general Jorge Rafael Videla e seus companheiros.
Verdade — Isto porque, eles já tinham sido julgados por outros crimes e judicialmente
perdoados com as leis de Obediência Devida e Ponto Final, e ainda com os indultos assinados pelo ex-presidente Carlos Menem. Hoje, Videla e outros cumprem prisão domiciliar. (II-4A)] [“Esta não é uma questão de governo, mas de justiça”, disse Estela ao lhe
perguntarem se outros crimes da ditadura poderiam ser desvendados no governo de
Fernando De La Rúa. “Mesmo durante aqueles anos negros, a juíza Maria Servibi de
Cubría e outros já se dedicavam a nos ajudar, a buscar a verdade”. (II-3A)]
[Nos últimos 30 dias, sem estardalhaço, a juíza ouviu depoimentos de vizinhos e parentes dos próprios suboficiais da Marinha, que antes de serem presos viviam num bairro
militar em Mar dei Plata, a 400 quilômetros de Buenos Aires. Sua investigação começou
graças a uma denúncia e a uma certidão falsa que recebera de um dos bebês “presenteados” e que, possivelmente, nasceu nos porões da Escola de Mecânica Armada, conhecido
endereço de tortura, nascimentos clandestinos e mortes.
Recentemente, com a prisão do também suboficial Policarpo Vásquez, por seqüestro
de uma menina, a juíza passou a prestar ainda mais atenção ao grupo da Marinha. Para
justificar o aparecimento de uma criança em casa, a mulher de Policarpo — contou uma
testemunha à juíza — “só saia de casa com enchimentos debaixo da roupa”. Por esta e
outras investigações, a juíza foi ameaçada de morte e agora evita declarações públicas.
(II-11)]
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TEXTO 3 [RAN]:
I - Fornecer pista
para que o leitor
identifique
a reportagem

II – Introduzir o
desdobramento

III – Apresentar o
desdobramento

[Brasil pede serenidade (I-2)]

(I-2) Citar aspecto
mais saliente

[RENATA GLRALDI* (I-5)]

BRASÍLLA — [O governo brasileiro acompanha as
mudanças na política econômica do Equador com
cautela, mas demonstrando confiança nas (II-1A)]
[medidas tomadas pelo presidente Jamil Mahuad.
(II-2)] [Em nota divulgada ontem, o ltamarati afirmou
que espera que as medidas sejam implementadas em
clima de “serenidade e de re speito às instituições nacionais”. (III -1)] [O Brasil desempenha papel importante
em relação ao Equador desde 1995, quando coordenou as negociações de paz com o Peru: os dois países
disputavam uma faixa territorial na Amazônia. (II4B)]
[Ao adotar o dólar como moeda oficial, o Equador
está optando por um modelo já adotado pelo Panamá, o único país latino-americano entre as dez nações
do Terceiro Mundo que fizeram a escolha pela dolarização total de suas economias.
Apesar de discutida por vários economistas
da região, essa política recebeu pouco respaldo no continente. (II-4A)]
[Na Argentina, o ex-ministro da Fazenda Domingo
Cavallo preferiu não se pronunciar sobre a opção feita
por Mahuad, pedindo “um tempo” para estudar a sit uação do Equador. No passado, Cavallo assessorou o
impopular Abdala Bucaram, que acabou sendo destituído, O ex-ministro teria aconselhado na época a adoção
da paridade com o dólar, numa solução semelhante à
adotada pelo governo Menem. Na Colômbia, o economista Javier Fernández Riva, previu que a decisão afetará o comércio com o país vizinho. Segundo ele, os
exportadores terão problemas no futuro, já que o câmbio prejudicará a competitividade dos seus produtos.
(II-5)]
* Corn agências internacionais
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TEXTO 4 [RAN]:
I - Fornecer pista
para que o leitor
identifique
a reportagem

II –
Introduzir o
Desdobramento

III –
Apresentar o
Desdobramento

IV –
Apresentar
Eventos
relacionados
ao fato
gerador

(I-1) Apresentar
foto(s)
[ Nova Déli é pressionada a não dar asilo ao jovem lama que fugiu (I-2) Citar aspecto
mais saliente
de Lhassa (I-3)]
[Tibete separa China e Índia (I-2)]

[PEQUIM E NOVA DÉLI - O governo chinês advertiu a Índia
para que não conceda asilo político ao karmapa lama tibetano,
Ugien Trínlei Dotje, de 14 anos. (II-1A)] [Em28 d dezembro, [ele
fugiu de Lhaasa, (II-2)] capital do Ttbete ocupado pela China, e
chegou no dia 5 a Dhararnsala, cidade indiana em que se instalou
há 40 anos o governo do Tibete no exílio, liderado pelo dalai lama,
Tenzin Giatso. (II-14A)] [Zhu Bangzao, porta-voz do Ministério do
Exterior chinês, disse que Pequim lembrou a Nova Déli as “boas rel ações” que mantêm. Também mencionou a coincidência de pontos de
vista quanto ‘aos “cinco princípios de re ações pacificas”, entre os
quais o da não-ingerência nos assuntos internos das nações.
“O governo indiano expressou em numerosas ocasiões que o Ti bete
é parte inalienável da China e que o grupo do dalai lama não pode
promover atos oficiais em território da Índia”, disse. Zhu não quis
antecipar qual será a reação da China se Nova Déli outorgar o status
de refugiado político ao karmapa lama. (III-1)]
[Sobre ovos — Dividida entre sua hospitalidade ao suave povo tibetano e interessada no comércio com os poderosos chineses, a Índia
pisa em ovos. (III-5)] [A imprensa publicou que exilados tibetanos
apresentaram na quarta-feira pedido de asilo para o jovem Ugien.
Liderado pela deputada Dolma Giari, do parlamento tibetano no
exílio, o grupo teria expressado temor pela segurança do lama, 17ª
reencarnação do Buda Karmapa. “Não cedam à pressão de P equim pela deportação do karmapa lama”, pediu Giari Segundo
ela, Ugicn fugiu para evitar a ‘repressão religiosa” e as “violações
dos direitos humanos”, e está escondido “em lugar seguro’, para
escapar da “vingança da China, profundamente humilhada pela
deserção do jovem que supunha lhe ser fiel.
O pequeno lama teve encontro com devotos na quarta-feira, e
lhes teria dito, segundo jornais indianos, que quer ficar num mosteiro perto de Dharamsala. Paras lndia, que já teve relações turbulentas com Pequim. a situação é delicada. Nova Déli afirmou
não ter recebido qualquer requisição oficial do asilo. Editoriais da
imprensa pediram ontem cautela ao governo no trato da questão.
Uma possível saida seria o menino permanecer como refugiado
“de facto”, como os 100 mil tibet anos que vivem em Dharamsala.
Silêncio —O diário Indian Express sugeriu que o jovem lama
peça asilo a outro país. Ontem, os verdes australianos pediram ao
governo de Cainberra que receba Ugien.
Mas o menino fugiu para Dharamsala justamente porque lá vive seu mestre espiritual, de quem precisa para aumentar seus
conhecimentos.
Na China, a população nem sabe que o karmapa lama fugiu: a
mídia chinesa não divulgou internamente o episódio, comentado
pela agência Xinhua para o exterior, e redes internacionais de TV
como CNN e BBC, só existem nos hotéis internacionais. (IV-25)]
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TEXTO 5 [RAN]:
[Argumento questionável (I-2)]

I - Fornecer
pista
para que
o
leitor
identifique
a reportagem

II –
Introduzir
o
desdobramento

III –
Apresentar o
Desdobramento

[A Convenção Internacional pela imprescritibilidade dos Crimes contra a Humanidade, de 1968, determina que os culpados por crimes contra a humanidade devem
pagar, bastando que estejam vivos. A convenção foi criada exatamente para evitar
que a idade dos acusados sirva de pretexto para seu não-comparecimento aos tribunais. (II-6)]
[Em editorial publicado ontem, o diário Le Monde afirma que “não convencem”
os argumentos médicos para justificar [a volta ao Chile de Augusto Pinochet, (II-2)]
“com toda a impunidade”. Além de dizer que o dever dos democratas chilenos agora
é julgar Pinochet por seus crimes, o Monde critica o governo britânico por encenar
um procedimento judicial que vinha superando muitos obstáculos. (II-1A)]
[Realmente, partindo do ministro Jack Straw o anúncio surpreendeu. Ao longo de todo
o processo ele respondia aos apelos do governo chileno pela soltura do ex-ditador dizendo
que nada podia fazer, que o caso não era uma tarefa para políticos, mas para a Justiça, e
que se atém exclusivamente aos procedimentos judiciais. Esta era, aliás, a posição da
Espanha.
Interferência — Os críticos de Straw argumentam que ele não esperou sequer a audiência do dia 20, em que um novo recurso da defesa seria analisado. “Foi uma decisão
política, de alguém (Straw) que vinha sendo cuidadoso para não interfeiir”. disse Geoffrey
Bindman, da Anistia Internacional. (III-3A)]
[No editorial, o Monde cita os casos do marechal Philippe Pétain — que comandou o
governo francês de Vichy, em colaboração com o nazismo — e de seu alto funcionário
Maurice Papon, que não teriam sido julgados se valesse na época o argumento da idade
avançada ou da saúde frágil. Mas há outros casos, como os de Klaus Barbie, “o Carniceiro
de Lyon”, e de Rudolf lless, auxiliar de Hitler, julgados e condenados em idade avançada
e doentes.
Aos 83 anos, Pétain foi condenado à morte em 1945 por traição à França, mas De
Gaulle mudou sua pena para prisão perpétua, que cumpriu na Ilha deYeu, onde morreu
aos 95 anos. Ali mesmo foi enterrado, apesar de seu pedido para ser levado ao Cemitério
de Douamont, em Verdun, onde tombaram os milhares de heróis que resistiram, sob seu
comando, ao ataque alemão de 1916. Mas o governo francês jamais permitiu: o herói de
Verdun fora apagado pelo traidor de Vichy.
Papon, ex-ministro de Vichy e três vezes deputado, tinha 86 anos quando foi condenado pelo tribunal de Bordeaux em 1998 a 10 anos de prisão por cumplicidade em crimes
contra a humarnditde. Sua mulher, de 66 anos, morreu uma semana antes do veredicto.
Cardíaco, com três pontes de safena, foi autorizado a responder ao processo em liberdade,
e era levado às audiências em ambulância. Depois da sentença, fugiu para a Suíça, mas foi
recapturado e levado à prisão de Fresnes, perto de Paris.
Chagas - Klaus Barbie morreu aos 77 anos de leucemia em uma prisão de Lyon, em
1991, onde cumpria pena de prisão perpetua desde 1987. Chefe da Gestapo entre 1942 e
1944, Barbie deportou judeus e torturou e matou combatentes da Resistência, entre eles o
herói Jean Moulin.
Fugiu para a Bolívia em 1951, com ajuda dos EUA, mas acabou deportado para a França em 1983. Seu julgamento, em Lyon, foi uma dolorosa volta ao passado para os franceses, reabrindo as velhas chagas do colaboracionismo. Ele deixou a prisão várias vezes para
ser hospitalizado e operado, até finalmente morrer de câncer no sangue.
Spandau - O caso de Rudolf Hess, o homem para quem Hitler ditou seu Mein Kampf
foi mais impressionante. Condenado à prisão perpétua em 1946 pelo Tribunal de Nuremberg, ele acabou sozinho na penitenciária de Spandau, em Berlim.
Inglaterra, França e EUA — que com a União Soviética administravam Spandau —
pediam seguidamente sua libertação, jamais aceita pela URSS. Tinha freqüentes derrames
e crises de pneumonia, fez várias cirurgias, mas os soviéticos queriam mantê-lo preso até
a morte. Hess finalmente se matou em 17 de agosto de 1987, aos 93 anos. (III-1)]
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TEXTO 6 [RAN]:
[Episódio ajudou direita (I-2)]
I - For[ ANTONIO CAIO (I-4)]
necer
EI Pais
pista
para que SANTIAGO – [“Garzón foi o chefe da campanha de Lavín”, assegura no diário El
Mercurio Eugenio Tironi, principal estrategista da campanha de Ricardo Lagos,
o leitor
candidato da coalizão governamental às, (II-1A)] [eleições presidenciais chilenas.
identifi(II-2)] [Tironi expressa sentimento comum entre as forças de centro-esquerda, de que a
que
detenção de Augusto Pinochet em Londres, provocada pelo pedido de extradição feito
pelo juiz espanhol Baltasar Garzón ajudou a candidatura da direita, e explica em parte o
a
êxito inesperado de Joaquín Lavín no primeiro turno, em dezembro. (III-1)] [A incerteza
reportase mantém até o segundo turno, domingo próximo e ninguém sabe como decisão
gem
tomada pelo governo britânico ontem afetará a eleição. (II-1B)]

II –
Introduzir o
Desdobramento

III –
Apresentar o
Desdobramento

[Publicamente nenhum dos dois candidatos quer referir-se a Pinochet nesta reta final da
campanha. Ambos acreditam ter mais a perder do que a ganhar aludindo ao ex-ditador.
Em particular, porém, os dirigentes da esquerda consideram que a atuação de Baltasar
Garzón foi, em termos eleitorais, o melhor presente com que poderia sonhar a direita. Os
políticos conservadores concordam. (III-3A)]
[Vingança — “Garzón sepultou o esforço de renovação da esquerda”, opina Juan
Antonio Coloma, porta-voz da candidatura de Lavín. “Muitos chilenos viram após
a detenção de Pinochet uma esquerda vinculada a movimentos estrangeiros e disposta a entregar porções da soberania nacional para satisfazer seus desejos de vingança”, acrescenta Coloma, da União Democrática Independente. o partido de L avín. (II-3A)]
[Dirigentes da esquerda vêem o caso Pinochet como uma sacudida nos antes
vagarosos esforços para esclarecer os abusos contra os direitos humanos durante a
ditadura, mas acham que o momento político não podia ser pior. “Ricardo Lagos se
lançou à tourada de peito aberto, e de repente se deu conta de que não havia touro
na praça”, afirma um líder da Concertação Nacional, a coalizão que governa o Ch ile, para explicar a drástica mudança de cenário que se produziu com a prisão de
Pinochet.
A ausência de Pinochet, por um lado, tornou mais fácil para a direita se desvincular de seu passado pinochetista. Assim, uma força política. com Lavín na cabeça.
que votou contra a democratização no referendo de 1988 e defendeu sempre os êxitos do regime m.ililar, pode apresentar-se agora como a força da mudança.
Lavín rechaçou qualquer entrevista com a imprensa estrangeira, obviamente por
temor de ter que pronunciar-se sobre Pinochet, e escapa de qualquer pergunta no
Chile sobre o tema com a retórica de que quer deixar o passado para trás.
“L avín representa o futuro. Pinochet é o passado”, declara Coloma, Esta estrat égia, segundo a maioria dos analistas, teria sido impossível se o ex-ditador estivesse
hoje em seu cargo de senador vitalício. Agora, sua volta ao Chile está mais próxima.
Sombra — Os partidos de esquerda e Lagos se viram no entanto frente a um inimigo invisível. Atacar Pinochet era golpear urna sombra. Visto de urna perspectiva
mais favorável ao ex-ditador uma perspectiva, como mostrou o primeiro turno,
compartilhada pela metade dos chilenos —‘ Lagos não podia se dar o luxo de atacar
a um ancião que arrasta sua decadência física pelos hospitais de Londres.
O candidato da Concertação, além disso, estava em má situação para criticar a um
personagem pelo qual seu próprio governo se viu obrigado a lutar no terreno diplomático e judicial.
Bandeira — Sacado Pinochet da campanha, só restava um homem de 46 anos que
levanta a bandeira da mudança frente a outro de 61, que carrega o desgaste de dez
anos de governo e da pior situação econômica da democracia. (II-7)]
[A esta altura, será difícil reproduzir no domingo a vitória de Lagos de 12 de dezembro.
por 30 mil votos. A esquerda confia em que os votos dos comunistas serão suficientes
para dar a presidência a Lagos. Mas os partidários de Lavín crêem que o vendaval direitista crescerá e se estenderá aos 800 mil chilenos que se abstiveram em dezembro. Resta
saber que efeito terá a nova reviravolta no caso Pinochet. (III-17)]
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TEXTO 7 [RAN]:
[Comoção na Argentina (I-2)]
I – Forne[MARCLA CARMO (I-4)]
cer
Correspondente
pista
para que
o leitor
BUENOS AIRES — [A tragédia com os turistas argentinos
identifique (II-2)] que seguiam para Balneário (Camboriú (SC) no ônibus
a reporta- feito em pedaços na BR-470 [deixou a Argentina em estado de
gem
comoção.(II-1A)] [Abatido, o presidente da República Fernando De La Rúa, afirmou: “Este é um momento de muita
dor para todos os argentinos e sé nos resta pedir a Deus o desII –
canso dos que se foram”. De La Rua agradeceu a colaboração
Introduzir do governo brasileiro, que foi “ágil” no socorro, e colocou dois
o
aviões da Presidência argentina para que parentes das vítimas
Desdopudessem ir a Santa Catarina. (II-3A)]
bramento [O dia foi de desespero. Até o início da noite, os argentinos não sabiam ao

III –
Apresentar
o desdobramento

(I-4)
Citar
nome do
repórter
(II-1A) Citar
desdobramento do fato
gerador
(II-2) Citar
o fato
gerador

(II-3A) Citar
certo o número de mortos. Alguns falavam em 38, 39 e, depois, 40 — entre opinião de
eles, três ou quatro brasileiros. Mas faltava confirmação oficial, dificultada entrevistado
pelos graves ferimentos que impediam a identificação de algumas das vítimas.
No início da manhã, pouco depois do acidente na estrada que levaria os argentinos, da província de Tucumán, às praias de Camboriú, parentes e amigos dos
passageiros buscavam informações sobre o acidente.
(III-1)
Desespero — O périplo das famílias começou, antes de o dia Descrever o(s)
amanhecer, na empresa de turismo Gimenez, dona de quatro ôní- desdobramento(s)

bus que saíram de Tucumán, no domingo, para o Brasil. Por volta
das 6h, cerca de uma hora e meia depois da tragédia, as poucas
infotmações eram as de que o acidente envolvia o ônibus de número 18 e que havia vários mortos. (III-1)]

[De acordo com laudo preliminar da Polícia Rodoviária Federal, divulgado
em Buenos Aires pela Embaixada do Brasil, os turistas argentinos estavam a
menos de duas horas de Balneário Camboriú quando o motorista, em alta veloIV –
cidade, perdeu o controle do ônibus, bateu com a lateral do veículo num peApresentar nhasco, passou para a contramão e atingiu o ônibus da empresa Reunidas Catarinense. (III-3B)] [Pelo telefone, o embaixador Bernardo Brito, instalado
eventos
relaciona- em Horianópolis, disse que o clima na cidade também era de luto. (IV-1)]

dos
ao fato
gerador

(I-2) Citar
aspecto
mais saliente

(III-3B)
Descrever o
fato gerador

(IV-1)
Descrever
fato/s
[Em Tucumán, a mil quilômetros de Buenos Aires, o clima era relacionado/s
ao fato
de incertezas no dia nublado. No fim da tarde, parentes começa- gerador

ram a ser levados para o aeroporto, de onde seguiram para Santa
Catarina. “Minha mãe, minha cunhada, meu irmão e meus sobr inhos estavam nesse ônibus, o dezoito”, afirmou um homem. Pelo
telefone, uma sobrevivente que sè identificou apenas como Mônica contou a uma TV argentina o que testemunhou na BR-470. “Vi
uns sobre os outros. Desespero. E bebês e adultos que não se mexiam. Uma tristeza”. (III -6)]

(III-6)
Apresentar
outros
desdobramentos
do fato gerador

[Os turistas tinham pago US$ 380 por pouco mais de uma semana na praia.
Com a desvalorização do real, aumentou a quantidade de excursões em direção (III-4) Descreao Brasil, destino de pelo menos 10 ônibus com argentinos a cada dia do verão. ver o
(III-21)]
contexto
do
fato
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TEXTO 8 [RAN]:
I - Fornecer [Presos poderão usar pulseira eletrônica (I-2)]
pista
para que o [RENATA GIRALDI (I-4)]
leitor
BRASÌLIA — [Os presos em liberdade vigiada no
identifique
país poderão, no futuro, usar pulseiras eletrônicas cona reportagem
troladas por um sistema de segurança ligado à Polícia.
(II-1A)] Por orientação do ministro da Justiça, José
Carlos Dias, a medida deve estar concluída dentro de
dois meses quando será apresentada ao presidente
Fernando Henrique Cardoso. A idéia é monitorar o
presidiário todo o tempo porque o equipamento tem o
II – Introduzir
funcionamento semelhante ao de um radar. (II-2)] [“E
o
tecnicamente positivo o uso da pulseira e não causa
desdobramenconstrangimentos a quem estiver com ela”, afirmou o
to
secretário Nacional de Direitos Humanos, José Gregori. (II-3A)]
[Os técnicos brasileiros examinam as experiências com
o uso das pulseiras eletrônicas em presos na Argentina, na
Inglaterra e nos Estados Unidos. Ainda não foi definido
por exemplo, se elas vão ser colocadas no pulso ou no
tornozelo do presidiário.(IV-1)] [O presidente da ComisIV –Apresentar
são de Direitos Humanos na Câmara, Nilmário MiranEventos
da (PT-MG), é favorável ao sistema, desde que ao merelacionados
canismo não seja usado pelo Estado para controlar
ao fato gerador
toda a vida dos presos. “É uma idéia boa, porém é bom
ter cautela na avaliação da proposta. A pulseira tem de
limitar-se ao objetivo final que é monitorar os passos
do presidiário”, sugeriu.
Nilmário recomendou que o ministério se baseasse
na experiência argentina, que conheceu em fevereiro
do ano passado. Segundo ele, 300 presos argentinos
usam pulseiras eletrônicas (no tornozelo), ligadas ao
computador central do sistema de informática da Polícia. (II-3A)]
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TEXTO 9 [RAN]:
I - Fornecer
pista
para que o
leitor
identifique
a reportagem

II- Introduzir
o relato
da pesquisa

(I-2) Citar
aspecto
[* CPI mineira apura se quadrilhas de traficantes internacionais estão no mais saliente
estado (I-3B)]
(I-3B) Explicitar
[THÉO FILIPE (I-1)]
informações
do título
BELO HORIZONTE – [Depois da saída do sub-relator Antônio Carlos Andrada, que renunciou ao cargo pressionado por denúncias de ter (I-4) Citar
consumido cocaína na noite de Reveillon, (II-4A)] [a CPI do Narcotrá- nome do
fico da Assembléia Legislativa de Minas Gerais vai redirecionar seus repórter
caminhos quando retomar os trabalhos, interrompidos até o fim do recesso parlamentar. dia 15 de fevereiro. (II-1A)] [Se a sugestão do rela- (II-4A) Fornecer
tor Rogério Correa (PT) for acatada serão criadas sete sub-comissões histórico do
para que a ação nas váias frentes se fortaleça.
fato gerador
As mudanças nos rumos da CPI foram motivadas também pelas informações passadas à Comissão, na última quinta-feira, pelo delegado (II-1A) Citar
Getúlio Bezerra Santos, da Divisão de Entorpecentes da Policia Fede- desdobramento
ral, em Brasília. “Diversas quadrilhas internacionais se assentaram em do fato gerador
Minas, de onde acreditam que podem gerenciar seus negócios com segurança”, disse o delegado. Ele defende uma urgente integração e troca
de informações entre as polícias Civil e Militar para melhor o combate
ao crime organizado no pais. (II-2)]
[Investigações — As principais linhas de atuação da CPI mineira esta- (II-2) Citar o
rão concentradas na investigação do tráfico no Triângulo Mineiro, na fato
região de Governador Valadares e na fuga e contatos no estado do tra- gerador
ficante Luís Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar. Na última
reunião da CPI antes da paralisação ficou decidido que todos os pedidos de quebra de sigilos telefônicos e bancários e seus desdobramentos
ficarão centralizados com o juiz Eh Lucas de Mendonça, que condenou
Fernandinho Beira-Mar a 12 anos de prisão em 1996.
Um dos primeiros a prestar depoimento na volta dos trabalhos da CPI
será o empresário e dono de cartório eta Betim. Wesley Silva, acusado
por Beira-Mar de lavagem de dinheiro. Também serão interrogados o
juiz de Governador Valadares, Nelson Missias de Morais, ameaçado de
morte por traficantes, e as delegadas, também de Valadares, Maria Aparecida Pinto e Joana D’Are Lima Ternponi. (II-1B)]
(II-1B)
[O deputado Antônio Carlos Andrada (PSDB), que se diz vítima de arma- Apresentar
ção “das terríveis forças do narcotráfico”, renunciou terça -feira passada ao perspectiva de
cargo de sub-relator da CPI. O deputado era um dos principais interlocutores desdobramento
com os quais Beira-Mar vinha se comunicando nas ultimas semanas. Segundo os membros da (SF1, no último contato com Andrada, o traficante teria
cogitado se entregar, condicionando a rendição ao cumprimento da pena em
um presídio fora de Minas Gerais. onde, segundo ele, “não ficaria vivo nem
24 horas”. (II-4A)]
(II-4A) Fornecer
o histórico do
JB/Brasil – dia 10/01/00 – folha 5 fato gerador
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TEXTO 10 [RAN]:
I - Fornecer [DNER investigará NovaDutra (I-2)]
pista
para que o [HELTON FRAGA (I-4)]
leitor
[O prefeito de Resende, Eduardo Meohas (PSB), disse ter
identifique
a reportagem obtido ontem do ministro dos Transportes, Eliseu Padilha.
a garantia de que o Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem (DNER) vai apurar as responsabilidades da concessionária NovaDutra (II-1A)] [nas conseqüências do
transbordamento do Rio Água Branca, no Km 331 da Via
Dutra (BR-1 16), altura de Engenheiro Passos, distrito de
II – Introdu- Resende, no Estado do Rio. (II-2)] [A concessionária fora
alertada, em dezembro de 1997, sobre o perigo de o rio alazir o
gar as pistas da estrada num temporal. A tempestade de
novo dado
domingo (dia 2) à tarde causou congestionamentos de 26
quilômetros na principal estrada do país, segunda-feira,
criando graves problemas para milhares de pessoas que
voltavam para casa após as festas de fim de ano. (II-4B)]

(I-2) Citar
aspecto
mais saliente
(I-4) Citar
nome do
repórter
(II-1a) citar o
desdobramento
do fato
gerador
(II-2) citar o
fato
gerador

(II-4B) fornecer
histórico
[Eduardo Meohas contou ter sensibilizado o ministro ao apresentar a carta do
enviada à NovaDutra. em 15 de dezembro de 1997, por Valdeci Ribeiro da desdobramento
Silva, morador de Engenheiro Passos, alertando a empresa para o risco de
transbordo e alagamento devido à falta de dragagem do Rio Água Branca e
à construção de muretas de contenção, de concreto, prejudicando a passagem das águas. Meohas disse que a NovaDutra respondeu a Silva, em 21 de (III-1) descremaio de 1998, descartando a possibilidade de enchente. “A NovaDutra ver o/s
cometeu um erro de engenharia e tem de ser responsabilizada”, acusou desdobramento/s
Meohas. (III-1)]

III – Apre- [Resposta — O diretor de obras da NovaDutra, Leonardo
sentar
Vianna, disse que as críticas não têm fundamento técnico, ao novo dado crescentando que a concessionária nunca temeu uma investigação do DNER. “As muretas de concreto diminuíram os acidentes pela metade”, garantiu. (III -2)]

(III-2)
Descrever
reações ao
desdobramento

[Em Brasília, prefeitos de algumas cidades fluminenses — Itatiaia,
Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Piraí. Paraíba do Sul e Três
Rios — atingidas pelas enchentes vão se encontrar hoje com o presidente Fernando Henrique Cardoso para pedir R$ 30 milhões. Ontem,
IV –
também o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, demonstrou
Apresentar
preocupação com os efeitos da chuva. (IV-1)] [Ele e Padilha prometeeventos
ram tomar providências para reconstruir a região. Sarney Filho adianrelacionados tou que os ministérios do Meio Ambiente e dos Transportes trabalhaao fato gera- rão juntos na fiscalização das leis ambientais nas estradas federais. (IV2)]
dor
[Eduardo Meohas aproveitou para anunciar que entrou com representação no Ministério Público cobrando da NovaDutra o replantio de árvores
numa área de 20 hectares do trecho da estrada que passa pelo município. O
V–
prefeito responsabiliza a empresa pelo corte indiscriminado das árvores.
Apresentando Ontem, Sarney Filho, com quem Meohas se reuniu, anunciou apoio à iniciativa. (V-1)] [“Os cortes foram técnicos e autorizados pelo Ibama”, re seventos
pondeu o diretor de Obras da NovaDutra, Leonardo Vianna. (V-2A)]
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ao novo dado

(IV-1) descrever
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ao fato gerador

(V-1) descrever
fato relacionado
ao
desdobramento
(V-2A)
Descrever
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TEXTO 11 [RAN]:
I - Forne- [Extorsão envolve assessor de deputado (I-2)]
cer pista
para que
[• Identificado pelo Ministério Público nas fitas da Light, “negociador” é ligado ao
o leitor
parlamentar André Luís, do PMDB (I-3A)]
identifique
[ PAULA MÁIRAN (I-4)]
a
reportagem
[O principal envolvido na [tentativa de extorsão à Light — concessionária
de energia elétrica do estado — (II-2)] investigada pelo Ministério Público,
não é fiscal de renda e nem mesmo funcionário público. Ele trabalha para o
deputado estadual André Luiz (PMDB) — ex-segurança do falecido bicheiro
Castor de Andrade. (II-1A)] [Baixo, barrigudo e de meia-idade, o tal homem,
que apresentou-se a funcionários da empresa — e foi filmado — como “neg ociador” profissional, está desaparecido de sde o início das investigações.
O “negociador” é visto junto a dois fiscais da Secretaria do Esta do de Fazenda em quatro fitas de vídeo, gravadas pela segurança da Light, durante
encontros suspeitas dentro da sede da empresa, em discussões sobre cobranças de ICMS, entre final de outubro e dezembro. Só até outubro, a Inspetoria
II –
para Grandes Empresas da Secretaria de Fazenda havia lavrado autos de
Introduzir infração contra a empresa no valor total de RS 130 milhões. No dia 08 de
o
dezembro, as fitas foram entregues ao governador Anthony Garotinho, que as
novo dado repassou ao MR após ver as imagens. (II-4A)]
[Depois de ouvir na terça-feira, três flmcionários da Light, o 2º subprocurador
de Justiça, Élio Fischberg, ficou convencido do que diziam as imagens. “Os dep oimentos confrmam a afividade delituosa. Crimes de corrupçao passiva e concussão
(quando funcionários públicos exigem para si ou para outros vantagens indevidas)”, diss e Fischberg.
Análise — A pedido do MP, as fitas já estão sendo analisadas no Laboratório de
Fonética da Universidade de Campinas (SP), que deverá verificar sua autenticidade. Segundo Fischberg além dos dois fiscais que aparecem nas fitas, outros são
III –
investigados por possível participação na tentativa de extorsão. (III-3A)]
Apresentar
[No procedimento 141/2000 do MP, instaurado pela Assessoria Especial de
o
Investigação Penal para apurar o crime, o subprocurador disse que não ennovo dado controu nada que possa envolver o deputado André Luiz no crime. “Para o
caso isso é irrelevante. Sabemos apenas que ele (o “negociador” estava a se rviço de alguém ou de algum grupo. Falta descobrir de quem”, disse Fischberg,
que ontem à tarde ouviu os fiscais.
Armadilha — A linha de defesa dos funcionários públicos afastados das
IV –
funções, consiste em tentar provar que houve uma armadilha para envolvêApresentar los. “Estamos acompanhando os fiscais envolvidos, conhecidos pela reputação
Eventos
boa na classe. Somos a favor de que tudo seja apurado com a maior lisura,
relaciona- mas é preciso que lhes seja dado pleno direito de defesa”, disse ontem Paulo
dos
Glicério, presidente do Sindicato dos Fiscais de Renda do Estado do Rio de
ao fato
Janeiro (SINFRERJ) Glicério criticou o atual sistema de cobrança de ICMS,
gerador
que concentra numa única inspetoria (para grandes empresas) 80% d arrecadação total do estado. Criado no ano passado, na gestão de Carlos Augusto
Sasse na Fazenda o sistema, desde a implantação, fez aumentar arrecadação
de R$ 504 milhões, valor de janeiro de 1999, até R$ 66. milhões, em dezembro
passado. Procurado durante todo o dia pelo JB, o deputado André Luís não
foi encontrado. (IV-1)]
JB/ Cidade – dia 13/01/00 – folha 20

(I-1) Ilustrar
com
fotografia/s
(I-2) Citar
aspecto
mais saliente
(I-3A)
Complementar informação do
título
(I-4) Citar
nome do
repórter
(II-2) citar o
fato
gerador
(II-1A) citar
desdobramento
do fato
gerador

(II-4A)
Fornecer
histórico do
fato gerador

(III-3A)
Descrever
o contexto do
desdobramenro
(IV-1)
Descrever
fato/s
relacionado/s
ao fato
gerador

116

TEXTO 12 [RAN]:
[Lagoa na Barra tem mancha (I-2)]

I - Fornecer
pista
para que o
leitor
identifique
a reportagem

[A Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente
(Feema) envia hoje uma equipe de técnicos à Barra da Tijuca (Zona Oeste) (II-1A] [para investigar a mancha verde
que ontem apareceu na Lagoa da Tijuca. (II-2)] [Embora
nenhuma pesquisa tenha sido feita ainda, o biólogo Mário
Moscatelli levanta a hipótese de se tratar de uma proliferação de algas. O verão, segundo ele, apresenta as condições
básicas para o fenômeno: forte calor, luminosidade e nutrientes naturais e humanos (esgoto).
Moscatelli descarta a possibilidade de a mancha ter sido
provocada pela poluição. “Isto existe durante o ano inteiro.
O dia, agora no verão, é que é mais longo e mais quente”,
II –
Introduzir o acrescentou. (II-3A)] [O secretário estadual de Meio Ambiente, André Corrêa, determinou ontem que a equipe de
desdobratécnicos faça a coleta e avaliação das algas hoje cedo, pormento
que elas podem ser nocivas. “Até o fim do dia de amanhã
(hoje) teremos uma posição definitiva sobre o assunto”,
disse o secretário.

IV –
Apresentar
eventos
relacionados
ao fato
gerador

(I-2)
Citar
aspecto
mais saliente
(II-1A) Citar
desdobrameto
do fato gerador
(II-2) Citar o
fato
gerador
(II-3A) citar
opinião
de entrevistado

De acordo com Moscatelli, a Lagoa da Tijuca nunca apresentou o
problema de algas nocivas antes. “Não dá para dizer se estas algas são
nocivas ou não. Mas, se forem, elas podem causar a morte de peixes”,
disse o biólogo. “Somente depois do exame de laboratório saberemos se
as algas fazem mal ao banho de mar ou não”, acrescentou o biólogo. A (II-4B) ForneLagoa da Tijuca desemboca na Praia da Barra. (II-4B)]
cer

[Internet — A qualidade da água nas praias do Rio está disponível na Internet. No site www.rio.rj gov.br/smac/balneab,
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o
banhista tem acesso a boletins atualizados diariamente, com as
condições dos principais pontos de banho procurados pelos
cariocas. O serviço, que antes funcionava só nos dias úteis, foi
estendido também aos fins de semana e feriados.
A página traz fotos das principais praias, suas características
informações sobre como chegar a elas. Além disso o site contém dicas de como manter a praia limpa e ter um divertimento
seguro. Maurício Lobo, secretário municipal do Meio Ambiente, contou que dois técnicos se revezarão, no verão, para que os
dados sejam atualizados diariamente, às 16h. Dos 32 pontos
onde são feitas as coletas de amostras da água, três vezes por
semana, 25 vão estar com informações na rede. “Nossa idéia é
apresentar todos os pontos, incluindo os da Ilha do Governador, Ramos e Paquetá, atualmente não divulgados”, explicou
Maurício Lobo. (IV-1)]
JB/ Cidade – dia 11/01/00 – folha 18
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TEXTO 13 [RAN]:
I - Fornecer [PM nega falha do 190 em assalto (I-2)]
pista
para que o
[A Polícia Militar não acredita que houve falha
leitor
no atendimento do serviço do 190, (II-1A)] [no caso
identifique
do assalto à residência da fotógrafa Ana Lontra
a reportagem
Jobim, na última sexta-feira. (II-2)] [Segundo a
PM, no dia do crime duas chamadas foram feitas
daquele endereço, informando a ocorrência, e uma
patrulha foi enviada ao local minutos depois da
II – Introduzir primeira ligação. (II-4A)] [De acordo com o relao
ções-públicas da PM, tenente-coronel Nilton Lourendesdobramen- ço, se algum operador tivesse se negado a atender ao
to
telefonema ou mesmo deixado Ana Jobim esperando,
a situação estaria gravada nos computadores do Sistema Operacional Integrado da PM.

III – Apresentar o
desdobramento
V – Apresentar
eventos
relacionados
ao desdobramento

IV – Apresentar
eventos
relacionados
ao fato gerador

(I-2) Citar aspecto
mais saliente
(II-1A) citar
desdobramento do fato
gerador
(II-2) citar o fato
gerador
(II-4A) fornecer
histórico do
fato gerador

“Estamos investigando. Pode ter acontecido de ela ter discado
o número errado ou até mesmo ter encontrado a linha ocupada, (III-1) Descrever
porque é grande o número de trotes ao 190. Todos os nossos 46
operadores trabalham sob supervisão de um sargento e têm as o/s
desdobramento/s
ligações gravadas”, disse Lourenço. (III -1)]

[Trabalho — Os responsáveis pelo 190 passaram
o dia de ontem escutando fitas com as chamadas do
dia do assalto. (V-1)] [Naquele dia, houve 14.004 ligações, das 00 h às 23h59. Entre l5h e 16h, horário do
assalto, houve 1.156 chamadas. Segundo o relatório da
PM, o primeiro telefonema foi feito por alguém que se
identificou como Daniel, às 15h34, do endereço de
Ana Jobim, de um telefone Nextel. Uma segunda ligação, feita por alguém que se identificou como detetive
Neira, foi registrada às 15h40. De acordo com o documento da PM, às 15h38 uma patrulha foi enviada ao
local e às 15h55 chegou ao endereço.
“O sistema é seguro e o atendente não tem como
rejeitar nenhuma ligação”, garantiu o capitão Alexa ndre Campos, um dos responsáveis pelo 190. Segundo
ele, o maior problema do sistema é o trote. “Somente
em dezembro, das 402.290 ligações atendidas,
115.800 foram trotes”, diz. Na hora da suposta ligação
mal-sucedida, 30 atendentes trabalhavam na sala. (V2B)] [Ontem, policiais da 152 DP (Gávea) estiveram na casa de Ana Jobim. Três das 14 pessoas que
lá estavam no assalto vão prestar depoimento hoje.
(IV-1)]
JB/ Cidade – dia 11/01/00 – folha 20

(V-1) Descrever
fato/s relacionado/s
ao desdobramento

(V-2B) Descrever
resultados
do/s
fato/s
relacionado/s ao
desdobramento

(IV-1) Descrever
fato/s relacionado/s
ao fato gerador

118

TEXTO 14 [RAN]:
I - Fornecer [Seqüestro e abuso sexual (I-2)]
pista
[A prisão de Gloria Trevi, seu namorado e empresário Sergio
para que o leiAndrade e Maria Boquitas (II-1A)] [vai facilitar a investigação de
tor
denúncias que vão desde abuso sexual e maus-tratos a corrupção
identifique
de menores. (II-3B)] [Foragida há dois anos, quando foi decretada
a reportagem

(I-1) Ilustrar com
fotos

(I-2) Citar aspecto
sua prisão, a cantora estava sendo procurada pela Interpol em 180 mais saliente

I I – Introduzir o
desdobramento

III - Descrever
desdobramento

países. Conhecida como “A Atrevida”, Gloria Trevi é acusada de
atrair suas fãs, de 10 a 13 anos, para posar para fotografias e manter relações sexuais com seu companheiro Sergio Andrade. (II-2)]
[Trevi se transformou em uma heroína para milhares de crianças
e adolescentes. Todo glamour desapareceu em março de 98, quando os pais da menor Karina Yapor, na época com 13 anos, denunciaram a artista e o empresário por seqüestro e corrupção de menores. Os pais da menina a deixaram com Gloria na esperança de vêla transformada em uma estrela. Sem notícias durante meses, os
dois apresentaram denúncia contra a cantora e descobriram que a
filha tivera um filho de pai desconhecido. O neto havia sido abandonado em uma instituição infantil na Espanha. O casal acusou então Sergio Andrade de ser pai da criança abandonada.
Grávida — Após esta denúncia se tornar pública, outras adolescentes começaram a declarar abertamente os abusos sexuais da
cantora e seu namorado. As menores acusaram Gloria e Maria Boquitas de atrair as “vítimas” para que atendessem os desejos de
Andrade e depois ameaçavam as meninas para garantir seu silêncio.
Em novembro do ano passado, Karina Yapor voltou ao México,
inocentou a cantora e assegurou que seu filho não é de Andrade. A
jovem, considerada testemunha-chave da acusação, se negou a depor nos tribunais sob o pretexto de que se encontra em tratamento
psiquiátrico. A segunda denúncia é da chilena Tamara Zúniga, que
afirma ter sofrido um seqüestro de dois anos e ter sido maltratada e
violentada por Andrade, com cumplicidade de Gloria Trevi.
Agressão — Segundo a menor, eles viviam em um trailer e Tamara teria tentado se suicidar ingerindo comprimidos. A chilena disse
que foi Sergio quem obrigou-a a vomitar os comprimidos e, depois, a teria agredido. (II-4A)]
[Agências de notícias divulgaram ontem que os parentes de
Gloria Trevi ficaram aliviados ao saberem da prisão da cantora no Brasil. Segundo Abigail Enríquez de Trevino, cunhada
da artista, a prisão vai permitir que Gloria prove sua inocência. “E bom saber que ela está bem depois de tantas notícias de
que havia se suicidado”, destacou. Antes de serem loc alizados
no Brasil, Gloria e Andrade haviam passado pelo Uruguai e
Argentina. (III-2)]
JB/ Cidade – dia 14/01/00 – folha 19
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TEXTO 15 [RAN]:
[Cedae melhora Praia do Leblon (I-2)]

I - Fornecer
pista
para que
o leitor
identifique
a reportagem
II- Introduzir
o
desdobramento

III –
Apresentar o
desdobramento

IVApresentar
eventos
relacionados
ao fato gerador

III –
Apresentar o
desdobramento

[João Carlos Leal (I-4)]

(I-2) Citar
aspecto
[Uma obra que custará apenas R$ 36 mil poderá tirar o Leblon, até o final deste mais saliente
mês, da lista de praias impróprias para banho. (III-1B)] [A Cedae está conectando
três galerias de águas pluviais que deságuam no canal da Avenida Visconde de Al- (I-4) Citar
buquerque à sua rede de esgoto. (II-1A)] [A medida evitará que as ligações de esgoto nome do
da Rocinha, que se valem das galerias pluviais para eliminar seus dejetos, continuem repórter
poluindo a Praia do Leblon. Em dias secos, elas passarão a funcionar como uma espécie
de rede auxiliar da Cedae.
(II-1B)
O sistema desenvolvido pelos técnicos da companhia é simples. Ele se baseia em três Apresentar
caixas coletoras — duas delas já prontas e operando — que interceptarão as águas pluvi- perspectiva de
ais, conduzindo-as até a elevatória Saturnino de Brito, de onde o esgoto seguirá para o desdobramento
emissário submarino de lpanema. Segundo o diretor de esgotos da Cedae. Evandro Rodrigues de Britto, este sistema é capaz de absorver cerca de 50 litros por segundo. O sufici- (II-1A) Citar
ente, garante ele, para dar conta de todo o esgoto despejado pela região da Rocinha. em desdobramento
dias secos.
do
Diluícão — Nos dias chuvosos, o que exceder a capacidade das três caixas continuará gerador
sendo descarregado no Rio Rainha — que corta a Pontifícia Universidade Católica (PUC)
e se liga ao canal da Avenida Visconde de Albuquerque. Mas, de acordo com Evandro de (III-1)
Britto, mesmo este transbordamento não deverá prejudicar a qualidade da água da Praia Descrever
do Leblon.
o/s
“O que vazar estará tão diluído que chegará à praia sem provocar maiores problemas”, desdobramenacredita o diretor. A solução, segundo ele, é a melhor saída para o momento, por unir to/s
praticidade, rapidez e baixo custo. (III-1)]
[Outras obras — Além de desviar o despejo do esgoto da Rocinha para a sua rede, a
Cedae começou esta semana a cuidar de dois outros agentes poluidores da Praia do
Leblon: a Vila Caxinguelê, que fica dentro do Jardim Botânico, e o Jockey Club
Brasileiro. A direção do clube foi intimada a eliminar o lançamento de dejetos que
fazia no canal que passa sob a sua área e se liga ao da Avenida Visconde de Albu- (IV-1)
querque. “Eles vão passar a despejar os esgotos diret amente na nossa galeria, de Descrever
fato/s relacioonde os dejetos vão seguir para o emissário submarino”, afirmou o diretor. (IV -1)]
[Briga — A entrada da Cedae no Jardim Botânico para dar cabo da ligação do esgoto nado/s
da Vila Caxinguelê com o Rio dos Macacos — de onde, novamente, os dejetos iam acabar ao fato gerador
caindo no canal da Visconde de Albuquerque e, outra vez, na Praia do Leblon — é o fim
de uma longa queda-de-braço com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renováveis).
Interessado em desapropriar as 150 casas, ocupadas por herdeiros de antigos funcioná- (IV-3A)
rios do Jardim Botânico, o lhama não queria as obras, por temer caracterizar uma melho- Descrever
ria e acabar por fixar os moradores, de vez, no local.
histórico
do
“Foi a mediação da prefeitura, feita ao longo do ano passado, que c onvenceu o lbama fato
da necessidade das obras”, explicou Evandro de Britto. (IV -3A)] [Segundo ele, com aval relacionado ao
do lbama, a Cedae, que já tem um projeto pronto para acabar com o despejo de fato gerador
esgotos no Rio dos Macacos, vai lançar um edital para licitar a empreitada. O diretor afirma que as obras deverão começar dentro de três meses. “Com o desvio do
despejo da Rocinha, do Jockey e do Jardim Botânico, a Praia do Leblon ficará com
águas de melhor qualidade e totalmente liberada para banho”, garante Evandro de
Britto. (IV-4)]
(IV-4)
JB/ cidade – dia 11/01/00 – folha 18 Apresentar
perspectiva de
desdobramento
de
fato
relacionado
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ANEXO B – REPORTAGEM DE PESQUISA (RPE)
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TEXTO 1 [RPe]:
[Religião, o novo inimigo número um (I-2)]

I – Fornecer
pista
para que
o leitor
identifique
a reportagem

II – Introduzir
o relato da
pesquisa

III – Relatar a
pesquisa

IV – Fechar o
relato da
pesquisa

[El Pais (I-4)]
PEQUIM – [Uma série de confrontos entre o governo chinês e organizações
religiosas (II-1)] [tem deixado claro que a religião, muito mais que a dissidência
política, constitui hoje urna das mais sérias ameaças ao monopólio de poder do
Partido Comunista. (II-2A)] [Após a fuga do karmapa lama para a lndia, Pequim
desafiou oVaticano ordenando cinco bispos católicos. E enquanto prossegue a perseguição ao movimento de meditação Palun Gong, o presidente Jiang Zemm fez
surpreendente anúncio de que esta enorme campanha representou uma das “três
batalhas políticas mais importantes” de 1999, dei xando claro pela primeira vez
desde a fundação da República Popular, em 1949, que neutralizar uma organização
espiritual, e não política, é prioridade oficial do partido.
A perseguição se estende à rede de casas-igrejas de católicos e protestantes na China, que
atendem ilegalmente cerca de 40 milhões de fiéis. Desde dezembro, Pequim usa a lei com que
tomou ilegal a Falun Gong contra 10 grupos cristãos. Mais de 100 líderes foram detidos, afirma
Frank Lu, chefe do Centro de informação para os Direitos Humanos e o Movimento Democrático da China, sediado em Hong Kong. (III-1B)]
[“A China continua encarcerando qualquer ativista democrático que encontre,
mas hoje em dia os comuinstas estão realmente preocupados com as religiões”,
afirma Lu. “Per ceberam que existe um vazio espiritual na China. Sabem que mintas pessoas não acreditam mais na política, e não se inclinam a seguir os ativistas
democráticos. Mas seguiam o novo messias.
Dilema — A China atravessa uma “época de ouro” da religião. O governo pe rmite cinco religiões: budismo, com 100 milhões de seguidores; islamismo, com 18
milhões; protestantismo, com 15 milhões; catolicismo, com 4 milhões; e taoismo.
Mas prosperam grupos underground. (IV-1)]
[Agora, os comunistas estão diante de um dilema. Num país que cresceu invejando a liberdade do Ocidente, e agora que existe a liberdade de iniciativa, a
ideologia comunista tradicional perdeu grande parte do encanto. O diretor de
um dos maiores periódicos chineses comenta que ele e outros membros do
partido sentem como se a China estivesse “no fim de uma dinastia, como ant igamente, quando todos os tipos de cultos e seitas cresciam e desafiavam o poder do imperador”. Muitos acredi tam que o programado partido está ultrapassado.
[Mártires — “Veja -se a Falun Gong”, diz Sima Nan, cineasta que se opõe
tanto a este movimento quanto a sua perseguição. “Quanto mais reprimem
seus praticantes, mais os convertem em mártires” informe americano si tua a.
China entre os países que mais reprimem a religião.
“A China quer silenciar as casas -igrejas”, diz Lu, o ativista de Hong Kong.
“Pequim não tolera crenças religiosas descontroladas, especial mente as que
expressam lealdade a governo estrangeiro. Os comunistas já não têm fé. E o
que mais temem são as pessoas que crêem.” (IV -3)]
JB/ Internacional – dia 14/01/00 – folha 11
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TEXTO 2 [RPe]:
I - Forne- [Efeito nocivo de celular é incógnita (I-2)]
cer
[• Estudos ainda não são conclusivos, mas prefeitos já pressionam os fornecedores e a
pista
Anatel a assumir compromissos (I-3A)]
para que
[Mônica Tavares (I-4)]
o leitor
identifique
BRASÍLIA – [A rápida expansão do numero de telefones celulares no pais eram
a reporta- 800 mil aparelhos cm 1994 e hoje são mais de 13 milhões – tem levantado dúvidas
sobre o impacto desses equipamentos na saúde das pessoas.(II-1)] [A principal
gem
questão – se os campos eletromagnéticos podem causar vários tipos de câncer - está

II – Introduzir
o relato da
pesquisa

III – Relatar a
pesquisa

longe de ser respondida, já que estudos internacionais ainda não são conclusivos.
(II-2A)]
[Pressionada pelos prefeitos, preocupados com a instalação de torres de transmissão,
principalmente para celulares, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) resolveu se pronunciar. O presidente da Anatel, Renato Guerreiro, explicou que será elaborado um regulamento sobre o assunto por uma consultoria internacional, a ser contratada pela agência. A expectativa é a de que esteja pronto até o fito deste ano.
Compromisso -- No documento, deverá estar prevista a declaração, pelas prestadoras
de serviços de telecomunicações, de que não estão submetendo a população a limites de
irradiação maiores do que os fixados.
Uma das empresas que teve problemas para instalação de estação rádio-base (ERB)
foi a Americel, operadora da banda B da telefonia celular na Região Centro-Oeste. O
presidente da empresa, Adalberto Vianna, disse que a Prefeitura de Porto Nacional,
município de Tocantins com 80 mil habitantes, pôs entraves à instalação da estação de
rádio-base. A prefeitura só autorizou o funcionamento da estação depois que a Americel
apresentou laudo da Fundação do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicações (CPqD) atestando que os equipamentos não afetavam a saúde.(III-1)]
[Efeito térmico — Enquanto não tem o regulamento, a Anatel usa como referência e
divulga o trabalho da Comissão Internacional para Proteção Contra Radiações nãoIonizantes (ICNIRP). Essas diretrizes já foram adotadas na Europa, especialmente na
Alemanha, e levam em consideração os efeitos térmicos sobre o corpo humano.
A intenção da agência é adotar as diretrizes que estão sendo elaboradas pela Organização Mundial de Saúde dentro do projeto EMF (Freqüências e Campos Eletromagnéticos), iniciado em 1996 mas que só deverá estar concluído em 2005.
Fórmulas — O estudo da comissão, adotado pela Anatel, porém, não traz respostas
objetivas para o usuário se o celular ou outros equipamentos causam câncer. O trabalho
é extremamente técnico e traz fórmulas para calcular a intensidade da exposição aos
campos magnéticos. “Há uma controvérsia considerável sobre a possibilidade de uma
ligação entre exposição a campos magnéticos e um risco elevado de câncer”, afirma o
documento.
O trabalho descarta que o uso de monitores de vídeo possa ser prejudicial durante a
gravidez. Tampouco ficou comprovado que cobertores elétricos e colchões de água
aquecida tenham alguma influência no desenvolvintento dos fetos.
Leucemia — “A indução ao câncer pela exposição de longa duração a campo el etromagnético não foi considerada estabelecida”, afirma o documento da ICNIRP. A
associação entre a exposição de trabalhadores a campos magnéticos e a doença de Alzheimer foi estabelecida recentemente, porém, segundo a comissão, “este efeito ainda
não foi conftrmado”.
A comissão fez algumas determinações para as empresas onde os trabalhadores ficam
expostos a campos magnéticos. Se a freqüência da exposição for de até 10 megahertz,
deve haver “restrições básicas na densidade da corrente para evitar efeitos em funções
do sistema nervoso”. Pa ra os empregados que trabalham em ambientes com freqüências
entre 10 quilohertz e 10 gigahertz devem ser tomados cuidados para impedir o “estresse
causado por aquecimento do corpo inteiro e o aquecimento excessivo localizado em
tecidos”. (III -2B)]
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TEXTO 3 [RPe]:
[Ministro ameaçado (I-2)]
I – Fornecer
pista
para que o
leitor
identifique
a reportagem

II – Introduzir
o
relato
da pesquisa

(I-2) Citar aspecto
mais saliente

BRASILIA – [As irregularidades envolvendo o funcionamento dos bingos no Brasil (II-1)] [mostraram um
setor extremamente lucrativo e que era pouco coordenado pelo governo. (II-2A)] [ As denúncias de problemas (II-1) Citar o fato
envolvendo os bingos custaram uma crise política en- motivador da
volvendo o ministro do Turismo e Esporte, Rafael Greca.
pesquisa
O ministro chegou a ser acusado de participar de um suposto esquema
(II-2A) Generalienvolvendo doações dos bingos para caixa de campanha política. A
denúncia não foi confirmada até hoje, mas o ministro acabou sofrendo zar a
grande pressão política, sobretudo da bancada de senadores do Paraná, partir de dados
formada por Roberto Requião (PMDB), Osmar Dias (PSDB) e Alvaro
Dias (PSDB). Os três parlamentares são adversários políticos de Greca e
não concordam com sua atuação em relação ao funcionamento dos bingos no país. (III-2A)]
[As infonnações que o governo dispõe sobre o negócio de bingo são
apenas estimativas. Os técnicos calculam que o faturamento anual
desse negócio em todo o país seja da ordem de R$ 1 bilhão. Há previsão de que estejam operando pelo menos 500 bingos permanentes
e 50 eventuais. Mas há indícios de que esse cálculo é subestimado,
uma vez que se tem notícias de que só em São Paulo, entre negócios
regularizados e ilegais, haveria 300 bingos na capital do estado e mil
no interior. (IV-1)]

(III-2A) Descrever
o fato motivador
da pesquisa

(IV-1) Apresentar
dado/s conjuntural/is
[Fraudes — Se a real dimensão do bingo no país ainda geral/is
III – Relatar
a pesquisa é incerta, o Ministério do Turismo e Esportes não tem
dúvidas de que as fraudes são muitas. “Cer ca de 80%
dos bingos são irregulares”, chegou a afinar no ano pa ssado o diretor de Desenvolvimento do Esporte do In(IV-3) Citar opidesp, Paulo André Jukoski, o Paulão do vôlei. (IV-3)]
[Atualmente, o lndesp, órgão vinculado ao Ministério nião
dos Espodes, tem o registro de apenas 120 bingos no pa- de entrevistado/s
ís. Em 12 estados, a autorização e a fiscalização dos bingos foi transferida para loterias estaduais e secretarias sobre o
IV – Fechar de fazenda. No resto do país, incluindo o estado de São fato motivador
Paulo, não há qualquer conttole sobre as atividades dos
o
bingos. (IV-1)]
relato da
[Por movimentar muito dinheiro, os bingos acabaram
pesquisa
servindo para atrair o interesse até mesmo da Máfia
italiana. Essa participação já começou também a ser (IV-1) Apreseninvestigada pelo govemo e pelo Ministério Público. (IV- tar
4)]
dado/s conjuntural/is
JB/ Brasil – dia 11/01/00 – folha 5 geral/is
(IV-4) Citar fatos
relacionados ao
fato
motivador
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TEXTO 4 [RPe]:
[EUA excluem micros (I-2)]
I - Fornecer
[FLAVIA SEKLES (I-4)]
pista
para que o Correspondente
leitor
WASHINGTON – [Na selva do mercado capitalista nos Esidentifique
tados Unidos, existem leis trabalhistas que garantem segurança
a reportagem

no trabalho e até remuneração especial de horas-extras, mas
poucas das [garantias sociais (II-1)] a que o trabalhador brasileiro tem direito. (II-2B)] [As leis americanas não se aplicam, em
I – Introduzir vários casos, a empresas pequenas, consideradas incapazes de arcar
o relato da
com garantias como licença-maternidade e, ao mesmo tempo,
pesquisa
permanecer competitivas.
Em 1993, por exemplo, o Congresso aprovou uma lei que garante o direito ao afastamento do trabalho e à manutenção do emprego, na volta, para empregados que precisam cuidar de parentes —
crianças ou pais idosos. Mas, apesar disso, quase 41 milhões de
trabalhadores (40% da força de trabalho) não são beneficiados,
porque trabalbam para Imcroempresas.
Remuneração - O salário mínimo por hora é de US$ 5,15. O
trabalhador só ganha hora-extra — 1,5 vezes o salário-mínimo
—depois de 40 horas de serviço por semana. Crianças com menos
II – Relatar a de 14 anos são proibidas de trabalhar, enquanto adolescentes com
Pesquisa
14 e 15 anos podem trabalhar até 3 horas diárias, em dias de aula.
Os desempregados têm direito, segundo o Ato de Segurança social de 1935, à compensação pelo governo federal. Em muitos casos, os estados também têm sistemas de compensação, por períodos limitados, supostamente apenas enquanto o trabalhador busca
outro emprego. O dinheiro é uma fração do salário normal e não
estimula ninguém a querer, espontaneamente, ficar desempregado.
Acidentes — Os americanos têm leis rígidas para garantirasegurança do empregado no trabalho. Na semana passada, o governo
tentou impor regras para pos-soas que trabalham em suas casas,
para responsabilizar os. empregadores por acidentes que os contratados rios sofressem em suas casas. A proposta foi tão criticada
pelas empresas que o -governo foi forçado a voltar atrás.
Quando trabalhadores sofrem acidentes de trabalho, existe um
sistema de seguro capaz de compensar o acidentado pela capacidade perdida de exercer sua função — salários, despesas médicas e
de reabilitação. O programa é financiado pelos empregadores.
Os trabalhadores americanos também são protegidos por leis
contra discriminação por razões de raça, preferência sexual, origem
nacional ou deficiências. Por lei, os empregados são protegidos de
assédio sexual por parte de superiores. (III-1)]
[O poder de sindicatos no mercado americano está em baixa, com
cada vez menos filiados. Mas os sindicatos fazem pressão constante
sobre o Congesso para ampliar os direitos trabalhistas. Ainda que
III – Fechar o não sejam considerados uma força muito relevante no mercado, os
sindicatos são uma força política monumental nos EUA. (IV-13)]

relato da
pesquisa
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TEXTO 5 [RPe]:
I – For- [Italianos são regidos por 80 contratos (I-2)]
necer
[ARAUJO NETTO (I-5)]
pista
Correspondente
para que
ROMA — [Na Itália, dos últimos 30 anos, [as relações de trabalho (IIo leitor
1)] são reguladas e definidas por 80 tipos de contratos firmados entre
identifi- empregadores e empregados. (II-2A)] [Quarenta e oito desses contratos são
nacionais, tem validade média de três anos e afetam a vida de 9 milhões de
que
pessoas, de diversas categorias, sempre negociados pelos representantes de
a
associações patronais e dos sindicatos de trabalhadores.
reporta- Os contratos levam em conta a diversidade das profissões, os horários, as
gem
condições e os locais de trabalho. Assim, por exemplo, um bancário recebe

II –
Introduzir
o relato
da
pesquisa

III –
Relatar a
pesquisa

IV – Fechar
o
relato
da pesquisa

16 salários por ano e um jornalista, um policial ou, um ferroviário ganham
14, ao contrário da grande maioria dos trabalhadores, que recebem 13.
Garantias — Os italianos vêm debatendo a reformas dos cálculos das indenizações pagas aos trabalhadores ao término de uma relação de trabalho
(por demissão ou aposentadoria) e das garantias asseguradas às 20 milhões de
pessoas que constituem a força de trabalho do país. É um debate que se faz
entre empresas e trabalhadores, sem a participação do governo, que desde
1969 vem se limitando a agir apenas como mediador de situações de impasse
que às vezes se criam nas negociações do patronato com os sindicatos.
Indicadores recentes, divulgados pela OCDE, em Paris, confirmaram que,
dos 24 membros da organização de cooperação e desenvolvimento dos países
mais ricos, a Itália é o que menos protege o trabalhador a partir do momento
em que ele perde o emprego. O desempregado italiano só consegue recuperar
36% do que ganhava antes. Muito menos do que o trabalhador português,
que, em idêntica situação, pode continuar a contar com 85% do salário que
recebia enquanto esteve empregado.
Sensível às pressões dos sindicatos, o atual governo continua estudando e
prometendo a criação de um subsídio do Estado para o trabalhador sem emprego. A ajuda nada teria a ver com a chamada caixa-integração — a forma
de seguro-desemprego adotada na Itália e à qual, com freqüência, as empresas recorrem para superar crises do mercado e protelar o recurso ao desemprego em massa.
Previdência — Uma das maiores preocupações do governo italiano, chefiado pelo ex-comunista Massimo D` Alema, é a ameaça de falência do sistema
de aposentadoria mantido e administrado pelo INPS. O aumento da idade
média e a diminuição da população ativa no país justificam as previsões governistas de que em 2023 cada italiano em atividade terá de pioduzir o necessário para sustentar três aposentados.
Atualmente, numa população de 57 milhões de italianos, os aposentados
são 14.529.715. Entre eles, 4 milhões 500 mil recebem proventos mensais de
717.632 liras (US$ 399,00), em contraste com quase 18 mil aposentados de
luxo, que ganham o equivalente a US$ 4.401.(III-1)]
[Tudo o que o governo italiano, auto-definido como de centro-esquerda, obteve das três principais confederações sindicais foi a promessa
de examinar em 2001 a possibilidade de uma reforma do sistema de aposentadorias, numa mesa de negociações. Antes de 2001, as lideranças
sindicais não querem ouvir falar de reformas e mudanças do chamado
estado social. (IV-1)
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TEXTO 6 [RPe]:
Sucesso na América
I - Fornecer
pista
FLAVIA SEKLES
para que o CORRESPONDENTE
leitor
WASHINGTON – [No condado de Montgomery,
identifique
a reportagem Maryland, ao lado de Washington DC, milhares de
[prisioneiros em liberdade condicional são monitorados por empresas privadas (II-1)] contratadas pelo governo a fim de diminuir a carga de um sistema de prisões superlotado, em um dos programas mais bem sucedidos do país. (II-2B)] [Com pulseiras eletrônicas preII- Introduzir sas nos braços ou no tornozelo -através das quais um
transmissor do tamanho de um beeper envia a uma central
o
informações sobre onde o indivíduo está a cada momento
relato
da pesquisa do dia - condenados podem cumprir parte de sua sentença
em virtual liberdade, dirigindo carros e trabalhando. Contanto que permaneçam dentro de um parâmetro préestabelecido pelas cortes, e que estejam em casa em horários previamente combinado, os presos vivem como qualquer outro cidadão. (III-2B)]
[Sistemas de monitoramento eletrônico já estão em
III- Relatar a
uso nos Estados Unidos há 15 anos. Não existe nenhupesquisa
ma base de dados central sobre o monitoramente eletrônico de prisioneiros em todo o país, mas segundo
estimativas, cerca de 100 mil suspeitos ou condenados
participam dos programas que reduzem o custo do
encarceramento e libera espaço nas prisões para criminosos mais violentos. Mais de 30 dos 50 estados americanos têm programas de monitoramento eletrônico.
VI- Fechar o Juízes podem usar os aparelhos com suspeitos de crimes que aguardam julgamento e indivíduos em liberrelato
dade condicional. Em Maryland, o custo médio é de
da pesquisa
US$ 30 por dia, muito menor do que a diária numa
prisão de baixa segurança, que é de US$ 80 por dia.
(VI-1)]
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ANEXO C – REPORTAGEM A PARTIR DE ENTREVISTA
(REN)
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TEXTO 1 [REn]:
I - Fornecer
pista
para que
o leitor
identifique
a reportagem

[Marcapasso exige distância mínima (I-2)]

BRASILIA – [A distância mínima entre um marcapasso e um aparelho celular deve ser de 15 centímetros,
para evitar interferências. Essa é unta das principais
recomendações em relação á [saúde dos usuários de telefones celulares (II-1)] feita pela Motorola, um dos maiores fabricantes desse tipo de aparelho. O gerente de
Produtos de Comunicações Pessoais da Motorola do
Brasil, Hilton Mendes, explicou que os portadores de
narcapasso devem evitar carregar celulares nos bolsos
perto do coração. A outra ressalva é a de que pode haver
interferência dos celulares nos aparelhos auditivos, cauII –
Introduzir sando chiados. (II-3A)]
[Raios X — O diretor da Motorola destacou que, embora exista
o relato
da entre- uma discussão acirrada sobre possíveis danos à saúde causados por
aparelhos que irradiam freqüências, caso dos celulares, nada ficou
vista
comprovado. “Nos Raios X, devido à alta freqüência, existe a po ssibilidade de maior dano à saúde. Mas o telefone celular trabalha
em uma freqüência 10 bilhões de vezes menor que a dos Raios X”,
disse. (IV-1B)]
[O diretor da Motorola não vê problemas também na instalação de estações rádio-base (ERB5), que transmitem as ligações dos
celulares, perto de áreas habitadas. “Ninguém vive em cima de
uma estação. Talvez a irradiação de uma ERB seja comparada a de
IV – Rela- uma TV”. Mendes disse que trabalha a 100 metros de uma es tação
de celular.”A irradiação causada por essa ERB é a mesma do motar
Pormeno- nitor do meu contputador”, afirmou.
Postos — A recomendação para que não se use celular perto de
res
bombas de postos de gasolina, explicou Mendes, deve-se ao risco
da
entrevista de combustão. Existe a possibilidade, que o diretor da Motorola
considera remota, de uma faísca causada pelo contato do aparelho
com a bateria. “Po de ser uma preocupação exagerada, mas, se
existe o mínimo perigo, nós passamos a recomendação ao cliente”.
Não há problema em se usar capas de couro ou plástico em celulares, informou
Mendes. Mas as capas de metal devem ser evitadas, porque funcionam como uma
blindagem que impede a irradiação das freqüências. Quando ocorre o efeito da
blindagem, os aparelhos celulares e as estações rádio-base são obrigados a trabalhar com mais potência. (M.T.) (IV-3)]
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TEXTO 2 [REn]:
[PT emprega espião da ditadura (I-2)]

I - Fornecer
pista
[JOSÉ MITCHELL (I-4)]
para que
PORTO ALEGRE – [Considerado o mais esquerdista dos governadores, Oo leitor
lívio Dutra (PT) enfrenta uma situação contraditória: enquanto seu secretário de
identifique Segurança, José Bisol, anuncia a abertura dos arquivos secretos da Brigada
a reporta- Militar, para que se conheçam as perseguições políticas da ditadura, a presidência do Conselho Superior de Polícia é exercida por um ex-espião confesso do
gem
regime militar, o delegado José Luís Carvalho Savi. (II-2)] [O presidente do
Movimento de Justiça e Direitos Humanos, Jair Krischke, cobrou ontem de Olívío a demissão de Savi. (II-1)]
[Em 1980, Savi pediu em requerimento a inclusão, no seu tempo de serviço
II – Introduzir o como funcionário público, do período em que foi espião do Serviço Central
relado da entre- de Informações (SCI), órgão da Secretaria de Segurança que fazia a ligação
vista
entre a polícia gaúcha e o III Exército, atual Comando Militar do Sul. O
policial disse ter trabalhado como “agente especial” do SCI entre 30 de
novembro de 1964 e 30 de setembro de 1966, na “atividade de busca e col eta de informações”.
Sem recibo - No requerimento, Savi revelou que recebia remuneração
mensal de Cr$ 200 (moeda da época), que saía da “verba secreta do SCI”,
mas alegou que só podia comprovar o serviço feito entre 1964 e 1966 por
meio de testemunhas, já que, por exercer atividade “de nature za reservada”, não ficava com có pias dos recibos de pagamento, que “possivelmente
foram mcinerados” após a extinção do SCL.
O requerimento foi, segundo Jair Krischke, indeferido na época pelo
III – Retomar o mesmo Conselho Superior de Polícia ém cuja presidência Savi foi confirmado
fato motivador
na se-manada passada pelo novo chefe da Polícia Civil, delegado José Antônio Araújo. “A permanên cia do delegado Savi na presidência do Conselho
Superior de Polícia é um deboche contra todas as vítimas da repressão política”, afirmou Krischke. “Espião não é profissão e ele trabalhou naquele
IV – Relatar
sistema pobre de espionagem e perseguição política das pessoas”. (III -2)]
Pormenores
[Torturadores — Krischke disse que o secretário José Bisol tem a obrigação
da entrevista
de demitir Saví. Apontou a incoerência entre a manutenção do delegado no cargo e os anúncios públicos de “u ma mudança radical para moralizar a polícia”.(IV -1B)] [O presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos lembrou que, para comprovar sua atuação na SCI, Savi anexou depoimentos de
“conhecidos torturadores, como o coronel Átila Rorhsetzer”, que foi um dos
chefes do SCI.
Em 1978. Atila foi acusado por Krischke e pelo advogado Ornar Ferri de ter
sido o coordenador, no lado brasileiro, do seqüestro dos refugiados uruguaios
Lilian Celíberti e Universindo Diaz, capturados em Porto Alegre e levados por
militares do seu país para Montevidéu. O comissário Altamiro dos Reis confirmou na época que Átila havia sido o coordenador do seqüestro.
Outro depoimento incluído por Savi no pedido para comprovar sua passagem
pelo SCI foi o do coronel Luís Carlos Menna Barreto, criador da Dopinha,
origem do serviço de espionagem. No requerimento, protocolado sob o número
31.391/80 no Conselho Superior de Policia, Savi disse que Menna Barreto o
recrutou para agente do SCI.
Já falecido, o coronel Menna Barreto foi pivô do mais rumoroso crime político ocorrido no estado, o do assassinato do sargento Manoel Raimundo Soares,
em 1966. O oficial foi indiciado como mandante do crime, mas se livrou do
processo com um habeas-corpus.
Mãos amarradas — Preso após o golpe de 1964, Manoel Raimundo passou
longo período no Dops. Um dia, seu corpo apareceu boiando em um rio, com as
mãos amarradas às costas. O crime crime passou para a história da repressão
política como o Caso das Mãos Amarradas. A morte do sargento nunca foi
esclarecida. (IV-3)]
[Krischke disse que “é insu portável que um governo como o do PT, autoproclamado democrático, tenha como chefe de qualquer coisa um ex-espião e exagente da repressão política, como o delegado Savi”.(IV -1B)]
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TEXTO 3 [REn]:
[ACM não comenta (I-2)]
I - Fornecer
[LUCIANA JULIÃO (I-4)]
pista
para que o
BRASÍLIA — [O presidente do Congresso, senaleitor
dor
Antonio Carlos Magalhães (PFLBA), não quer se
identifique
envolver na [crise que ameaça o cargo do ministro da
a reportagem
Defesa, Elcio AIvares.(I-1)] “Isso é um problema do
ministro e do presidente Fernando Henrique Cardoso. O presidente é que nomeia e demite ministros”,
II – Introduzir afirmou ontem o senador. (II-3A)] Em conversas com
parlamentares, no entanto, ACM afirmou que o mio
relato da en- nistro será mantido no cargo. “E le só sai se surgirem
fatos novos”, disse o senador. (II -4)]
trevista
[No último mês, o ministro da Defesa ficou enfraquecido por pelo menos três fatos: as suspeitas não comprovadas da CPI do Narcotráfico de envolvimento de sua
assessora, Solange Antunes, com o crime organizado; a
crise com o Comando da Aeronáutica; e a desastrada
III – Retomar o festa de reveillon no Forte de Copacabana.(III-1)]
[O presidente do Senado garantiu que não converfato
sou
com Fernando Henrique sobre o assunto, mas
motivador
disse acreditar que Elcio Alvares será mantido no
cargo. “Ele (Fernando Henrique) tem afirmado que
Elcio será mantido e eu tenho a impressão de que vai
ser. Agora isso depende exclusiva-mente do presidente”, disse ACM. Ele garantiu que não tentará influenIV – Relatar
pormenores da ciar Fernando Henrique na decisão sobre o futuro do
ministro da Defesa.(IV-1B)] [Elcio Alvares era correlientrevista
gionário de Antonio Carlos Magalhães até julho do ano
V – Descrever passado, quando deixou o PFL para assumir a pasta.(V1)]
o/s
Entrevistado/s

(I-2) Citar aspecto
mais saliente
(I-4) Citar nome
do
repórter
(II-1) Citar o fato
motivador da
entrevista
(II-3A) Apresentar
posicionamento
do entrevistado
sobre o fato
motivador

(II-4) Apresentar
contradições da
fala
em relação à opinião
(III-1) Descrever
o
fato motivador

(IV-1B) Descrever a
opinião do
entrevistado
(V-1) Descrever
dados
JB/ Política – dia 12/01/00 – folha 3 da relação do
entrevistado
com o fato motivador
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TEXTO 4 [REn]:
[Câmara não deve julgar Bolsonaro já (I-2)]

I - Fornecer
pista
para que o
leitor
identifique
a reportagem

[• Deputados preferem votar suspensão de mandato por 30 dias (I-2) Citar aspecto
após convocação (I-4)
mais saliente

[EUGÊNIA LOPES (I-4)
BRASÍLIA —[O pedido de suspensão temporária do mandato do deputado Jair Bolsonaro (PPB-RJ) (II-1)] [corre o risco de
não ser votado pelo plenário da Câmara durante a convocação
extraordinária do Congresso. (II-3B)] [Segundo o conegedor-geral
da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti (PPB-PE), vários
parlamentares argumentam que a votação pode tumultuar a apreciaII – Introduzir ção dos projetos da pauta da convocação extraordinária e, por isso,
seria melhor deixá-la pala depois do dia 15 de fevereiro, quando
o
começa o ano legislativo.
relato da
“Mais de 20 parlamentares ponderaram comigo que o pedido de
entrevista
suspensão pode atrapalhar a convocação e que não há urgência cm
punir o Bolsonaro. São parlamentares da base governista, mas prefiro não citar os nomes”, disse Severino Cavalcanti. “Mas eu pre firo
que seja votado logo esse pedido de suspensão.”
Pronta decisão — Para o presidente da Câmara, deputado Michel Temer (PMDB-SP), o pedido de suspensão por 30 dias de Jair
Bolsonaro tem que ser votado durante a convocação extraordinária,
que termina no dia 14 de fevereiro. “Essa matéria está exigindo uma
pronta decisão”, disse Temer. Ele vai defender na reunião de ho je da
IV – Relatar
mesa diretora da Câmara que á suspensão do mandato de BoIsonaro
pormenores
seja votada rapidamente.
da entrevista
Segundo Severino Cavalcanti, a Câmara dos Deputados vai abrir
processo para cassar o mandato de Bolsonaro, caso ele dê novas
declarações contra a ordem democrática — ele já pediu duas vezes o
III – Retomar fuzilamento do presidente Fernando Henrique Cardoso. “A suspe no
são do Bolsonaro já está decidida e só falta ser formalizada e aprofato motivador vada pelo plenário. Não há razão para se tomar uma medida mais
drástica agora, mas se ele reincidir podemos abrir processo para
cassar o seu mandato”, afir mou o corregedor. Severino, que é do
mesmo partido do Bolsonaro, disse que o PPB vai se reunir nos
próximos dias para decidir se toma alguma medida contra o deputado. “O PPB tem que tomar uma posição.” .(IV-1A)]
Escândalos — [O pedido de suspensão por 30 dias do mandato
de Bolsonaro já está pronto para ser votado pelo plenário da
Câmara desde meados de 1999. Na época, Bolsonaro também
pediu o fuzilamento de Fernando Henrique. O pedido não foi
votado porque estourou o escândalo ligando o ex-deputado Hildebrando Pascoal ao narcotráfico.
Na ocasião, o capitão da reserva do Exército Jair Bolsonaro
enviou uma carta de desculpas à a mesa da Câmara, retirando
os ataques. A suspensão do parlamentar precisa ser aprovada,
em votação secreta, com os votos favoráveis de, no mínimo, 257
deputados. (III-1)]
JB/ Política – dia 11/01/00 – folha 4

(I-3B) Explicitar
informações do título
(I-4) Citar nome do
repórter
(II-1) Citar o fato
motivador da entrevista

(II-3B) Sumarizar o
conjunto dos posicionamentos sobre o fato
motivador

(IV-1A) Descrever o
posicionamento de
diversos entrevistados
sobre o fato motivador

(III-1) Descrever o
fato motivador
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TEXTO 5 [REn]:
I - Fornecer
pista
[“Ele tem o meu apoio” (I -2)]
para que o
[REJANE AGUIAR (I-4)]
leitor
identifique
a reportagem
SÃO PAULO — [O presidente Fernando Henrique Cardoso negou ontem [a intenção de demitir o
ministro da Defesa, (II-1)] Elcio Alvares. “Ministro
meu, enquanto eu não disser que não é, é ministro e
continua tendo todo o meu apoio”, garantiu o pres iII – Introduzir dente, antes de participar da abertura da feira Couromoda, na capital paulista. Para o presidente, o
o
relato da en- assunto, que veio à tona com informação publicada
pelo JORNAL DO BRASI, “não deve ser coment atrevista
do”. (II -3A)]

(I-2) Citar aspecto
mais saliente
(I-5) Citar nome
do
repórter
(II-1) Citar o fato
motivador da entrevista

(II-3A) Apresentar
posicionamento do
entrevistado sobre
o
[Indagado sobre suas divergências políticas com o presidente do
Congresso Nacional, senador Antonio Carlos Magalhães (PFL- fato motivador

IV – Relatar
pormenores da
entrevista

BA), Fernando Henrique disse que não se trata de atrito, mas de
“estilos dife rentes de fazer política”. O pre sidente afirmou: “O fato
de o senador Antonio Carlos ter um estilo e eu outro não impede
que estejamos juntos em matéria de importância no Brasil. Trabalhamos em conjunto”.
“Vocês acham que o presi dente da República vai disputar espaço? Isso não tem sentido. Há muita exploração nessa matéria”, (IV-1B) Descrever
disse Fernando Henrique. “Sempre digo que o senador Antônio a opinião do
Carlos tem ajudado nas votações e é isso o que eu espero dele”. entrevistado
(IV-1B)]

[Fernando Henrique voltou a defender a aprovação
no Congresso de emenda para a criação da Desvinculação da Receita da União (DRU) — o novo nome do
antigo Fundo de Estabilit zação Fiscal (FEF). “Se não
houver a desvinculação, não se aprova o orçamento.
Sem o orçamento aprovado, existe o risco de obras públicas serem paralisadas”, advertiu. (IV -2)]
JB/ Política – dia 12/01/00 – folha 3

(IV-2) Descrever
posicionamento/s
do
entrevistado relacionado/s a outros fatos

133

TEXTO 6 [REn]:
I - Fornecer
[Relatório da ONU lançado na USP (I-2)]
pista
para que o
[FRANCISCO CARVALHO (I-4)]
leitor
identifique
a reportagem SÃO PAULO – [Embora existam no Brasil algumas
iniciativas de política de direitos humanos por parte
dos governos federal e estaduais, além de organizações da sociedade civil, o alcance dessas políticas foi
II – Introdu- até agora limitado.”Mesmo com a exis tência efetiva
de numerosas ações nos estados, com programas e
zir o
relato da en- iniciativas bem sucedidas, os problemas de violação
dos direitos humanos persistem”, afirmou Paulo
trevista
Mesquita, responsável pela organização e consolidação de dados do (II-3B)] [Primeiro Relatório Nacional
de Direitos Humanos. (II-1)]

(I-2) Citar aspecto
mais saliente
(I-4) Citar nome
do
repórter

(II3B) Sumarizar o
conjunto dos posicionamentos sobre o
fato
motivador

[Orelatório, lançado oficialmente ontem pelo Núcleo de Estudos da
Violência da USP, avalia a situação dos direitos humanos em dez
capitais brasileiras, por meio de pesquisa que envolveu 1600 entre- (II-1) Citar o fato
vistados acima de 16 anos. Foi analisado o período entre maio de motivador da en1996 e dezembro de 1998. (III-1)]
trevista

Controle — [Segundo o sociólogo e jornalista Paulo
III – Retomar de Mesquita, a principal razão que impede maior
controle da violação dos direitos humanos está no mal (III-1) Descrever o
o
fato motiva- funcionamento das organizações governamentais res- fato motivador
ponsáveis pela proteção dos direitos humanos, a polídor
cia e o judiciário. (IV-1B)]
(IV-1B) Descrever
JB/ Política – dia 12/01/00 – folha 2 a
IV – Relatar
pormenores
opinião do
da entrevista
entrevistado
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TEXTO 7 [REn]:
I - Fornecer [Sindicalistas não aceitam mudar a lei (I-2)]
pista
para que o [RLETE MENDES (I-5)]
leitor
SÃO PAULO — [Sindicalistas e centrais sindicais
identifique
não
vêem possibilidade de consenso em tomo das (IIa reportagem
3B)] [modificações na legislação trabalhista que o
governo quer fazer por meio de emenda constitucional. (II-1)]
[O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC,
Luiz Marinho, não acredita que a Central Única
II– Introduzir o
relato da en- dos Trabalhadores (CUT), à qual o sindicato está filiado,
vá aderir às propostas.
trevista
“A CUT não vai aderir a nada que piore a situação
dos trabalhadores”, disse. “Já ouvi isso outras vezes,
com o Paiva, Amadeu e agora com o Francisco Dornelles (ex-ministros e atual titular do Trabalho).”
IV– Relatar
Na opinião de Marinho, ao propor que acordos entre
pormenores da
patrões e empregados prevaleçam sobre a lei, o governo
entrevista
está querendo enfraquecer o papel da negociação. “Se o
governo quisesse fortalecer as negociações, ajudaria a
criar instrumentos de representação e mudaria a estrutura sindical”, analisou.
Proteção — Para o representante dos metalúrgicos,
mexer na Constituição não ampliaria a negociação. “A
lei não proibe a negociação, feita hoje com total liberdade. Mas a lei proíbe tirar direitos trabalhistas e é
justamente essa proteção que o governo quer extinguir.”
O presidente da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) e do Sindicato dos Eletricitários do Estado de
São Paulo, Antônio Carlos dos Reis, também é contrário. “Conversei com o ministro no início de seu man dato
e ele disse que só mandaria o projeto ao Congresso com
consenso. Então, recomendei-lhe que não mandasse?
Ele acrescentou que não é momento de discutir essa
questão. “O dia em que houver pleno emprego no país,
eu discuto esse assunto.”
Já Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, presidente da Força Sindical
e do Sindicato dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, daria seu
apoio pessoal ao projeto se os benefícios da CLT fossem mantidos
e os acordos realizados entre sindicato e empresa ou com as categorias. Só no fim de janeiro a entidade tomará posição sobre o assunto. (IV-1A)]

JB/ Política – dia 11/01/00 – folha 4

(I-2) citar aspecto
mais saliente
(I-5) Citar nome
do
repórter
(II-3B) Sumarizar
o
conjunto dos posiciomentos sobre o
fato
motivador
(II-1) Citar o fato
motivador da entrevista

(IV-1A) Descrever
o
posicionamento de
diversos entrevistados
sobre o fato motivador
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ANEXO D – REPORTAGEM RETROSPECTIVA (RRE)
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TEXTO 1 [RRe]:
[Silêncio sobre roubos (I-2)]
I - Fornecer
pista
[Roubos e desvios de armamento e munição das
para que o dependências do Exército (II-1)] [não são novidades.
leitor
Mas o assunto costuma ser tratado sigilosamente
identifique
nos quartéis. (II-2A)] [Em novembro de 1997, moraa reportagem dores de 12 favelas do subúrbio do Rio acordaram com
a presença ostensiva da Policia do Exército (PE). Usando caminhões e dois tanques de guerra, 200 militares —
de roupas camufladas e toucas ninja — vasculharam
II – Introdu- casas e até escolas. Motivo: dois fuzis FAL roubados de
zir
sentinelas na Ponte de Deodoro.
retrospectiva
A ocupação foi coordenada pelo Comando Militar do
histórica do Leste e teve apoio de três oficiais e 15 soldados do 3º
fato
BPM (Méier). Os caminhões tiveram as identificações
motivador da cobertas e dois tanques (um Urutu e um M-113) charetrospectiva mavam a atenção, principalmente das crianças. A missão levou a população a relembrar a Operação Rio, ocorrida em 1995, quando o Exército foi utilizado no
combate ao tráfico. Apesar do aparato bélico, os fuzis
não foram achados.
Em novembro de 1996, o sargento do Exército Carlos
Leandro Della, 23 anos, foi preso com 74 caixas de
munição de uso exclusivo das Forças Armadas, em
Nova Iguaçu. A munição seria vendida a traficantes do
Rio. Em março de 1994, o JORNAL DO BRASIL
III – Apre- denunciou o roubo de 256 armas do Depósito Central
sentar
de Armamentos do Exército. Levantamento da época
histórico do mostrava que, de 1992 a 1994, haviam sido desviadas
fato
60 mil balas para armas de grosso calibre e centenas de
motivador
granadas de unidades militares do Rio. No mesmo ano,
o Morro do Fubá, na Zona Oeste, foi ocupado pelo Exército por causa do roubo de armas do campo de provas do Gericinó.(III-1A)]
JB/ Cidade – dia13/01/00 – folha 21

(I-2) Citar aspecto
mais saliente
(II-1) Citar o fato
motivador da
retrospectiva
(II-2A) Generalizar
a
partir de eventos
anteriores

(III-1A)
Relatar
fatos
similares para a
generalização
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TEXTO 2 [RRe]:
[Audácia vence aparato (I-2)]

I - Fornecer
pista
para que
o leitor
identifique
a reportagem

I I – Introduzir retrospectiva histórica do
fato

III – Apresentar
histórico do
fato motivador

[Os muros altos e o forte aparato de segurança deixaram de ser garantia (II-2A)] de [tranqüilidade nas
áreas militares do Rio. (II-1)] [Somente o Palácio Duque
de Caxias, sede do comando da 1ª Região Militar, no Centro da cidade, foi alvo de dois assa1tos em pouco mais um
mês. Em ambos os casos, a ação dos bandidos foi rápida e
ousada.
No dia 4 de dezembro de 1998, às 8h30, um assaltante
armado entrou calmamente no prédio militar e rendeu o
gerente do Banco Bradesco, no interior do Palácio. O solitário ladrão esperou que o cofre fosse aberto e levou R$
10,2 mil da agência, saindo 20 minutos depois pela entrada
principal do prédio militar.
Em dezembro de 1998, 0 Banco Real do Clube Militar,
no Jardim Botânico (Zona Sul), também foi assaltado por
um homem armado que usava um crachá do clube. Em
janeiro de 99, o Palácio foi novamente alvo de bandidos.
Às 8h, dois homens com revólveres passaram pelo setor de
identificação e pela revista da Policia do Exército. Eles
renderam o gerente do Banco Real e saíram tranqüilamente, levando R$ 28,3 mil. A ação durou três minutos.

(I-2) Citar aspecto
mais saliente
(II-2A) Generalizar a
partir de
eventos anteriores
(II-1) Citar o fato
motivador da
retrospectiva

(III-1A)

Relatar

Dias depois do segundo assalto ao Palácio, quatro homens roubaram a
fatos
estação do bondinho, na Praia Vermelha, onde está a maior concentração de prédios militares do Rio. Apesar de não ser responsável similares para a
pela segurança da estação, o Exército mantém um forte aparato na generalização
área. Três meses depois, o Serviço de Inteligência do Exército prendeu
José Augusto de Souza., 30 anos, acusado do primeiro assalto. Após
38 dias preso, José foi solto porque o gerente não o reconheceu. (III1A)]

JB/ cidade – dia 13/01/00 – folha 21
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TEXTO 3 [RRe]:
I - Fornecer
pista
para que o
leitor
identifique
a reportagem

II – Introduzir
retrospectiva
histórica do
fato

[ Bucaram teve crise parecida (I-2)

(I-2) Citar aspecto
[O quadro da atual [crise no Equador (II-1)] é semelhante mais saliente

àquele que levou à queda do presidente Abdalá Bucaram, em
1997 —agravado, no entanto, por uma desvalorização recorde do
sucre, a moeda local. (II-2A)] [Naquele ano, Bucaram chegou a
considerar a aplicação de um plano de dolarização, que não foi adotado porque o presidente acabou destituído pelo Congresso por “inc apacidade mental para governar”. A destituição se seguiu às manife stações maciças, parecidas com aquelas que Mahuad enfrentou em
março e julho do ano passado.(III-1A)]

[Ao enfrentar os protestos em março contra o corte
nos subsídios aos combustíveis e à energia, que fez tarifas
e preços subirem até 400%, o governo de Mahuad anunciou que só adotaria um plano de conversibil idade da
moeda quando atingisse um déficit fiscal adequado e saneasse o sistema financeiro. Nada disso aconteceu,(III1B)] [e Mahuad, mais que a conversibilidade — semelhante ao plano aplicado na Argentina —, anunciou agora
III – Apre- uma dolarização completa da economia, cuja meta é subssentar
tituir o sucre pela moeda americana.(III-2)]
histórico
[Em março, Mahuad se viu obrigado a voltar atrás
do fato
em relação ao aumento dos combustíveis, por causa das
motivador
imensas manifestações populares em todo o Equador.
Mas conseguiu do Congresso a aprovação de um aumento
do Imposto sobre Valor Agregado e manteve o congelamento parcial das contas bancárias.
Embora o recuo de Mahuad no aumento do preço
dos combustíveis tenha acalmado os ânimos, a falta de
uma solução para os problemas econômicos trouxe novos
protestos. Com receio de que se repetisse o clima de tensão social que levou à queda de Bucaram, sempre que se
viu ameaçado por protestos maciços Mahuad decretou
emergência nacional. Na semana passada, o presidente
fez o mesmo, no dia marcado para o início da jornada de
protestos. (III-1B)]

(II-1) Citar o fato
motivador da
retrospectiva
(II-2A) Generalizar
a partir de eventos
anteriores
(III-1A) Relatar
fatos
similares para a
generalização

(III-1B) Relatar o
desencadeamento
dos fatos anteriores
(III-2) Descrever
o
fato motivador

JB/ Internacional – dia 11/01/00 – folha 10
(III-1B) Relatar o
desencadeamento
dos fatos anteriores
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TEXTO 4 [RRe]:
I - Fornecer [Crise começou com denúncia (I-2)]
pista
BRASÍLIA — [A crise no Ministério da Defesa (II- (I-2) citar aspecto
para que o
1)]
[começou em novembro quando a Comissão Parla- mais saliente
leitor
mentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico decidiu peidentifique
dir a quebra de sigilo de Solange Antunes Resende,
a reportagem assessora especial do ministro Elcio Alvares, por suspei- (II-1) Citar o fato
ta de que ela tivesse envolvimento com o crime organi- motivador da
zado no Espírito Santo. (II-2B)] [A suspeita que auxilia- retrospectiva
II – Introduzir
retrospectiva
histórica do
fato

III – Apresentar
histórico do
fato
motivador

IV – Comentar os
fatos relatados

II – Apresentar
histórico do
fato
motivador

res do ministro pudessem ter algum tipo de relação com o
crime organizado provocou um grande mal-estar dentro do
governo. El-cio Alvares se recusou até o último instante a
aceitar demitir sua assessora mais próxima, confiando na
sua inocência.
Apesar disso, a situação de Solange se tornou politicamente insustentável quando o então comandannte da Aeronáutica brigadeiro Walter Brãtter fez comentários considerados inapropriados sobre as investigações que a CPI estava fazendo sobre Solange. O governo decidiu demitir
Brãuer do comando da Aeronáutica, mas ficou acertado
que também Solange deixaria seu posto como assessora
especial do ministro. Alguns dias depois da crise, Solange
conseguiu suspender no Supremo Tribunal Federal o pedido de quebra de sigilos bancário, telefônico e fiscal que a
CPI fizera contra ela. No seu despacho, o presidente do
Supremo, Carlos Velloso, aceitou o argumento que o pedido de quebra de sigilos não tinha fundamentação por parte
da CPI. (III-1B)]
Pressões — [Se o problema provoc4o pelo pedido da
CPI do Narcotráflco foi amenizado com a saída de Solange, a crise com o brigadeiro Brãuer mostrou que as
pressoes sobre Elcio não se restringiam a isso. Na verdade, setores da Aeronáutica já estavam insatisfeitos
com a condução que o Ministério da Defesa fazia em
áreas que diziam respeito à Força Aérea. (IV-1)] [Um
grupo de brigadeiros não concordava com a perda de
poder que a Aeronáutica teria com a decisão do presidente Fernando Henrique Cardoso, levada adiante pelo
ministro, de passar o controle da aviação civil do Departamento de Aviação Civil (DAC), subordinado à
Aeronáutica, para a Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC), subordinada ao Ministério. Além disso, os
mesmos setores da Aeronáutica faziam restrição ao
projeto de privatizações de aeroportos e também criticavam o processo de privatização da Embraer.(IV-2)]
[As divergências do Ministério com a Aeronáutica ficaram
ainda mais acirradas com a realização de um almoço no
Rio de Janeiro, reunindo oficiais da reserva das Forças
Armadas em solidariedade a Bräuer, contra a decisão de
seu afastamento. (III-1B)
JB/ Política – dia 12/01/00 – folha 3

(II-2B)
Apontar
marco
inicial do fato
motivador

(III-1B) Relatar o
desencadeamento
dos fatos anteriores

(IV-1) Opinar sobre
a
conjuntura inicial

(IV-2) Apresentar
evidência/s para a
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(III-1B) Relatar o
desencadeamento
dos
fatos anteriores
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