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RESUMO 

 

ESTRATÉGIAS LINGUÍSTICAS DE REFERENCIAÇÃO E ESCOLHA LEXICAL 

EM DUAS DIFERENTES CATEGORIAS DE JORNAIS 

 

 

Livia Cristina Jandre Gama 

 

     Orientadora: Professora. Doutora Vera Lúcia Paredes Pereira da Silva 

 

 

Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Linguística, Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 

como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Linguística. 

 

 

 

Esta dissertação busca nos Jornais O GLOBO, EXPRESSO e MEIA HORA as estratégias 

linguísticas de referenciação por meio das anáforas diretas e da escolha lexical. A base 

teórica para tal estudo é a dos pressupostos do Funcionalismo norte-americano e da 

Sociolingüística Variacionista, que consideram a língua em uso e da Linguística Textual, 

que reconhece a influência do interlocutor nos processos textuais. O corpus utilizado é 

composto por notícias da cidade do Rio de Janeiro que abordam o mesmo tema, publicadas 

na mesma data pelos três jornais acima citados. Analisa-se a retomada anafórica de duas 

perspectivas: da oposição nome versus pronome, tendo como variáveis independentes a 

distância, a animacidade, a função sintática e a sequência textual em que a anáfora está 

inserida; da comparação entre os jornais a fim de verificar a preferência dos populares e do 

não-popular  por nomes ou pronomes, e por tipos de anáforas. Propõe-se uma classificação 

das anáforas diretas que leva em conta repetições, repetições parciais, recategorizações, 

designações, nominalizações com sentido coletivo / institucional e pronomes não-

repetitivos. E a confirmação da validade das hipóteses levantadas em relação às diferentes 

estratégias de referenciação das duas categorias de jornais populares e não-popular é 

conferida pelas estatísticas do programa GoldVarb.  

 

 

 

Palavras-chave: funcionalismo, sociolinguística, linguística textual, gêneros textuais, 

anáfora direta. 
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ABSTRACT 

 

 

LINGUISTIC STRATEGIES OF REFERENCE AND LEXICAL CHOICE IN TWO 

CATEGORIES OF NEWSPAPERS 

 

 

Livia Cristina Jandre Gama 

 

Summary of dissertation submitted to the graduate program in Linguistics, Faculty of 

Letters, of the Federal University of Rio de Janeiro – UFRJ, as part of the requirements 

necessary for obtaining the title of Master in Linguistics. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation investigates linguistic strategies expressed by direct anaphora and lexical 

choice. The corpus is constituted by three newspapers published in Rio de Janeiro, 

addressed to different kinds of readers: O GLOBO, EXPRESSO and MEIA HORA. The 

theoretical basis for this study is American functionalism and Sociolinguistics 

Variationism. Both of them take into account language in use. Some assumptions of 

Textual Linguistics, which recognizes the influence of the speaker in the textual process, 

were also adopted.  The research focuses on news (or press reportage) from the city of Rio 

de Janeiro. The texts should deal with the same subject and be published in three 

newspapers in the same day. The analysis followed two perspectives: the opposition noun 

versus pronoun and the comparison among the newspapers. In the first case, the choice 

between noun and pronoun expression was taken as the dependent variable in a variationist 

analysis as independent variables, referential distance, animacy, syntactic function and the 

textual sequence in which the anaphora is inserted were analyzed. In the comparison of 

newspapers, we could verify the differences attached to the popular or middle class 

orientation of the newspaper, as well as the choice of the type of anaphora. A new 

categorization  of direct anaphora is proposed, taking into account repetitive, partial 

repetitive, recategorizations, designations, nominalizations meaningful collective/ 

institutional and non-repetitive pronouns. The hypotheses regarding the choice of different 

strategies for reference by the two categories of newspapers were tested and validated 

through statistics of the program GoldVarb. 
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Chega mais perto e contempla as 

palavras. 

Cada uma 

tem mil faces secretas sob a face 

neutra 

e te pergunta, sem interesse pela 

resposta, 

pobre ou terrível, que lhe deres: 

Trouxeste a chave? 

 

(Carlos Drummond de Andrade, “Procura da poesia”) 
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referenciação, escolha lexical em jornais  

populares e não populares da cidade do Rio 

de Janeiro. Proposta de nova categorização 

das anáforas diretas levando em conta as 

notícias analisadas. Correlação entre as 
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1. Introdução 

 

“A língua não constitui um conhecimento autônomo, independente do 

comportamento social, ao contrário, reflete uma adaptação, pelo falante, às diferentes 

situações comunicativas.” (Cezário & Votre, 2008:158) 

Ao considerarmos que a língua não é só forma, mas que tem também uma função 

comunicativa e diversas maneiras de realização, justifica-se analisá-la em contextos reais 

de uso.  

Como este trabalho tem por objetivo tratar de questões da língua relacionadas ao 

seu uso e funcionamento em situações concretas, foi selecionado como material de análise 

o gênero notícia jornalística. E se a preocupação não é com a forma, a teoria utilizada para 

análise do fenômeno anáfora será a da vertente Funcionalista norte-americana associada às 

propostas da Sociolinguistica e da Linguística Textual. 

A partir das conceituações de autores reconhecidos sobre as anáforas diretas, como 

Koch (1997), Marcuschi (2001) e Cavalcante (2003), uma nova proposta de classificação 

será apresentada e aplicada. Em seguida, será feita uma comparação dos recursos coesivos 

utilizados nas notícias de duas categorias da mídia impressa: popular e não-popular. O 

objetivo será o de observar se mesmo os jornais populares prezam pelo estilo, evitando a 

repetição ou se há uma preferência por ela, fazendo supor um menor esforço cognitivo e 

consequentemente uma facilitação da leitura. E interessante será também avaliar se há uma 

diferença na seleção vocabular dos sintagmas recategorizadores nas duas categorias de 

jornais. 

Este trabalho tem como base o funcionalismo norte-americano. Os autores a ele 

vinculados “advogam que uma dada estrutura da língua não pode ser proveitosamente 

estudada, descrita ou explicada sem referência à sua função comunicativa” (Cunha, 2008, 

p.163), neste caso o jornal impresso. 

Seguindo essa perspectiva e examinando a língua em seu contexto de uso (as 

notícias jornalísticas), pretende-se buscar as motivações para o uso de formas 

potencialmente alternantes nas retomadas de referentes: nomes e pronomes. Essas formas 

nominais de referência a uma entidade já existente no texto fazem mais do que ‘manter a 

referência’, fazem com que o referente seja construído ao longo do texto, ou seja, “ajudam 

o leitor a elaborá-lo, num processo identificado como referenciação” (Paredes Silva, 2007).  
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Neste trabalho, as notícias jornalísticas serão analisadas buscando saber se nos 

jornais populares (vs. não-populares): 

1) há uma “facilitação da leitura” através: 

a) da preferência pelo uso de nomes ao invés de pronomes;  

b) e da retomada de referentes por meio de frequente repetição dos nomes;  

2) há predomínio de anáforas em sequências narrativas. 

3) a função sintática do elemento, o caráter animado ou inanimado do referente 

são influentes na escolha de nome versus pronome;  

4) há predomínio da informatividade/objetividade nesses textos;  

5) a seleção vocabular reflete uma adequação à audiência quanto ao estilo, fazendo 

com que o texto fique mais próximo da linguagem usada pelo leitor. 

 

Em relação às partes que compõem este estudo, adotaremos a seguinte divisão: 

Este capítulo de introdução que está apontando as bases teóricas a serem utilizadas 

e as hipóteses a serem confirmadas.  

Um segundo capítulo com conceitos básicos das teorias linguísticas adotadas para 

tal estudo, a saber, do Funcionalismo, da Sociolinguística e da Linguística Textual(LT). A 

seção referente à LT. apresenta ainda algum detalhamento quanto a concepções de anáfora 

em Marcuschi, Koch e Cavalcante. E considerando que as anáforas são utilizadas no 

processo de referenciação, caberá uma síntese da passagem do processo de referência ao de 

referenciação. No terceiro capítulo, será dada a noção de gênero utilizada pela linguística 

que faz parte do dia-a–dia das pessoas e é um assunto em evidência atualmente. Associado 

a este assunto está a tipologia textual e serão mostrados três tipos considerados básicos e 

que são os consensuais entre a maioria dos autores. 

No quarto capítulo, será apresentada a metodologia de análise de trabalho e o 

corpus. Por meio de gráficos extraídos das pesquisas feitas pelas empresas dos jornais, será 

atestada a classificação do Jornal O Globo como não-popular e dos jornais Expresso e 

Meia Hora como populares. 

No quinto capítulo, serão feitas as análises com base na fundamentação teórica 

adotada. Primeiramente, será feita a caracterização das notícias com base nos conceitos de 

Linguística Textual como gêneros, relevância e progressão temática. Em seguida, será 

feita uma análise variacionista por duas perspectivas: a variável de 3
a
 pessoa (nome e 

pronome) e a variável jornal (O Globo, Meia Hora e Expresso) buscando mostrar as 
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respostas para as hipóteses levantadas. E finalmente será avaliada a escolha lexical feita 

por cada categoria de jornal que pode ser uma adequação ao leitor e pode revelar a 

subjetividade ou objetividade da informação. 

No sexto capítulo, serão feitas as considerações finais, procurando relacionar os 

resultados a aspectos da sociedade. 

Por fim, seguem-se as referências e os anexos com as ilustrações dos textos 

utilizados e da formatação das notícias em cada jornal. 
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1. Pressupostos Teóricos  

 

2.1 Funcionalismo   

 

A Teoria Funcionalista começa a se desenvolver na Europa como uma ramificação 

do Estruturalismo – inaugurado por Saussure em seu Curso de Linguística Geral (1916). O 

funcionalismo defende que língua e fala são dois aspectos da linguagem inseparáveis e 

focaliza os aspectos funcionais das unidades linguísticas. 

Com o Círculo Linguístico de Praga (1928), alguns linguistas defendem que a 

língua “deve ser entendida como um sistema funcional, no sentido de que é utilizada para 

um determinado fim” (Martelottta & Areas, 2003, p.19), ou seja, a língua tem além de 

estrutura, uma função. 

Dessa forma, o estruturalismo se dividiu em dois grandes pólos de acordo com a 

ênfase dada a essa função das unidades linguísticas: o formalista, para o qual a função está 

em segundo plano, importando a forma lingüística; e o funcionalista para o qual importa a 

função das formas linguísticas. 

O pólo formalista, dentre eles os gerativistas, defende que a linguagem é uma 

faculdade mental inata e geneticamente transmitida, diferentemente do estruturalismo, e 

que seu objeto de estudo continua sendo a forma, o sistema. 

O pólo funcionalista, pelo qual se pauta este trabalho, defende que a linguagem é 

um mecanismo de interação social. Dessa forma, o funcionalismo pretende “dar atenção 

para os aspectos funcionais, situacionais e contextuais ou comunicativos no uso da língua, 

não se concentrando apenas no sistema” (Marcuschi, 2008, p.33 grifo meu). Com isso, fica 

claro que “não se trata de recusar a forma e dar um privilégio à função, à ação, ao social e 

ao histórico, mas de harmonizá-los.” (Marcuschi, 2008, p.31).  

“O funcionalismo é uma corrente linguística que, em oposição ao estruturalismo e 

ao gerativismo, se preocupa em estudar a relação entre a estrutura gramatical das línguas e 

os diferentes contextos comunicativos em que elas são usadas.” Ou seja, pela tendência dos 

funcionalistas de relacionar linguagem e sociedade é que “seu interesse de investigação 

linguística vai além da estrutura gramatical, buscando na situação comunicativa – que 

envolve os interlocutores, seus propósitos e o contexto discursivo – a motivação para os 

fatos da língua.” (Cunha, 2008, p.157) 
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Apesar do conceito de funcionalismo ter raízes na Escola Linguística de Praga, 

segundo Neves (2004, p.18), várias outras abordagens “funcionais” surgiram. E estas, de 

acordo Nichols (1984, apud Neves, 2004, p.55), se dividiram em três modelos diferentes: 

um funcionalismo moderado que “não apenas aponta essa inadequação, mas vai além, 

propondo uma análise funcionalista da estrutura”; um conservador que “apenas aponta a 

inadequação do formalismo ou do estruturalismo, sem propor uma análise da estrutura”; e 

outro extremado que “nega a realidade da estrutura como estrutura, e considera que as 

regras se baseiam  internamente na função, não havendo, pois, restrições sintáticas” 

Na Europa, o funcionalismo se desenvolve de forma moderada por meio de alguns 

autores como Halliday que, segundo Marcuschi (2008, p.33), adota a noção de contexto, 

apresentada por Firth, com a qual passa a observar o texto.  Ou seja, reconhece “a 

importância da semântica e da pragmática para a análise da estrutura lingüística”, mas não 

deixa de lado a noção de estrutura, admitindo que ela “é central para o entendimento das 

línguas naturais” (Neves, 2004, p.56). 

 É a partir da década de 70 do século XX que a corrente funcionalista ganha espaço 

nos EUA, tendo nesse período como seus principais representantes Talmy Givón, Sandra 

Thompson e Paul Hopper e mantendo “a tradição de privilegiar o uso” (Martelotta, 2009, 

p.233).  

Givón (1983,1990,1995), autor que nos interessa mais por tratar da continuidade 

tópica, num primeiro momento –1979, é mais radical. Inicialmente, com a obra On 

Understanding Grammar, ele se enquadra no modelo de funcionalismo extremo por negar 

“a validade da concepção saussuriana da linguagem como um sistema estrutural” e por 

defender que “a gramática pode ser reduzida ao discurso” (Neves, 2004, p.56). Porém, em 

suas obras posteriores (Givón, 1983; 1995) apresenta uma proposta mais moderada em que 

dá continuidade às investigações de teor funcionalista, sem negar a pertinência da 

correlação com a estrutura sintática. 

De forma geral, segundo Givón (1983), as frases são unidades básicas que se 

juntam em parágrafos temáticos, formando o discurso. Dentro do discurso, os temas podem 

ser contínuos ou descontínuos de acordo com o princípio da continuidade tópica que se dá 

em três níveis: temático, da ação e dos participantes ou tópicos. 

 Em relação ao nível temático, Givón não diz muito, pois considera um assunto 

básico da escola tratar dos parágrafos como blocos temáticos, como no caso  das notícias  

jornalísticas nos quais em um parágrafo, fala-se sobre o assaltante e em outro, sobre a 
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vítima. Além disso, acrescenta que cada frase é formada por mais de um tópico ou 

referente, por verbo e predicado. 

O nível da ação está atrelado ao verbo, de forma que a continuidade da ação é 

refletida no encadeamento de verbos, analisados pelo tempo, aspecto e modo.   

O nível do tópico/referente prevê que um nominal seja o leitmotif do parágrafo isto 

é, que apareça como tópico principal e recorrente. Neste caso, a entrada de outros tópicos 

pode provocar uma certa ambiguidade e assim, afetar a continuidade. Um dos critérios  

para aferir a continuidade tópica/referencial e que será utilizado neste trabalho é a 

distância referencial – inspirado no parâmetro de distância de Givón – “que mede, em 

número de orações a distância entre uma menção e a anterior de um referente” (Paredes 

Silva, 2006). Assim, um referente que tenha sido mencionado na oração anterior ainda está 

recente na mente do leitor, enquanto que uma menção prévia cinco ou seis orações à 

esquerda, na escrita, não se recupera tão de imediato. Mesmo porque haverá, nesse caso, 

maior chance de outros referentes terem entrado em cena. Essa é, assim, uma das formas, 

segundo Givon, de se aferir a continuidade tópica.    

 Além da continuidade tópica , o funcionalismo trabalha outros conceitos dentre 

eles os que auxiliam este trabalho são: o da informatividade e da iconicidade. 

O conceito da informatividade diz respeito ao status informacional dos referentes, 

ou seja, distingue basicamente entre o que se considera informação nova e informação 

velha. Essa distinção vem da Linguística de Praga que, originalmente, denominava a 

porção frasal com baixo grau de informatividade, isto é ‘recuperável’, ‘dada’, como tema; 

e a mensagem com maior grau de informatividade, “em geral, a parte ‘nova’, a parte que o 

falante apresenta como de impossível recuperação, seja no texto, seja na situação” (Neves, 

2004, p.33), como rema. Além disso, analisava a frase da perspectiva de que a organização 

das palavras na frase reflete a organização da informação, ultrapassando uma preocupação 

com a organização sintática.  

Para Halliday (1968 apud Braga), “o foco da informação é uma espécie de ênfase 

através da qual o falante sinaliza que parte da mensagem ele deseja ver interpretada como 

informativa. O foco da informação especifica a informação nova, isto é, a informação que 

o falante opta por apresentar como não recuperável no contexto”. E essa informação nova 

viria nos itens lexicais localizados no final da oração. Já a informação que o falante 

reconhece como recuperável na porção textual precedente é a informação dada. 
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Na linguística americana, sobressaem duas abordagens teóricas para o tratamento 

da informação, uma com base cognitiva apresentada por Chafe (1976, 1987,1994) e a outra 

com base textual adotada por Prince (1981,1992). 

Segundo Chafe (1991, p.51), um determinado referente pode estar em um dos três 

estados de ativação na mente do falante ou do ouvinte em um certo momento do discurso. 

O modo como o referente é ativado é que diferencia esses estados, chamados de ativo, 

inativo e semiativo. O referente ativo é aquele que está no foco da consciência de uma 

pessoa num determinado momento, que tradicionalmente, diz-se estar na memória de curto 

prazo. Enquanto isso, a maioria dos referentes está inativa e estaria estocada na memória 

de longo prazo. Além desses tipos, pode-se ter também os referentes que estariam num 

estágio intermediário, isto é, não totalmente ativos, nem inativos. Esse seria o estado 

semiativo, motivado pela ocorrência do referente em um momento prévio do discurso ou 

por ser dedutível através de um referente ativo do discurso. 

Os referentes podem estar no foco da consciência, na periferia ou em nenhum 

desses e passar de um estado a outro no momento do discurso. Dessa forma, antes do 

falante verbalizar a informação, ela será nova para o ouvinte. Em seguida, permanecerá em 

sua consciência por algum tempo, caracterizando uma informação dada. Se a informação 

permanecer semiativa na consciência do ouvinte, será considerada pelo falante como 

acessível, ou seja, podendo ser ativada novamente. 

Prince (1981, 1992) trata os referentes também como entidades e, de fato, foi a 

primeira autora a propor uma divisão tripartida para diferenciar as categorias de 

informação (velha, nova e inferível) (Prince, 1981). Já nos estudos de 1992, ela menciona 

três perspectivas para a discussão do assunto: a perspectiva da construção em 

tópico/comentário; a da mente do ouvinte; e pelo discurso. A autora reconhece que mesmo 

distinguindo essas três perspectivas, não se dá conta de todas as possibilidades de 

classificação do referente, daí ela propor outra classificação, a de entidade inferível. 

Basicamente, o que se pode dizer é que da perspectiva do tópico/comentário, a 

informação velha tende a ocorrer no início da oração, funcionando como um gatilho para 

acrescentar as novas informações, que por sua vez, tendem a aparecer no final da oração. 

Da perspectiva do ouvinte, a informação nova é a aquela reconhecida como totalmente 

inédita para ele, chamada por Prince (1981) de brand-new; e a velha é a já conhecida pelo 

ouvinte.  
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Já do ponto de vista do discurso, uma entidade que aparece pela primeira vez no 

texto é informação nova, o que não quer dizer que ela necessariamente seja nova para o 

ouvinte também; e a informação que não é mais nova pode ser evocada textualmente ou 

situacionalmente, isto é, recuperada a partir do co-texto ou da situação comunicativa, 

respectivamente. Por exemplo, o uso do pronome costuma indicar que a entidade a qual 

representa está presente na consciência do ouvinte e pode ser recuperada. Além dessa 

distinção binária, o discurso possibilita que uma entidade seja deduzida por alguma lógica 

ou por conhecimentos relacionados a uma entidade já evocada ou por inferências, portanto, 

seria uma entidade inferível. 

Quanto à iconidade, é um princípio que considera que haja uma relação natural 

entre forma e função ou entre o código linguístico e o seu designatum (conteúdo). Ou seja, 

para a linguística funcional, os fatos da língua são motivados e não arbitrários, como 

defendia Saussure.  

O filósofo Peirce (1940) discordava dessa arbitrariedade e estabelecia dois tipos de 

iconicidade: a imagética e a diagramática. “A primeira diz respeito à estreita relação entre 

um item e seu referente, no sentido de um espelhar o outro (p. ex, pinturas, estátuas)” 

(Cunha, Costa & Cezario, 2003, p.31). A segunda se refere a um arranjo icônico de signos 

em que não há uma equivalência obrigatória entre o signo e o referente; ex: tendência para 

os fatos serem narrados na língua de acordo com a ordem em que os eventos ocorreram no 

mundo real. Essa tendência pregada mais tarde de forma radical por Bolinger (1977) é 

chamada de isomorfismo.         

Com o desenvolvimento dos estudos funcionalistas, verificou-se a possibilidade de 

duas ou mais formas de dizer “a mesma coisa”, não havendo, portanto, uma 

correspondência fiel entre o código sintático e aquilo que está sendo representado. Dessa 

forma, o princípio da iconicidade é reconhecido em três subprincípios dos quais dois nos 

interessam em especial: da ordenação linear e da quantidade.  

O subprincípio da ordenação linear prevê que “a ordenação das orações no período 

reflete a ordem em que os fatos por ela expressos se deram na realidade” 

(Martelotta,2006). Exemplo clássico é “Vim, vi, venci”, em que a ordem das palavras 

espelha a ordem de ocorrência dos fatos. 

O outro subprincípio importante para este estudo é o da quantidade, que prevê a 

complexidade da estrutura gramatical de acordo com a complexidade da informação, de 

modo que o mais simples e esperado é expresso em formas menos complexas. Em outras 
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palavras, quanto mais previsível uma informação, menor a quantidade de expressão 

gramatical para representá-la. 

 

 

 

2.2 Sociolinguística 

 

A sociolinguística é um ramo da linguística que se aproxima do funcionalismo por 

trabalhar com dados reais da língua, ou seja, com a língua em uso. Além disso, segundo 

uma definição bem ampla, é um “estudo da linguagem em relação à sociedade” (Hudson, 

1980, apud Lyons 1982, p.245). 

Em meio à insatisfação com os modelos existentes que estudavam a língua da 

perspectiva da forma e com o modelo gerativista de Chomsky (1965) é que se desenvolve a 

corrente sociolinguística.  O modelo chomskyano tinha como objeto de estudo a 

competência (conhecimento mental puro de uma língua particular) de um falante-ouvinte 

ideal, situado numa comunidade linguística completamente homogênea e com um 

conhecimento competente da língua. 

Para a sociolinguística, importam principalmente os usos linguísticos de uma 

comunidade, ou seja, o desempenho, que, por sua vez, pode variar por influência de 

aspectos sociais e culturais. A língua é vista como uma instituição social que não pode, 

portanto, “ser estudada como estrutura autônoma, independente do contexto situacional, da 

cultura e da história das pessoas que a utilizam como meio de comunicação” (Cezario & 

Votre, 2008).  E o seu princípio básico é que essa variação e a mudança são inerentes à 

língua. 

Segundo Trask (2004), no Dicionário de Linguagem e Linguística, pode-se definir 

sociolinguística como o estudo das línguas em relação aos fatores sociais, isto é, classes 

sociais, nível educacional, tipo de educação, idade, sexo, etnia, origem, etc. Contudo, os 

linguistas se diferenciam de acordo com o que consideram como sociolinguística. Há o 

estudo da comunicação interpessoal, chamada de micro-sociolinguística, como os atos de 

fala, eventos de fala, sequências de expressões e também as investigações relacionadas à 

variação da língua usada por pessoas de um determinado grupo social; e há o grupo que 

estuda aspectos mais amplos da língua, como a escolha de uma língua numa comunidade 
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bilíngue ou multilíngue, planejamento linguístico, atitudes linguísticas, etc. que são, 

portanto, considerados como macro-sociolinguísticas. 

É a partir da década de 60 que a teoria sociolinguística variacioniosta utilizada 

neste trabalho ganhou espaço nos Estados Unidos por meio de William Labov. Segundo 

ele, não haveria diferença entre linguística e sociolinguística já que todo estudo da 

linguagem teria um caráter social. Entretanto, o termo não é redundante, tal como 

defendido, porque a língua tem vários aspectos – o psicológico, o fisiológico, etc. – e não 

só o social. 

Essa vertente laboviana da sociolinguística reconhece que haja na língua regras que 

não possam ser violadas, como a posição do artigo antes do nome, chamadas de regras 

categóricas. O modelo de análise proposto por Labov, denominado de “teoria da 

variação” ou “sociolinguística variacionista” é focado nas regras que podem ser 

variáveis. Essa nova tendência vê que, embora na variação pareça haver um caos 

linguístico, não há: é possível perceber regularidades e sistematizar o uso das variantes de 

uma língua – formas usadas ao lado de outras na língua “sem que se verifique mudança no 

significado básico.” (Cezario & Votre, 2008, p.142).  

 “A heterogeneidade linguística, tal como a homogeneidade, não é aleatória, mas 

regulada, governada por um conjunto de regras” (Naro, 2010, p.15). Está nos objetivos da 

sociolinguística variacionista buscar as motivações dessa variação linguística e a relevância 

dos fatores correlacionados a uma variável, isto é, dos contextos em que se apresenta a 

variável. 

Neste trabalho, será analisada a alternância das variantes nome e pronome para a 

referência variável à 3
a 

pessoa. Deve-se ter cuidado com o termo variável, que é ambíguo, 

podendo significar: 1) O fenômeno em variação – nesse caso, a expressão da 3
a 

pessoa ( 

com as variantes nome e pronome) e 2) grupo de fatores,  ou fatores que se correlacionam 

à variação em causa, como função sintática, animacidade e distância. 

Essa variável é de natureza não fonológica e por isso, não consideramos a definição 

de Tarallo (1985, p.8) de que variantes são  “diversas maneiras de se dizer a mesma coisa 

com o mesmo valor de verdade” (op. cit.).  Lavandera (1984, apud Paredes Silva, 2008), 

uma discípula de Labov, argumentou que diferentemente das unidades mínimas não-

significativas (fonemas), as variáveis de natureza morfossintática possuem um significado 

associado a cada forma e assim, não haveria formas alternantes de dizer a mesma coisa. 

Com isso, ela propõe “um enfraquecimento da condição de equivalência semântica” e 
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considera a “comparabilidade funcional”. E assim, os métodos de análise da teoria 

variacionista laboviana podem ser aplicados a esse tipo de variável. 

A metodologia da teoria da variação parte da coleta, seleção e codificação de dados 

reais da língua, no caso deste trabalho, a língua em sua modalidade escrita. A seleção e 

codificação são feitas com base nos fatores que o analista pressupõe como possíveis 

interferentes na escolha entre as variantes.  

Por último, utiliza-se o programa computacional GoldVarb que permite, com os 

resultados estatísticos, a “avaliação do quantum com que cada categoria postulada 

contribui para a realização de uma ou de outra variante das formas em competição” (Naro, 

2010, p.16). Isto é, permite comprovar estatisticamente as correlações que foram 

formuladas como hipóteses: se são válidas ou não. Além disso, vê no conjunto de fatores, 

quais são os mais relevantes, ao fazer a seleção dos grupos.   

 

 

2.3 Linguística Textual  

 

A Linguística Textual (LT) é um outro ramo da linguística que se desenvolve a 

partir da década de 60 do século XX e também pode ser tomada como uma vertente do 

funcionalismo. Tal aproximação da LT com a teoria funcionalista se dá em virtude da 

coincidência na perspectiva de trabalho de observar o funcionamento da língua em uso. 

Assim como a Sociolinguística, a LT tem a seu interesse voltado para a análise 

desses dados reais. Enquanto a Gramática Funcional adota uma postura modular “em que 

os diversos níveis ou camadas em que se faz a descrição lingüística são vistos como 

superpostos ou acrescentados uns aos outros sucessivamente”; a LT adota “a posição de 

que o processamento textual acontece ‘on line’, simultaneamente em todos os níveis, ou 

seja, a postura da LT é processual e holística.” Além de ver o texto “enquanto processo, 

enquanto atividade sociocognitivo-interacional de construções de sentidos.” (Koch, 2004 

a)   

Para a LT, “a língua não funciona e não se dá em unidades isoladas” (Marcuschi, 

2008, p.73). Dessa forma, interessa-se pelo todo que é o texto e não pelas unidades 

menores que o compõem; como fonemas, morfemas, palavras soltas, frases ou períodos.  
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Numa primeira fase, os fenômenos linguísticos que não eram explicáveis estariam 

relacionados às relações interfrásticas. Com isso, segundo Marcuschi (2008, p.73), 

constatou-se  

 

“que certas propriedades linguísticas de uma frase só eram explicáveis na 

sua relação com uma outra frase, o que exigiria uma teoria que fosse além 

da linguística da frase. Só assim, se explicaria a anáfora, as propriedades 

textuais do artigo e também o problema da elipse e da repetição, entre 

outros.” (grifo meu) 

 

No estudo dos mecanismos interfrásticos, isto é, os mecanismos de encadeamento 

das frases, são priorizadas, segundo Koch (2004,b) “as relações referenciais, 

particularmente a correferência, considerada como um dos principais fatores de coesão 

textual”. E de acordo com os objetivos desta dissertação, destacam-se Halliday & Hasan 

(1976) como autores que desencadearam essas ideias. 

Halliday & Hasan determinam dois tipos de coesão: a gramatical e a lexical. Para 

os autores, a coesão não é uma relação puramente formal, uma vez que consideram que 

haja uma relação acima de tudo semântica (p.6). E apontam cinco categorias de 

procedimentos de coesão: referência, substituição, elipse, conjunção e coesão lexical, das 

quais nos interessam a referencial endofórica na forma do pronome pessoal de 3
a 
pessoa

 
e a 

lexical. Contudo, embora se reconheça o caráter precursor desta teoria, ela foi critica por se 

restringir aos elementos do texto, deixando de lado a relação do interlocutor com o texto. 

Os linguistas passaram a sentir “necessidade de ir além da abordagem sintático-

semântica, visto ser o texto a unidade básica da comunicação/interação humana” (Koch, 

2004, p.13) e aos poucos foram adotando a perspectiva pragmática nas pesquisas sobre o 

texto. 

Mas o que seria texto? Há diversas discussões na literatura que tentam definir o que 

é texto e este é um dos grandes desafios da LT. Oliveira (2008, p.193), com base em 

Fávero e Koch (1994) assume que “o conceito de texto se refere a uma unidade lingüística 

de sentido e de forma, falada ou escrita, de extensão variável, dotada de ‘textualidade’, ou 

seja, de um conjunto de propriedades que lhe conferem a condição de ser compreendido 

pela comunidade linguística como um texto”. E com isso, afirma que “o texto é a unidade 

comunicativa básica, aquilo que as pessoas tem a declarar umas às outras.” 

E para que um texto seja um texto, são necessárias propriedades que o caracterizem 

como tal e de acordo com Beaugrande e Dressler (1981, apud Oliveira, 2008), são elas: 



 24 

coesão, coerência, informatividade, situacionalidade, intertextualiadade e aceitabilidade. 

Os fatores mais importantes em termos de textualidade são a coesão e a coerência, que 

dizem respeito à construção da forma e do sentido, respectivamente. 

Uma particularidade importante para a caracterização de um texto como tal é a de 

“tecido estruturado”, apontada por Marcuschi (2008, p.72). O texto vai sendo costurado 

através de elementos linguísticos e é essa articulação das sequências do texto que é 

chamada de coesão – conceito particularmente relevante para este trabalho. 

Ao lado desse critério de textualidade no nível da forma, há o de coerência que tem 

a ver com o sentido do texto. Um texto não é meramente a soma de palavras ou frases e 

não é determinado pela sua extensão física.  Para que uma dada sequência seja considerada 

um texto, é necessário que ela seja coerente – isto é, que seja reconhecível como um 

conjunto que faz sentido por membros da comunidade linguística.   

Fala-se em construção do texto, pois segundo (Marcuschi, 2000), a LT o vê como 

processo e não como produto. Ou seja, o texto não é mais visto como algo pronto,  leva-se 

em conta o seu processo produtivo. Ainda segundo Marcuschi (2008, p. 77), esse processo 

se dá na relação dos indivíduos entre si (falantes/escritores e interlocutor) e com a situação 

discursiva, sendo chamado processo interlocutivo.  

A produção textual, de acordo com Marcuschi (2008, p.77), pode ser comparada a 

um jogo coletivo já que os falantes/escritores enunciam conteúdos e sugerem sentidos que 

devem ser construídos, inferidos, determinados mutuamente. 

 

 

1.3.1 Da referência à referenciação 

 

Inicialmente, grande parte dos estudos relacionados à linguagem defendia que 

haveria correspondência entre as palavras e os objetos do mundo real – chamados de 

referentes. A noção de referência estabelece-se, então, como essa relação entre referente e 

palavra, pressupondo uma estabilidade desses objetos no mundo e na língua. 

Cavalcante ressalta que não se pode confundir referência com denotação visto que 

esta pertence ao sistema e aquela se efetiva no uso. O que quer dizer que a denotação é a 

palavra fora do contexto, em estado de dicionário. Enquanto que a referência “costuma 

estar associada ao uso que os sujeitos podem fazer das expressões referenciais em 



 25 

enunciados efetivos, em contextos particulares, para se reportarem a entidades.” 

(Cavalcante, 2011, p.21).  

Contudo, a noção de referência foi substituída pela de referenciação, de modo que os 

referentes deixaram de ser considerados como existentes mesmo antes da realização do 

discurso para serem construídos dentro dele. Assim, vê-se que a referenciação  

 

“tal como tratam Mondada e Dubois (1995), é um processo realizado 

negociadamente no discurso e resultando na construção de referentes de 

tal modo que a expressão referência passa a ter um uso completamente 

diverso do que se atribui na literatura semântica em geral. Referir não é 

aqui vista como uma atividade de ‘etiquetar’ um mundo existente e 

referencialmente designado, mas sim uma atividade discursiva de tal 

modo que os referentes passam a ser objetos-do-discurso e não realidades 

independentes.” (Marcuschi, 2001)  

 

Há princípios básicos da referenciação, segundo Koch (2011, p.83), que envolvem 

operações de: ativação, em que um referente textual é mencionado pela primeira vez, 

“passando a preencher um nódulo (‘endereço’ cognitivo, locação) na rede conceptual do 

modelo de um mundo textual”; reativação, em que um referente já introduzido é 

novamente ativado na memória de curto tempo, permanecendo um referente textual em 

foco; e de-ativação, em que um novo referente é ativado e o que estava em foco passa ao 

estatuto de inferível (Prince, 1981).  

Dessa forma, os objetos do discurso são considerados dinâmicos à medida que vão 

sendo modificados, desativados, reativados e recategorizados. E as operações de reativação 

dos referentes podem dar-se por meio de expressões repetidas ou novas, ajudando o 

referente a progredir dentro do texto.  

Além disso, como dizem Koch & Marcuschi (1998), a continuidade referencial 

propicia o desenvolvimento de um tópico, ou seja, acaba por colocar e manter em 

evidência um assunto, como mostrado na seção referente ao Funcionalismo.  

É interessante observar que o processo de referenciação se dá por meio de escolhas 

lexicais do sujeito do discurso de acordo com seus propósitos e interesses comunicativos; 

nas palavras de Koch (2005), essa escolha é um processamento estratégico. Ou seja, o 

produtor do texto determina a imagem que o interlocutor deve construir do referente e ao 

mesmo tempo, revela suas opiniões, atitudes e crenças. 
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  2.3.2 Referir, remeter e retomar 

 

Os mecanismos de referenciação são tidos, muitas vezes, como sinônimos, mas 

deve-se ressaltar que há pontos que os diferenciam. Com base em Koch (2006) e Roncarati 

(2010 pp. 53-57), referir é uma atividade arbitrária de nomeação por meio da língua, ou 

ainda, é “quando nos reportamos a pessoas, animais, objetos, sentimentos, ideias, emoções, 

qualquer coisa, que se torne essência, que se substantive quando falamos ou quando 

escrevemos” (Cavalcante, 2011, p.15). 

Segundo Koch (2011, p.84), remeter é uma atividade que estabelece algum tipo de 

relação (de ordem semântica, cognitiva, pragmática, ou de outro tipo) correferencial ou 

não. Quanto ao mecanismo de retomar, é um tipo de remissão que leva à continuidade 

referencial, “implicando algum tipo de relação direta, seja de identidade material (caso da 

correferenciação), seja de não-identidade material (caso de associação)” (op.cit.).  

Na figura abaixo, buscou-se representar essa diferença entre os termos remeter e 

retomar, mostrando que o conceito de remeter é mais amplo e abrange o mecanismo de 

retomar. Isto é, retomar é um tipo de remissão, mas nem sempre remissão é uma retomada.  

 Referir 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

2.3.3 As anáforas   

 

Tradicionalmente a anáfora era conhecida como uma figura de linguagem, 

expressa pela “repetição da mesma palavra no começo de cada um dos membros da frase.” 

(cf. Rocha Lima 1959, p.569). Na linguística, o termo anáfora assumiu um novo valor, 

servindo para “designar expressões que, no texto, reportam
1
 a outras expressões, 

                                                 
1
 O termo reportar parece ser o mais adequado para definição de anáfora já que segundo o dicionário Aurélio, 

é definido tanto como aludir quanto  referir, que são juntamente com remeter e retomar termos 

Remeter 
 

Retomar 

 

(Anáfora direta) 
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enunciados, conteúdos ou contextos textuais (retomando-os ou não), contribuindo assim 

para a continuidade tópica e referencial”. (Marcuschi, 2005: 54, grifo meu).  

Para tal fenômeno, segundo Lima (2003, p.136), existem duas concepções: uma 

mais estreita defendida por Kleiber (2001) e Halliday (1985) e outra mais ampla, 

sustentada por autores como Apothéloz (1984) , Marcuschi e Koch (2002). 

A concepção mais estreita enxerga a anáfora como um  recurso de coesão textual, 

em que uma expressão retoma outra previamente citada. Ou seja, é um mecanismo apenas 

de reativação de referentes explícitos. Dessa forma, as expressões que se reportam a 

elementos de forma indireta ou por associação não seriam anafóricas. Uma outra 

característica seria o fato de essa anáfora, quando em forma de expressão nominal, ser 

introduzida por artigo definido. 

Dentro da visão clássica, Milner (1982, apud Marcuschi, 2005, p. 55) definiu a 

anáfora da seguinte forma:  

 

Ocorre uma relação de anáfora entre duas unidades A e B quando a 

interpretação de B depende crucialmente da existência de A, a ponto de 

se poder dizer que a unidade B não é interpretável a não ser na medida 

em que ela retoma - inteira ou parcialmente - A. Essa relação existe 

quando B é um pronome no qual a referência virtual não é estabelecida a 

não ser pela interpretação de um "N"que o pronome "repete". Ela existe 

igualmente quando B é um "N" em que o caráter definido - isto é, o 

caráter de identidade do referente - depende exclusivamente da 

ocorrência, no contexto, de um certo "N" - com efeito, geralmente, o 

mesmo do ponto de vista lexical. 

 
 

Milner, como a maioria dos autores dessa posição clássica, explica que para uma 

expressão (B) ser anáforica, tem de haver um elemento (A) anterior a ela para ser 

retomado, podendo ser essa retomada do referente total ou parcial. Milner defende que 

tanto pronome quanto nome podem ser anafóricos, sendo a única condição o nome possuir 

artigo definido – o que é justificável por ser uma visão clássica em que artigos indefinidos 

acompanhariam elementos novos no texto. Fica claro, ainda, que dentro dessa concepção 

não é necessário haver correferência para ser anáfora. 

                                                                                                                                                    
comprometidos. Com essa definição genérica, consegue-se abranger todos os tipos de anáforas (diretas, 

indiretas, associativas).   
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Os autores da concepção ampliada veem o processo anafórico de uma forma mais 

abrangente. Nessa concepção, a anáfora caracteriza-se não só pela retomada, mas também 

pela remissão a elementos anteriores. Além disso, a expressão anafórica agora se reporta a 

algum elemento do co-texto. Somam-se a isso, a ideia de que a anáfora opera na 

construção de objetos do discurso; e a noção de que “as anáforas servem tanto à 

continuidade e manutenção referenciais quanto à construção dos sentidos no texto, sendo 

fundamentais para o processo de referenciação”. (Lima, 2003, p.137). Considera-se aqui 

que as relações anafóricas são estabelecidas não só por pronomes, mas também por nomes. 

Neste estudo, o foco será a anáfora direta, que é a expressão que retoma referentes 

previamente introduzidos, ou seja, que se relaciona diretamente a algum elemento do texto. 

Abaixo serão expostas as definições existentes na literatura para mostrar como os autores 

subdividem as anáforas. E na análise, uma nova proposta criada para atender as 

necessidades do gênero notícia jornalística
2
.  

Em seus primeiros trabalhos, Koch (1989, 1997), com base na teoria clássica, 

propõe que sejam consideradas duas modalidades de coesão lexical: a remissiva ou 

referencial e a sequencial  

A remissiva ou referencial é quando um elemento do texto faz remissão a outro(s) 

elementos(s) do universo textual, em que o primeiro é chamado de forma referencial ou 

remissiva e o segundo, de elemento de referência ou referente; e a sequencial se dá por 

meio de mecanismos linguísticos que estabelecem diversos tipos de relações semânticas 

e/ou  pragmáticas entre segmentos do texto (enunciados, partes de enunciados, parágrafos e 

mesmo sequências textuais) conforme o texto vai progredindo. 

A autora chama a atenção para o fato de que “o referente representado por um 

nome ou sintagma nominal (SN) vai incorporando traços que lhe vão sendo agregados à 

medida que o texto se desenvolve”; o que para Blanche- Benveniste (1984, apud Koch, 

1997, p.31) caracteriza a construção do referente no desenrolar do texto, sendo este 

referente modificado a cada novo “nome” que se dá ou a cada nova ocorrência do mesmo 

“nome”, ou seja, o referente é (re) construído textualmente. 

De acordo com o objetivo desta dissertação, é interessante enfocar a coesão lexical, 

mais precisamente a forma de remissão anafórica. Para essas formas, a autora diz adotar a 

                                                 
2
Neste trabalho, não se diferencia notícia e reportagem, embora alguns autores argumentem a favor dessa 

distinção.  
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classificação de Kallmeyer et al. em a) formas remissivas não-referenciais e referenciais; 

b) formas presas e livres. 

As formas não referenciais não estabelecem relação de sentido, servem apenas à 

conexão. Dentre essas formas, cabe expor o que autora diz sobre a forma livre representada 

pelos pronomes de 3
a
 pessoa.  

Para ela, os pronomes “fornecem ao leitor/ouvinte instruções de conexão a respeito 

do elemento de referência com o qual tal conexão deve ser estabelecida”, como no 

exemplo 1 abaixo.  Mas a depender do contexto, este recurso pode não deixar muito claro 

qual é o elemento de referência, cabendo à predicação o papel de desfazer a ambiguidade. 

 

Ex1: As crianças
1
 estão viajando. Elas

1
 só voltarão no final do mês. 

Ex2: O juiz
1
 condenou o réu

2
 a dez anos de prisão. Ele achou essa pena condizente 

com as circunstâncias do crime. 

 

No caso do exemplo (2), a autora propõe que o contexto seja o responsável pelo 

estabelecimento da relação de remissão entre o pronome de 3
a 
pessoa e um SN. E somente 

dessa forma, pode-se concluir se o pronome ele está retomando juiz ou réu. 

Já as formas remissivas referenciais são os grupos nominais definidos que 

fornecem instruções de concordância na maior parte dos casos, além de fornecerem 

também instruções de sentido, ou seja, fazem referência a algo no mundo extralinguístico. 

Koch sugere que podem ser enquadrados aqui os sinônimos, hiperônimos, nomes 

genéricos, etc. Como  no exemplo abaixo em que o velho retoma o avô da criança: 

 

Ex3: O avô da criança atropelada encontrava-se em estado lastimável! O velho 

chorava desesperado, sem saber que providências tomar. 

  

Koch diz ainda que “a escolha das características a serem ativadas na expressão 

nominal definida tem valor essencialmente argumentativo.”, como se vê no exemplo 4 

abaixo: 

 

Ex4: Reagan perdeu a batalha no Congresso. O cow-boy do farwest americano não 

tem tido a mesma sorte que tinha nos filmes da Warner & Brothers. 
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Neste livro, a autora distingue sete tipos de expressões definidas, dos quais 

interessam a esta dissertação os que se aproximam do conceito de anáfora direta: 

 

a) Expressões sinônimas ou quase-sinônimas 

 

Ex5: A porta se abriu e apareceu uma menina. A garotinha tinha olhos azuis e 

longos cabelos dourados. 

b) Hiperônimos ou indicadores de classe 

 

Ex6: Vimos o carro do ministro aproximar-se. Alguns minutos depois, o veículo 

estacionava diante do Palácio do Governo. 

 

c) Formas Referenciais com Lexema Idêntico ao Núcleo do SN Antecedente, 

com ou sem Mudança de Determinante. 

 

Ex7: Os cães são animais de faro apuradíssimo. Por isso, os cães são excelentes 

auxiliares da polícia. 

 

Posteriormente, Koch (2006, pp.85-106), utilizando-se das noções de referenciação, 

distingue três estratégias de progressão referencial: uso de pronome ou elipses, uso de 

expressões nominais definidas e uso de expressões nominais indefinidas. Em relação às 

expressões nominais definidas, ela aponta para o fato de que e escolha dessas descrições 

definidas pode revelar ao leitor/ ouvinte “informações importantes sobre as opiniões, 

crenças e atitudes do produtor do texto, auxiliando-o na construção do sentido”, além de 

fazer conhecer propriedades ou fatos relativos ao referente que acredita desconhecidos do 

seu interlocutor. Ou seja, as formas nominais são ao mesmo tempo referenciadoras e 

predicativas: 

 

Ex8: A avó da criança não tinha meios para sustentá-la.  A mísera velhinha estava à 

procura de alguém que quisesse adotar o recém-nascido cuja mãe perecera durante o 

parto.” 
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Nesse exemplo, a avó é retomada com o acréscimo de uma avaliação do produtor 

do texto que a considera mísera e retoma a criança por meio de um SN com teor 

predicativo – o recém-nascido cuja mãe perecera durante o parto. 

Já Marcuschi (2001) não se aprofunda tanto na questão das anáforas diretas e 

propõe, de uma formal geral, as noções de correferência – “remissão que retoma o 

referente como sendo o mesmo já introduzido (identidade de referentes); recategorização 

– “remissão a um aspecto co(n)textual antecedente que pode ser tanto um item lexical 

como uma ideia ou um contexto que opera como espaço informacional (mental) para a 

inferenciação.”; e co-significação – a relação de co-significatividade se dá como uma 

relação léxico-semântica dos elementos lingüísticos que constituem as relações anafóricas.  

Em seu texto Anáfora indireta: o barco textual e suas âncoras (Marcuschi, 2005), 

apesar de não ser este o foco de seu interesse, o autor comenta sobre anáfora direta, 

assumindo que “retomam referentes previamente introduzidos, ou seja, estabeleceriam uma 

relação de correferência entre o elemento anafórico e seu antecedente”. 

Segundo ele, parece existir uma equivalência semântica além de uma identidade 

referencial entre a anáfora e seu antecedente; mas na verdade, “a anáfora direta seria uma 

espécie de substituto do elemento por ela retomado”. Considera a noção de 

correferencialidade importante, embora não se dê sempre de modo estrito. Assume ainda 

que os aspectos gramaticais não podem ser deixados de lado, pois podem ser decisivos em 

muitos casos, desfazendo ambiguidade quando houver mais de um candidato potencial a 

antecedente referencial. Pode-se dizer que a visão clássica da anáfora direta se dá com base 

na noção de que a anáfora é um processo de reativação de referentes prévios. 

Koch e Marcuschi (1998, pp183-8), apresentam a retomada anafórica como 

estratégia de progressão textual. E com base nos conceitos de co-significação e 

correferencialidade reconhecem como retomada casos de grupos, classes, conjuntos de 

pessoas por indivíduos do todo e vice-versa e os chamam de recategorização referencial: 

 

Ex9 : Inf: “/.../ normalmente... pelo menos nos últimos anos... tem havido um 

acordo entre: a classe... patronal ... e a classe trabalhadora... a fim de que se evite o 

chamado dissídio coletivo... quando não há um acordo entre  pra/ patrões e empregados...” 

( classe: patronal – indivíduo: patrão /  classe: trabalhadora – indivíduo: empregado). 

Apresentam, ainda, o modelo proposto por Apothelóz & Reichler-Beguelin (1995) 

em que há três conjuntos de estratégias anafóricas, dos quais um tem a ver com esta 
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dissertação. Os “anafóricos que homologam os atributos explicitamente predicados” 

são os que um item lexical dá conta de uma série de informações/atributos que o objeto foi 

recebendo ao longo do discurso: 

 

Ex10: “Um jovem suspeito de haver desviado uma linha telefônica foi interpelado 

há alguns dias pela polícia de Paris. Ele havia “utilizado” a linha de seus vizinhos para 

ligações para os Estados Unidos por um montante de 5000 francos. O tagarela foi 

denunciado diante do tribunal!”.  

 

A outra autora a destacar é Mônica Cavalcante (2003). Ela adota como critério de 

classificação das anáforas além da função referencial; dois parâmetros de outra ordem: 1) 

traços de significação e de denotação, em que distingue entre fenômenos de co-

significação e fenômenos de recategorização lexical; 2) a traços formais, em que serão 

relacionados à descrição referencial aos elos coesivos identificados por Koch (1989; e 

Vilela, Koch, 2001): as formas remissivas gramaticais livres e as formas remissivas 

lexicais. 

As anáforas foram divididas pela autora com base nesses princípios. Primeiro, pelo 

parâmetro da referencialidade: aqueles que operam uma retomada, que pode ser total 

(correferencial) ou parcial, e aqueles que não retomam referentes, apenas fazem algum 

tipo de remissão ao co(n)texto; este último subgrupo engloba as anáforas indiretas e os 

encapsulamentos.  

Diferentemente de Marcuschi e Koch (1988), ela opta por reservar ao termo 

retomar apenas a ideia de correferencialidade ou de recuperação parcial dos referentes. 

Cavalcante (op. cit.) propõe subdivisões da anáfora das quais enfocaremos apenas 

duas, que são as que estão relacionadas diretamente a este trabalho. Segundo a autora, há a 

anáfora correferencial (total) que “abrange qualquer processo em que duas expressões 

referenciais designam o mesmo referente”. E esta pode ser de dois tipos: as co-

significativas e as recategorizadoras, 

 Nestas anáforas, Cavalcante inclui os elos coesivos denominados por Koch (1997) 

como formas remissivas lexicais: grupos nominais definidos que fornecem instruções de 

conexão e instruções de sentido. A diferença entre as formas remissivas gramaticais e as 

lexicais é estabelecida pelo sentido e pela denotação, não pela referência. Logo, afirma que 

as formas remissivas lexicais do tipo expressões sinônimas ou quase-sinônimas e as 
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repetições com ou sem mudança de determinante, na classificação de Koch, 

corresponderiam às anáforas correferenciais co-significativas. Os demais elos 

comporiam, quase todos, as anáforas recategorizadoras com retomada. 

A autora define correferencial co-significativa como sendo aquela que se dá “pela 

reiteração de termos” por meio do emprego de “repetições ou palavras sinônimas” 

conforme se vê no exemplo abaixo com a repetição do SN o velho:  

 

Ex11: “Na embarcação desconfortável, tosca, apenas quatro passageiros. Uma 

lanterna nos iluminava com sua luz vacilante: um velho, uma mulher com uma criança e 

eu. O velho, um bêbado esfarrapado, deitara-se de comprido no banco, dirigira palavras 

amenas a um vizinho invisível e agora dormia.” (conto de Lygia Fagundes Teles - 

Protexto) 

 

E há a anáfora correferencial recategorizadora, que remodula “a forma de 

designação, transformando-a, ou seja, recategorizando-a, ou pela utilização de um termo 

superordenado para que o enunciador se esquive de repetições estilisticamente 

indesejáveis, ou pela utilização de expressões com alguma carga avaliativa”. 

A autora chama a atenção para o fato de ela, ao contrário de Koch e Marcuschi, não 

considerar a noção de co-significação como correlata da noção de recategorização. Para 

ela, a recategorizadora se realiza por hiperônimo ou por expressão definida. 

Cavalcante afirma ainda que a seleção de atributos pode ter várias finalidades: 

acrescentar informações que particularizam o referente, ou destacar pontos de vista do 

enunciador sobre a entidade referida, ou até mesmo as duas estratégias ao mesmo tempo. 

O terceiro tipo de anáfora correferencial é a não-co-significativa e não-

recategorizadora, que são os pronomes pessoais. Essa classificação justifica-se pelo fato 

de a autora considerar que as formas pronominais divergem das formas lexicais por seu 

baixo grau de significação, por sua função mais gramatical do que lexical, por seu traço 

dêitico ou representacional, etc.  

No grupo das anáforas por retomada há, além das anáforas correferenciais, as 

anáforas parciais também, sendo estas apenas co-significativas.  
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2. Gênero textual 

 

      3.1 Conceito de gênero 

 

Há duas concepções de gênero na área de Letras: a literária e a linguística, sendo, 

portanto, chamados de gênero literário e gênero textual respectivamente. Segundo 

Marcuschi (2008, p.147), embora na tradição ocidental, a expressão gênero estivesse 

ligada à literatura, já havia, de certa forma, estudos sobre os gêneros textuais. 

O termo gênero pode ser usado atualmente num sentido mais amplo e é definido 

por uma das linhas de estudo sobre o assunto como: “facilmente usado para referir uma 

categoria distintiva de discurso de qualquer tipo, falado ou escrito, com ou sem aspirações 

literárias” (Swales, 1990, apud Marcuschi, 2008, p. 147).  

O estudo dos gêneros textuais não é mais recente que o literário, como parece, mas 

“está na moda” (Marcuschi, 2008, p. 148). A sua origem começou séculos atrás já com 

Platão, e continua a existir, porém com uma visão nova do tema. 

Há várias tendências de tratamento dos gêneros, e segundo Paredes Silva (2005) é 

Bakthin, com seu ensaio “Os gêneros do discurso” (1997) o responsável pela ampliação da 

noção de gêneros para além da literatura de forma que seja visto também como “práticas 

de linguagem da vida cotidiana”. Posto isto, leia-se neste trabalho a partir de então, gênero 

como sinônimo de gênero textual
3
.  

Em seu ensaio, Bakthin conceitua gêneros como “formas típicas de enunciados ou 

tipos relativamente estáveis de enunciados entendendo-se, assim, enunciado tanto como a 

produção do discurso, como o discurso produzido historicamente” (Paredes Silva, 2005). 

Assim, pode-se dizer que não há comunicação verbal que não seja por algum gênero. E 

esses gêneros são moldados e mantidos pelas relações sociais. 

 Ainda segundo Bakthin (1992, p.302),  

 

 “Para falar, utilizamo-nos sempre dos gêneros do discurso, em outras 

palavras, todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e 

relativamente estável de estruturação de um todo. Possuímos um rico 

                                                 
3
 Não se faz diferença aqui entre gênero textual e gênero discursivo. 
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repertório dos gêneros do discurso orais (e escritos). Na prática, usamo-

los com segurança e destreza, mas podemos ignorar totalmente a sua 

existência teórica.” (grifos do autor) 

 

O autor mostra, com isso, que a noção de gêneros textuais é bem simples, já que 

são utilizados a todo o momento nas práticas sociocomunicativas
4
. Os gêneros são 

utilizados naturalmente na comunicação, não havendo necessidade de teorizar sobre tal, 

pois os usuários de uma língua de uma determinada comunidade já conhecem os seus 

modelos inconscientemente pelo uso.  

Assim, “se não existissem os gêneros do discurso e se não os dominássemos, se 

tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo da fala, se tivéssemos de construir 

cada um de nossos enunciados, a comunicação verbal seria quase impossível.” (op. cit., 

p.303). Tal conhecimento dos gêneros textuais – sua caracterização e função – é o que 

Koch (2011, p.54) denomina como competência metagenérica dos falantes/ouvintes e 

escritores/leitores. 

Porém, tal competência muitas vezes está relacionada à inserção cultural já que “os 

gêneros textuais surgem, situam-se e integram-se funcionalmente nas culturas em que se 

desenvolvem” (Marcuschi, 2002). Eles existem a partir das necessidades de uma 

comunidade que os usa e com isso estabelecem os seus padrões, portanto, são formas 

relativamente estáveis. Alguns exemplos de gêneros textuais seriam: telefonema, e-mail, 

bilhete, lista de compras, horóscopo, piada, receita culinária, bula de remédio, resenha, 

edital de concurso e a notícia jornalística – objeto de investigação nesta pesquisa, entre 

outros. 

Os gêneros são reconhecidos pela sua função social e comunicativa e não pelos 

seus traços formais, ou seja, “caracterizam-se muito mais por suas funções comunicativas, 

cognitivas e institucionais do que por suas peculiaridades linguísticas e estruturais.” 

(Marcuschi, 2002). E em virtude dos gêneros estarem relacionados às atividades 

socioculturais, é que se tem uma grande quantidade de gêneros. 

Devido a essa grande heterogeneidade que os gêneros apresentam, Bakthin (p.282) 

os separa em dois grupos: gêneros primários, que são os mais simples, “constituídos em 

situações de comunicação ligadas a esferas sociais cotidianas de relação humana, como a 

                                                 
4
 Segundo Paredes Silva (2005), práticas sociocomunicativas  são eventos em que a língua tem papel 

significativo e é indispensável. 
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conversa e a carta” (Koch, 2011, p.55); e os secundários, que necessitam uma maior 

elaboração – como os romances e os gêneros acadêmicos. 

Todo gênero, segundo Bakthin (p.280), possui elementos indissociáveis na sua 

constituição: uma forma, um conteúdo e um estilo.  Para Koch (2009, pp. 109 e 110), o 

primeiro elemento é a “forma de organização, a distribuição das informações e elementos 

não-verbais: a cor, o padrão gráfico ou a diagramação típica, as ilustrações”. O conteúdo 

“diz respeito ao tema”; e o estilo está “vinculado ao tema” (Koch, 2011, p.60), isto é, são 

feitas escolhas estilísticas a depender do tema e da relação entre os participantes da 

interação.  

Para Bakthin (p.232), nessa relação o falante leva em conta o contexto em que sua 

fala será recebida pelo destinatário, preocupando-se com: 

 
“o grau de informação que ele tem da situação, seus 

conhecimentos especializados na área de determinada comunicação 

cultural, suas opiniões e suas convicções, seus preconceitos (de meu 

ponto de vista), suas simpatias e antipatias, etc.; pois é isso que 

condicionará sua compreensão responsiva de meu enunciado.”  

 

Ao gênero estão relacionados outros três conceitos que, de forma breve, são: o de 

domínio discursivo que “indica instâncias discursivas” (Marcuschi, 2008, p.155), como o 

discurso jornalístico; suporte, onde se fixam os textos, por exemplo, o jornal; e o tipo 

textual – assunto que merece uma seção (cf. 4.3 abaixo). 

 

3.2 Gênero notícia jornalística
5
 

 

A notícia jornalística apresenta a composição que a caracteriza como gênero: 

conteúdo, forma e estilo. O conteúdo informativo, geralmente, é formado pelos fatos que 

acontecem na sociedade, podendo ter como tema, os frequentes assaltos na cidade, as 

eleições, etc; um estilo próprio e construção composicional, seguindo algum manual com 

normas e recomendações gramaticais para escrever um texto claro e objetivo, além de 

manter a forma e o estilo. 

Pode-se também caracterizar a notícia jornalística impressa segundo van Dijk 

(1992) com uma perspectiva sobre a estrutura, enfocando a sua organização global. Isto é, 

                                                 
5
Neste trabalho, não se diferencia notícia e reportagem,  embora alguns autores argumentem a favor dessa 

distinção. 
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desconsiderando os traços do tipo sintáticos, semânticos, estilísticos, entre outros, e 

restringindo-se às estruturas temáticas e esquemáticas da notícia, que propiciam a 

identificação de uma terceira estrutura, a de relevância.  

Em relação às estruturas temáticas, as notícias são compostas por uma manchete 

que, como observa van Dijk (op.cit., p.134), apresenta o tópico ou tema mais importante. 

As notícias podem ter também – não é obrigatória – manchete secundária, chamada de 

lead
6
, que, geralmente, expressa causas ou consequências.  

Essa organização do texto da notícia não é arbitrária. Com o intuito de um 

processamento cognitivo eficaz de suas informações, as estruturas são condicionadas a 

questões sociais, culturais e cognitivas. Além disso, é na estrutura inicial que o leitor toma 

a decisão “Eu (não) estou interessado em obter informação sobre esse tópico em questão” 

(op.cit., p.143). A subjetividade do redator é confirmada nas palavras do jornalista e mestre 

em sociologia Maurício Siaines a respeito da estrutura temática da notícia, considerando o 

público alvo, apresentada por Marchon (2011) em sua dissertação:  

 

“Vou me ater à matéria que se vale exatamente da mesma foto de 

crianças dormindo no chão em um dos acessos à favela do Jacarezinho. O 

leitor de Extra está mais próximo da realidade de lugares como o 

Jacarezinho do que o de O Globo. Este fato parece-me levar à redação da 

matéria em ser mais agressiva em Extra do que em O Globo. No 

primeiro, a legenda “Menores ficam inconscientes após se drogarem com 

crack” aponta o problema do uso da droga, enquanto que em O Globo a 

abordagem parece ignorar a droga. Sem dúvida, não se trata de um acaso. 

Talvez não se tenha querido incomodar o leitor de O Globo com uma 

realidade tão dura, preferindo-se sugerir-lhe ignorar o problema da droga. 

Os dois jornais atendem às necessidades de seus leitores com as escolhas 

de linguagem que fazem.” 

 

Posteriormente, seguem-se os parágrafos, sendo no primeiro, apresentados 

“detalhes importantes a respeito do tempo, local, participantes, causas/razões ou 

consequências dos eventos principais”. Com isso, nota-se que a narrativa jornalística não 

segue o padrão narrativo de linearidade dos eventos, que visa à tensão; e sim, estabelece 

sua estratégia cognitiva de produção baseada no critério de relevância, indicando “ao leitor 

qual informação é mais importante ou proeminente no texto”. (van Dijk, 1992, p.123) 

Do ponto de vista da estrutura esquemática, entende-se que tal estruturação textual 

facilita a compreensão, armazenamento e recuperação da memória das informações. 

 

                                                 
6
 Embora na edição a grafia conste desta forma, já existe em português a forma lide. 
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3.3 Tipos textuais 

 

 Os tipos textuais, ao contrário dos gêneros, não estão diretamente relacionados às 

situações sociocomunicativas; são caracterizados pelos seus aspectos formais. Dessa 

forma, podem ser definidos como “sequências, estruturas disponíveis na língua com 

marcas linguísticas específicas, referentes principalmente ao sistema de 

tempo/aspecto/modo do verbo, mas também à centração numa pessoa do discurso (1
a
, 2

a
, 

3
a
), às preferências semânticas, à ordenação lógica ou cronológica, etc” (Paredes Silva, 

2005 - grifo meu). 

              Além disso, ao contrário dos gêneros textuais que são infinitos, os tipos textuais são 

limitados. As categorias são definidas conforme a natureza linguística da composição, e 

segundo Marcuschi (2008, p.154) são os seguintes: narração, argumentação, exposição, 

descrição e injunção. Contudo, de acordo com Paredes Silva (2005), essa lista pode variar 

a depender do autor, com alguns tipos parecendo consensuais: narração, descrição e 

argumentação. E serão estes a base de análise para o trabalho em questão. 

Um texto é nomeado narrativo, descritivo ou argumentativo de acordo com o 

predomínio das sequências, já que em um texto pode haver mais de um tipo textual. E isso 

fica evidente em uma sequência predominantemente narrativa, em que se tem sequências 

descritivas, auxiliando na composição dos espaços, personagens e tudo mais que precisar 

ser caracterizado. 

Com base em Koch (2011, pp.63-72), as principais sequências textuais serão 

definidas a seguir, a começar pela narrativa que se pressupõe ser a sequência predominante 

nos textos do corpus desta pesquisa. 

As sequências narrativas apresentam uma sucessão temporal de eventos com uma 

complicação – problematização da ação. Isto é, há sempre três momentos: um inicial, o 

desequilíbrio e o momento final, quando se resolve o problema. Quanto à estrutura 

sintática, manifestam verbos de ação com tempos do passado, especialmente o pretérito 

perfeito; advérbios temporais, causais e locativos; e discurso direto, indireto e/ou de 

indireto livre. 
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Ex: “Um empresário foi atropelado na madrugada de domingo, na Avenida das 

Américas, na Barra da Tijuca, depois de se envolver numa confusão na saída de uma casa 

noturna. 

(...) 

Renan conseguiu se livrar do segurança e correu, mas foi atropelado na pista 

sentido Barra da Tijuca. Um estudante de Direito que presenciou toda a cena disse ter visto 

um dos seguranças com uma arma na mão. Ele contou que, assim que Renan correu, o 

homem foi atrás dele com uma pedra na mão. E quando viu que o empresário foi 

atropelado, o segurança voltou para dentro da boate”.(...) 

(Jovem teria corrido para fugir de agressão de segurança - Expresso, 11/04/11) 

 

No exemplo acima, tem-se ilustradas características sintáticas, como tempo de ação 

no passado e discurso (em negrito); e o discurso indireto (sublinhado). Observa-se, porém, 

que além dos verbos destacados, há outros no passado também, mas estes estão fora da 

sequência cronológica
7
. 

 

 “Descrever é apresentar as propriedades, as qualidades, as características de 

objetos, de ambientes, de ações ou estados” (Koch &Vilela, p.549). Com isso, as 

sequências descritivas caracterizam-se “pela apresentação de propriedades, qualidades, 

elementos componentes de uma entidade, sua situação no espaço, etc.” Nela, predominam 

os verbos de estado no presente, ou imperfeito. Além disso, “as descrições são 

normalmente paradas no tempo (estáticas)” (Koch &Vilela, p.550). 

 

              Ex: (...) “O catador Joaquim César da Silva, de 57 anos, morava no túnel e 

costumava lavar carros no local. O amigo André Luiz de Freitas contou que conversava 

com a vítima, por volta das 22h, quando ouviu um estrondo. 

               - Eu me escondi dentro do túnel, mas ele foi para o outro lado e acabou sendo 

atingido – contou. - Ele era engenheiro aposentado e morava na rua porque acabou 

virando dependente de cachaça. Ele tem família, que mora no Estácio. Era muito 

querido por todos aqui.” (...) 

(Pedra rola e mata morador de túnel no Rio Comprido - O Globo, 24/05/11) 

 

                                                 
7
 Estes verbos estão compondo o que Hopper (1979) chama de fundo.  



 40 

O trecho acima apresenta sequências descritivas (em negrito) que caracterizam um 

personagem da notícia. Nessas sequências, os verbos estão no imperfeito e no presente do 

indicativo e são estáticos. 

Argumentar é procurar convencer, ou mesmo persuadir, levando o leitor/ ouvinte, 

por meio de razões, evidências, justificativas ou apelos de ordem emocional, a ter como 

correta e boa determinada proposta” (Koch & Vilela (p.545). As sequências 

argumentativas “apresentam uma ordenação ideológica de argumentos ou contra-

argumentos” (Koch, 2011, p.72). Segundo Koch & Vilela (p.547 - grifo dos autores), 

algumas marcas gramaticais predominantes são certos uerba dicendi (afirmar, declarar, 

considerar, alegar, assegurar, etc), marcadores de ordenação dos argumentos (em primeiro 

lugar, por último, finalmente, a seguir), marcadores de conexão entre os argumentos (já 

que, assim, considerando que, de modo  que, etc). 

 

 Ex:                           “Gringos estão bolados 

Integrantes do Comitê Olímpico cobram explicações sobre obras pra evitar enchentes 

                (...) 

                 Segundo o secretário estadual de Transportes, Júlio Lopes, a delegação recebeu 

a garantia de que a questão será solucionada a tempo. “Conversamos um pouco sobre a 

Praça da Bandeira. ‘O governador assegurou que as obras serão solicitadas ao governo 

federal e que o problema estará resolvido’, diz Lopes.” 

(Gringos estão bolados- Meia Hora, 29/04/11) 

 

Neste último exemplo, em virtude das enchentes na cidade do Rio de Janeiro, que 

será sede das Olimpíadas de 2016, o Comitê Olímpico cobra soluções. E a argumentação 

do governo de que resolverá os problemas é marcado pelo verbo assegurar.  
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4. Metodologia  

 

4.1 Seleção do corpus de análise 

 

Nesta pesquisa, utilizou-se um corpus constituído de notícias sobre a cidade do Rio 

de Janeiro extraídas de duas diferentes categorias de jornais impressos: popular e não–

popular.  Este critério de “popularidade” foi estabelecido com base nos preços dos jornais 

nas bancas de segunda a sexta-feira, a saber: Expresso - R$0,50; Meia Hora - R$0,70 e O 

Globo – R$ 2,00; o que se confirma através das pesquisas sobre o nível de escolaridade e 

classe social dos respectivos leitores, realizadas pelas empresas dos jornais
8
:  

 

 

O GLOBO  -  Editoria Rio
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1: Percentagem de leitores por classe social               Gráfico 2: Percentagem de leitores por nível  

              de escolaridade 
 

 

 

 

 

                                                 
8
 As pesquisas dos jornais O Globo e Expresso foram retiradas do site do jornal O Globo; e a pesquisa do 

Meia- hora do site do jornal O Dia.  
9
 O jornal O Globo apresenta uma pesquisa mais detalhada, mostrando o perfil dos leitores por Editorias. 

Dessa forma, optou-se por selecionar os resultados da Editoria Rio pelo fato de as notícias do corpus dessa 

dissertação serem somente de acontecimentos do Rio de Janeiro. 
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EXPRESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3: Percentagem de leitores por classe social                 Gráfico 4:  Percentagem de leitores por nível  

                   de escolaridade 

 

 

 

MEIA-HORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Percentagem de leitores por classe social                  

 

 

Como se pode observar nos gráficos 1 e 2 acima, apenas no jornal O Globo há um 

percentual significativo de leitores pertencentes à classe A. Além disso,  leitores do jornal 



 43 

O Globo- Editorial Rio possuem um nível de escolaridade mais alto (58% com nível 

superior), justificando, portanto, a inserção  desse jornal na categoria não-popular. 

O jornal Expresso, da mesma empresa do Jornal O Globo, atende aos leitores das 

classes B e C e com menos escolaridade (48% - ensino médio e 45% ensino fundamental). 

O Jornal Meia-hora, da empresa do jornal O Dia, tem também público de classes B e C, e 

apesar da empresa não apresentar o nível de escolaridade, pode-se pressupor que coincida 

com o nível dos leitores do Expresso. Com isso, comprova-se o viés mais popular destes 

jornais. 

Quanto ao critério de seleção das notícias, elas deveriam: ter o mesmo tema nos três 

jornais e terem sido publicadas no mesmo dia. Obedecendo a esses pré-requisitos, foram 

selecionadas dez notícias de cada jornal, perfazendo um corpus de 30 notícias. 

Para a ilustração das diferenças visuais, como extensão de texto, tamanho da fonte, 

imagens, ver anexo.  

 

 

4.2 Tratamento dos dados 

 

Nas notícias escolhidas, foram selecionadas as anáforas diretas. Acompanhou-se 

cada referente em suas diversas expressões diretas, ou seja, acompanhou-se a continuidade 

de referentes que eram recorrentes no texto e suas diversas retomadas independentemente 

da função sintática. 

Tomando por base o(s) princípio(s) funcionalista(s) da continuidade tópica e a 

teoria da variação laboviana, considerou-se que as diversas expressões dessas retomadas 

poderiam ser tratadas como variantes. É um caso, entretanto, que o conceito de variação 

tem de ser alargado por não haver sinonímia estrita. Adota-se, assim, o critério de 

comparabilidade funcional proposto por Lavandera (1984). 

Tratou-se da retomada anafórica de duas perspectivas: da oposição nome versus 

pronome e da comparação entre os jornais. No caso dos jornais como aplicação da regra 

variável, limitou-se ao trabalho com as frequências, sem análise multivariacional do 

programa GoldVarb. 
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Na retomada por nome versus pronome, sendo essa sua variável dependente
10

, as 

variáveis independentes
11

 foram: distância referencial, na expectativa de que o pronome 

recupere um elemento mencionado mais proximamente; animacidade, pois o pronome de 

terceira pessoa em português está fortemente associado ao traço animado do referente; 

função sintática, o referente que ocorre na função de sujeito costuma ser mais central; tipo 

textual, espera-se que o pronome ocorra mais no narrativo, já que este é centrado em 

humanos e animados. E como variável externa, foi testada a influência da fonte (o jornal), 

no sentido de verificar se haveria preferência por nomes ou pronomes de acordo com o 

veículo. 

Na segunda perspectiva, o  jornal (a fonte) foi usado como variável dependente, no 

sentido de comparar como os diferentes jornais trabalhavam com os recursos de retomada 

– as variáveis independentes. 

Para o tratamento do que se pode chamar de cadeia referencial, foram usados, 

quando possível, os recursos do programa estatístico GoldVarb a fim  de obter uma análise 

quantitativa e conferir maior precisão na comprovação ou não das seguintes hipóteses 

levantadas: 

           Se nos jornais populares (vs. não-populares): 

1) há uma “facilitação da leitura” através: 

a)da preferência pelo uso de nomes ao invés de pronomes;  

b)e da retomada de referentes por meio de frequente repetição dos nomes;  

2) há predomínio de anáforas em sequências narrativas. 

3) a função sintática do elemento, o caráter animado ou inanimado do referente 

são influentes na escolha de nome versus pronome;  

4) há predomínio da informatividade/objetividade nesses textos;  

5) a seleção vocabular reflete uma adequação à audiência quanto ao estilo, fazendo 

com que o texto fique mais próximo da linguagem  usada pelo leitor. 

 

                                                 
10

 Variável dependente: é o fenômeno que está sendo investigado. No caso, uso variável de nome ou 

pronome na retomada de um elemento. 

 
11

 Variáveis independentes: todos os grupos de fatores que podem estar correlacionados a um fenômeno 

variável, sejam eles sociais  (ou externos) ou linguísticos (ou internos). O programa computacional 

GOLDVARB calcula o efeito de cada fator como se não houvesse outros (isto é, o peso da escolaridade, 

independentemente do peso da idade, por exemplo). 
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          Adotam-se também noções da Linguística Textual, por valorizar a língua em 

contextos de uso naturais e reais, que são os jornais impressos. Além disso, justifica-se 

essa base teórica por esta analisar o texto como processo e não como produto, integrando 

aspectos linguísticos, sociais e cognitivos, que são de grande importância neste trabalho.  

5. Análise do corpus 

 

5.1 Aspectos gerais das notícias nos três jornais  

 

De acordo com a definição de gêneros de Bakthin, segundo a qual os gêneros 

apresentam uma forma, um conteúdo e um estilo característicos, pode-se dizer que os 

textos que compõem o corpus desta pesquisa fazem parte do gênero notícia jornalística. 

A forma de uma notícia jornalística se caracteriza pela presença de um título em 

letras maiores que as letras do corpo do texto e, às vezes, um subtítulo, chamado de lide. 

Porém, o jornal Expresso, como se pode observar no exemplo em anexo e também nas 

notícias em anexo, apresenta o lide de uma forma particular, antes do título. 

Os três jornais apresentam  basicamente conteúdo informativo, já que é este o 

objetivo principal da notícia jornalística. Como era propósito deste trabalho comparar 

notícias sobre o mesmo fato veiculadas nos três jornais,  acabou-se por ter um maior 

número de notícias sobre temas policiais e/ou criminais, já que nem todas as notícias 

(políticas, econômicas, etc) apareciam nos três jornais. Desse modo, a seleção foi feita a 

partir dos jornais populares.  

Com isso, além do conteúdo, o estilo também é um aspecto do gênero notícia que 

se correlaciona com o seu público leitor.  Consideram-se como estilo as escolhas que 

revelam maior ou menor preocupação com a norma e maior cuidado vocabular. Disso 

resultará um texto mais formal ou informal.  

Pode-se dizer, ainda, que uma categoria é dita popular por atender o interesse de 

uma classe que, geralmente, se importa muito mais com a sua realidade, com os 

acontecimentos do seu universo e com assuntos corriqueiros do que com os 

acontecimentos políticos e econômicos da cidade, do país e do mundo.  

Além disso, os jornais se diferenciam pela questão da relevância, de forma que 

cada um dá um determinado enfoque na manchete e nas primeiras linhas da notícia de 

acordo com o público leitor que deseja atingir e cuja atenção deseja atrair. 
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Expresso 3/08/09 

Os leitores do jornal O Globo são mais escolarizados e, provavelmente, possuem 

uma condição financeira que os possibilite morar fora das chamadas comunidades
12

, o que 

justificaria o enfoque do jornal na ação da polícia em prender um criminoso. Ao contrário 

do popular que possui um público leitor predominantemente das comunidades, onde 

estariam mais próximos dos criminosos. Comparem-se os exemplos: 

Ex1: 

 

O Globo 3/08/09  

Polícia prende chefe de tráfico do Morro do Borel 

 

Policiais do 6
o
 BPM (Tijuca) prenderam ontem à tarde Wiliam Rodrigues da Silva, 

o Wilian Robocop, apontado como chefe do tráfico do Morro do Borel, na Tijuca. Com o 

bandido, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm e duas calibre 22, além de 

cocaína e maconha. 

 

Ex2: 

 

Chefão do tráfico no morro do Borel perdeu para a polícia e foi pego num barraco da 

favela. 

Robocop: em cartaz agora na cadeia 

 
A polícia botou o Robocop atrás das grades. Mas nem de longe é o mesmo dos 

cinemas. O Robocop da vida real se chama, na verdade, William Rodrigues Vieira, de 34 

anos, um dos bandidos mais procurados da Zona Norte do Rio e chefão do tráfico de 

drogas no Morro do Borel, na Tijuca. 

 

 

Ex3: 

Meia hora 3/08/09   

PM acaba com marra de Robocop do Borel 

Traficante que alugava armas a ladrões foi pego com pistolas, espingardas, 

                                                 
12

 Termo atualmente usado em substituição à palavra favela. 
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O Globo 8/07/09 

 

 

Expresso 8/07/09 

cocaína e crack. 

 

Foi pego na tarde de ontem o bandido William Rodrigues Vieira, o Robocop, 34 

anos, apontado como chefe do tráfico de drogas do Morro do Borel, na Tijuca, Zona 

Norte do Rio. Policiais do 6° BPM (Tijuca) enjaularam o criminoso por volta das 15h 

na Ladeira do Moreira, um dos acessos à comunidade. 

 

No Globo, a polícia é a protagonista e a ênfase é dada as suas ações de prender e 

apreender; o traficante tem lugar secundário. Em relação aos populares, no Expresso, 

embora o parágrafo inicie com a polícia, é o traficante quem ganha mais relevo no título, 

no lide e em todo o restante do parágrafo. No Meia hora, a polícia continua como 

protagonista na manchete, mas o papel de referente/tópico principal é atribuído ao 

traficante desde o início do parágrafo. Observe-se também que no lide dos dois jornais 

populares, a menção ao traficante ganha papel de destaque com sua colocação como sujeito 

de uma oração. 

Pode-se dizer ainda que, apesar de o Expresso ser popular também, é o Meia-hora 

que, na maioria das vezes, privilegia em seu texto a vítima dos acontecimentos policias e/ 

ou criminais, conforme se pode ver na comparação entre as notícias abaixo e em outras 

notícias em anexo (grupos 5, 6 e 7). 

Ex4: 

 

Bandidos invadem casa de delegado na Baixada. 
Um dos ladrões é preso e objetos roubados são recuperados; quadrilha seria chefiada 

por ex- PM. 

 

           Cinco homens assaltaram, na madrugada de ontem, a casa do delegado José Afonso 

Mota, em Xerém, em Duque de Caxias. O delegado e parentes foram amarrados pelos 

criminosos. Na fuga, os bandidos se refugiaram em outra casa, que foi cercada pela polícia. 

Apenas um suspeito foi preso. Os outros fugiram por uma área da mata” 

 

Ex5: 
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Meia hora 8/07/09 

 

 

 

 

Policial e família dele foram amarrados por bando armado em Xerém 

Bandidos fazem limpa em casa de delegado 

 

Cinco homens fizeram a limpa, na madrugada de ontem, na casa do delegado José 

Afonso Mota, em Xerém, Caxias. O bando amarrou o policial e seus parentes durante a 

ação. Quando os bandidos ralaram peito, acabaram se escondendo numa casa perto, que foi 

cercada pela polícia. Um suspeito acabou em cana. Os outros conseguiram escapar ao se 

embrenharem num matagal próximo. 

Ex6: 

 

 

Delegado no maior sufoco 

                 Policial foi feito refém durante roubo em Caxias 

 

            O delegado substituto da 4
a
 DP (Central do Brasil), José Afonso Mota, 52 anos, 

viveu momentos de terror nas mãos de quatro bandidos armados que invadiram e 

assaltaram a casa de sua noiva, num sítio em Xerém, distrito de Duque de Caxias, segunda-

feira à noite. O policial acredita não ter sido morto porque escondeu a pistola calibre 40 

embaixo do banco do carro e a identidade de policial entre talões de cheque no bolso 

traseiro da calça, exibindo apenas a carteira de advogado. 

 

 

 Com isso, o jornal Meia Hora mostra-se muito mais preocupado com a questão da 

relevância do que o jornal Expresso, que parece utilizar as informações coletadas  pelo 

jornalista do jornal O Globo
13

 e adequá-las ao seu  público pela seleção vocabular 

(estudada em um capítulo à parte). 

Pode-se constatar também que mesmo que algum elemento apareça entre esse 

referente/tópico e a retomada não haverá ambiguidade. E isso, porque essas notícias são 

constituídas por parágrafos temáticos (Cf. Givón 1983), com um elemento em evidência, 

ou seja, um referente/ tópico principal:  

 

Ex7: 

                                                 
13

 Os jornais O Globo e Extra  são de uma mesma empresa, a Infoglobo. 
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“Letícia tinha saído com a mãe para comprar material para uma festinha em 

família e seu presente, um ursinho de pelúcia. Atingida na barriga, ela passou por cirurgia 

no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas morreu no fim da noite. A mãe foi atingida de 

raspão.” 

(Menina morta por bala perdida- Meia hora , 9/07/09 ) 

 

 

Se o tópico do parágrafo não fosse considerado e a análise fosse feita olhando-se 

apenas a estrutura, o SN mãe poderia ser um candidato a antecedente do pronome ela. Mas 

o contexto e o tópico não deixam dúvida de que o referente deste pronome é a pessoa 

anteriormente introduzida como Letícia. 

            O caso mostrado abaixo é, talvez, o único em que se verifica uma certa 

ambiguidade. Não fica muito claro se o termo traficante está retomando o último referente 

masculino- Isaias, ou se retoma Robocop, que está em tópico nos parágrafos precedentes. 

A escolha lexical para a retomada nesse caso foi falha, já que os dois seres masculinos são 

traficantes: 

 

 Ex8: 

“(...) 

Segundo a polícia, Robocop cometeu um erro nem um pouco comum para 

bandidões como ele: estava sozinho na casa e sem nenhum segurança. Pelo menos nenhum 

deles foi visto pelos PMs. O traficante é acusado de tráfico de drogas, dois homicídios e 

receptação. 

Robocop é sobrinho de Isaías do Borel, traficante que durante vários anos chefiou o 

tráfico de drogas naquele morro da Tijuca. Hoje Isaías cumpre pena no presídio de 

segurança máxima, em Catanduvas, no Paraná.  

A maioria dos roubos de carro na região seria praticada pelo bando do traficante. 

Em julho do ano passado, um dos comparsas de Robocop foi preso acusado de ter atirado 

no médico Lídio Toledo Filho, de 35 anos, em 31 de dezembro de 2007.” 

(Robocop: em cartaz agora na cadeia- Expresso 3/08/09 
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Contudo, lendo-se com atenção, vê-se que o traficante deve referir-se ao Robocop, 

não só por ser o tópico principal, mas por razões de ordem pragmática. Já que Isaías está 

preso, não pode praticar roubos.   

Finalmente, no exemplo abaixo, tem-se a quebra da continuidade tópica pela 

introdução de uma fala citada. O tópico do segundo parágrafo é o taxista (o do primeiro é 

Verônica), mas a sua fala traz a vítima para a posição de tópico, sendo retomado por um 

cara sem camisa que se mantém com a introdução de Renan na frase seguinte.  

 

Ex9: 

“Verônica contou que a confusão começou quando o casal pagava a conta e um dos 

funcionários se desentendeu com o rapaz. “Quando entrei na frente durante a briga, os 

seguranças me derrubaram. Eu caí, me chutaram e partiram para cima dele. Um cara queria 

jogar uma pedra enorme em cima de nós. Então ele fugiu”, disse ela. 

 Um taxista que passava pelo local e não quis se identificar presenciou a ação: “Vi 

um cara sem camisa correndo e um segurança indo atrás dele. Depois ouvi apenas um 

grito”. Renan quebrou o braço esquerdo e o maxilar e está internado no Hospital Lourenço 

Jorge.” 

(Fugiu de briga e foi atropelado-Meia Hora, 11/04/11) 

 

 

5.2 Cadeia referencial    

 

Nas trinta notícias, foram selecionadas as anáforas diretas e seguiu-se cada 

referente em suas diversas expressões, ou seja, acompanhou-se a continuidade de 

referentes que eram  recorrentes no texto e suas diversas retomadas independentemente da 

função sintática. 

Tomando por base os princípios funcionalistas da continuidade tópica e a teoria da 

variação laboviana, considerou-se que as diversas expressões dessas retomadas poderiam 

ser tratadas como variantes. É um caso, entretanto, em que o conceito de variação tem que 

ser alargado por não haver sinonímia estrita, como em variações fonético-fonológicas. 

Com isso, adotou-se a concepção de comparabilidade funcional de Lavandera (cf. capítulo 

2.2). 
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Um dos aspectos que causou impasse foi o que tratar como primeira menção do 

referente: no título ou no texto propriamente dito. Por um lado, pensava-se no título como 

primeira menção, pois, segundo a perspectiva cognitivista de Chafe (1994) com relação à 

informatividade, o referente uma vez introduzido, estaria no foco de consciência do leitor. 

Por outro lado, independentemente da ocorrência no título, a primeira ocorrência no texto 

tinha as características de uma primeira menção (artigo indefinido, ordem na frase, etc) e 

foi por esta razão que se optou por atribuir uma categoria separada aos títulos na 

classificação proposta para as anáforas (Cf. capítulo 5). 

Para o tratamento do que se pode chamar cadeia referencial, foram usados os 

recursos do programa estatístico do GoldVarb a fim de realizar uma análise quantitativa. E 

tal análise foi feita por duas perspectivas: (1) a perspectiva do nome versus pronome e (2) a 

perspectiva dos jornais, como já explicitado no capítulo quatro. 

A análise inclui ainda outra perspectiva além dessas duas: a que avalia a escolha 

lexical das manchetes e do corpo do texto das notícias. Esta não tem um teor quantitativo 

como as anteriores. 

 

5.2.1 Nome e pronome   

 

Dos grupos de fatores correlacionados à expressão variável de 3ª pessoa – as 

variantes nome e pronome, o programa selecionou apenas função sintática e distância. O 

grupo de fator jornais nada revela, pois em todos a quantidade de pronome é muito baixa, 

prevalecendo o nome. As anáforas, obviamente, tiveram vários knockouts
14

 por serem uma 

subdivisão dos nomes e, portanto, não foram selecionadas. Quanto à animacidade, não 

houve caso de pronome retomando um referente inanimado. E isso já era esperado, pois 

segundo Paredes Silva (2008) os pronomes aparecem predominantemente associados aos 

seres animados; e quando se retoma um inanimado, a tendência é usar a anáfora zero, se a 

menção é próxima, ou retomar nominalmente por meio da repetição do referente. 

Abaixo serão discutidos os grupos de fatores/variáveis que influenciaram na 

escolha do nome ou pronome. 

 

5.2.1.1 Distância 

                                                 
14

 Knockouts:  quando o uso de uma  forma é categórico. 
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A distância está relacionada ao intervalo entre a menção de um referente e a sua 

retomada, que é medida pelo número de orações entre um e outro. Inicialmente, 

estabeleceu-se como parâmetro de medida da distância zero 0 (zero), ou seja, ocorrência na 

mesma oração à distância igual ou maior que 8 (&), mas como havia poucos pronomes em 

distância maior que 5, com algumas distâncias até mesmo sem nenhum dado, optou-se por 

amalgamar os resultados da distância 6 em diante. A seguir, a ilustração dos níveis das 

categorias distâncias
15

: 

 

 

Mesma oração (o): 

Ex10: “ ‘Esses criminosos, além de traficar entorpecentes, ainda saem para roubar 

pedestres e veículos, principalmente nos bairros de Irajá, Vista Alegre e Vila da Penha. 

Pelo armamento recuperado com os baleados e pela quantidade de droga apreendida com 

eles, não há dúvidas de que eram criminosos da região”, disse o oficial, referindo-se aos 

quatro homens mortos na operação’ ” 

(Couro comeu no “Jura” Meia Hora 29/04/11) 

 

Ex11: Na casa onde os bandidos se esconderam policiais encontraram três 

revólveres, uma espingarda, e a pistola do delegado, além de mais de 30 telefones 

celulares, provavelmente roubados de outras vítimas. O veículo do delegado e os objetos 

levados da casa do policial também foram recuperados. 

(Bandidos invadem casa de delegado na Baixada - O Globo 8/07/09 ) 

 

Distância de uma oração (1): 

Ex12: Não há registro de roubo ou de furto da moto. O delegado da 76
a
 DP, Nilton 

Pereira, quer interrogar o dono para saber do envolvimento dele no caso ou como a moto 

foi parar nas mãos de assassinos. 

 

Ex13: Cinco pessoas, entre elas uma garota de 13 anos e sua mãe, foram baleadas 

ontem à tarde por bandidos que assaltaram uma agência do Bradesco, na Avenida Vicente 

de Carvalho, próximo à Praça do Carmo, a Vila da Penha. Eles revidaram os tiros 

disparados por um policial à paisana que, segundo testemunhas, atirara duas vezes contra 

                                                 
15

 O referente está sublinhado, a retomada está em negrito e os verbos para contagem das orações em itálico. 
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os bandidos atingindo a perna de um dos ladrões. 

 

Distância de duas orações (2):  

Ex14: A tragédia ocorreu por volta das 22h. A vítima conversava com dois amigos, 

próximo à entrada do túnel, quando foi surpreendida pela queda do pedregulho. O catador 

de entulho Cláudio Gomes, 37 anos, e o açougueiro André Luiz Freitas, 31, conseguiram 

escapar sem ferimentos, mas Joaquim acabou esmagado pela rocha enorme. O caso foi 

registrado na 7
a
 DP (Santa Teresa).        

( Pedra esmaga morador de rua- Meia hora 24/05/11 ) 

 

Ex15: “Moradores do local contaram que a região está dividida entre duas facções 

criminosas que constantemente entram em guerra. A avó do menor acredita que ele tenha 

sido morto por engano. Ela garantiu que seu neto não tinha envolvimento com o tráfico:”  

(Execução em Niterói deixa mais feridos- O Globo, 11/05/11)  

 

Distância de três orações (3):  

Ex16: De acordo com informações do 12
o
 BPM (Niterói), dois homens em uma 

moto passaram disparando pelo local, por volta das 20h. O jovem foi atingido em frente a 

um bar, onde estava a professora da UFF Etelma Mendonça Costa, de 60 anos, que acabou 

baleada no braço. O rapaz correu e foi atingido de novo cerca de dez metros à frente, 

onde estava a estudante da mesma universidade Ana Beatriz Rodrigues da Silveira Lima, 

de 20, ferida de raspão na perna. 

(Niterói: menor é morto em praça -Expresso 11/05/11 ) 

 

Ex17: “A menina foi internada à tarde depois de ser ferida durante a chuva de balas 

mandada por bandidos que haviam acabado de assaltar um banco, na Vila da Penha. Ela 

comprava presentes para o seu aniversário ao lado da mãe e duas tias na Estação Bazar. 

Outras quatro pessoas também foram feridas por balas perdida na troca de tiros.”  

(Terror bem na hora do almoço na Zona Norte – Expresso, 9/07/0)  

 

Distância de quatro orações (4):  

Ex18: O jovem teria sido morto, com 12 tiros, por milicianos ligados ao ex- PM 

Ricardo da Cruz, o Batman, no dia 2 de julho. Tudo porque viu a morte de um comerciante 
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na favela e ajudou a polícia a identificar os matadores. 

A vítima presenciou a execução bem na hora em que foi visitar parentes na Rua El 

Shadai, na comunidade. 

(Polícia dá outro bote na milícia- Expresso 9/07/09 ) 

Ex19: “- Ele não tinha envolvimento com nada de ruim. Eles (bandidos) não gostam 

que ninguém se misture. Não sei se meu neto andou com alguém que eles não queriam. 

Talvez seja isso – contou a avó da vítima.” 

( Execução em Niterói deixa mais feridos- O Globo 11/05/11 ) 

 

Distância de cinco orações (5):  

Ex20: Segundo testemunhas, eram cerca de 10 bandidos, numa Kombi e num Astra. 

Metade entrou na agência, enquanto o resto do grupo dava cobertura, por volta das 13h 30. 

Eles teriam conseguido roubar R$ 25 mil, mas na saída foram supreendidos por um 

homem que seria policial. Houve troca de tiros do lado de fora da agência, o que causou 

pânico e correria. 

(Menina morta por bala perdida - Meia hora, 9/07/09) 

 

Ex21: “Verônica contou que a confusão começou quando o casal pagava a conta e 

um dos funcionários se desentendeu com o rapaz. “Quando entrei na frente durante a briga, 

os seguranças me derrubaram. Eu caí, me chutaram e partiram para cima dele. Um cara 

queria jogar uma pedra enorme em cima de nós. Então ele fugiu”, disse ela.” 

 

Distância de mais de cinco orações (&):  

Ex22: A menina foi internada à tarde depois de ser ferida durante a chuva de balas 

mandada por bandidos que haviam acabado de assaltar um banco, na Vila da Penha. Ela 

comprava presentes para o seu aniversário ao lado da mãe e duas tias na Estação Bazar. 

Outras quatro pessoas também foram feridas por balas perdida na troca de tiros. 

O assalto a agência do Bradesco, na Avenida Vicente de Carvalho, ocorreu por 

volta das 13h30m. Os ladrões roubaram R$25 mil e, na saída, depararam-se com um 

homem que abriu fogo contra o bando. Um dos bandidos revidou. Foram disparados cerca 

de 15 tiros. 
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Um deles perfurou a barriga de Letícia. Outros dois atingiram o braço e a boca da 

operadora de telemarketing Jaqueline Rosa de Araújo, de 29. 

(Terror bem na hora do almoço na Zona Norte – Expresso, 9/07/09)  

 

Ex23:  Verônica contou que a confusão começou quando o casal pagava a conta e 

um dos funcionários se desentendeu com o rapaz. “Quando entrei na frente durante a briga, 

os seguranças me derrubaram. Eu caí, me chutaram e partiram para cima dele. Um cara 

queria jogar uma pedra enorme em cima de nós. Então ele fugiu”, disse ela. 

(Fugiu de briga e foi atropelado- Meia Hora 11/04/11) 

 

Observando os números brutos, a tabela mostra que, de uma forma geral, há mais 

retomadas por nome em todas as distâncias. Do ponto de vista da percentagem, nota-se que 

a pouca distancia é o contexto que mais desfavorece a retomada por nome. E à medida que 

a distancia aumenta, o nome vai sendo cada vez mais usado, provavelmente, em virtude de 

muito material linguístico entre a última menção do referente e a sua retomada, o que pode 

causar ambiguidade.  

Distância Apl./T
16

 % Peso relativo 

0 4/7 57 0.03 

1 116/145 80 0.24 

2 80/94 85 0.29 

3 87/99 87 0.37 

4 48/49 97 0.80 

5 32/34 94 0.52 

& 144/146 98 0.84 

Total 511/574 89  

        Tabela 1: Influência da distância da menção na escolha de Nome (vs. Pronome)  

 

                                                 
16

 Entende-se Apl. como aplicação da regra variável  e T. como total de ocorrências de retomadas em cada 

distancia considerada. 
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Os poucos casos (apenas dois) em que ocorre pronome em distância maior que (6), 

por exemplo, são em contextos de fala citada: 

Ex24: “A tragédia ocorreu por volta das 22h. A vítima conversava com dois amigos, 

próximo à entrada do túnel, quando foi surpreendida pela queda do pedregulho. O catador 

de entulho Cláudio Gomes, 37 anos, e o açougueiro André Luiz Freitas, 31, conseguiram 

escapar sem ferimentos, mas Joaquim acabou esmagado pela rocha enorme. O caso foi 

registrado na 7
a
 DP (Santa Teresa).        

-“Ouvimos um barulho muito alto, mas a gente não sabia o que estava acontecendo 

porque estava escuro. Falei para eles correrem e me protegi dentro do túnel. O Cezar 

correu para o outro lado, mas foi atingido em cheio. Ele morreu na hora”. 

(Pedra rola e mata morador de túnel no Rio Comprido O Globo 24/05/11) 

Na distância (5), observa-se que o peso relativo tem uma queda considerável que 

talvez se deva ao menor número de dados. Observe que o peso relativo é compatível com a 

queda também na percentagem de dados. Tanto é que da distância (6) em diante, o peso 

relativo volta a aumentar, mantendo uma compatibilidade com a percentagem crescente. 

 

5.2.1.2 Função sintática 

Analisou-se a função sintática do termo que faz a retomada na expectativa de que 

aquilo que é mais central apareça como sujeito e também favoreça mais o uso do pronome. 

Este grupo de fatores subdivide-se em três funções: sujeito, complemento verbal e todas 

as outras funções.  A seguir exemplos nas respectivas funções realizando retomada: 

 

      Sujeito: 

Ex24: A polícia botou o Robocop atrás das grades. Mas nem de longe é o mesmo 

dos cinemas. O Robocop da vida real se chama, na verdade, William Rodrigues Vieira, 

de 34 anos, um dos bandidos mais procurados da Zona Norte do Rio e chefão do tráfico de 

drogas no Morro do Borel, na Tijuca. 

(Robocop: em cartaz agora na cadeia- Expresso 3/08/09 ) 

 

Ex25: Leonardo teria sido morto, com 12 tiros, por milicianos ligados ao ex- PM 

Ricardo da Cruz, o Batman, no dia 2 de julho, por ter testemunhado a morte de um 

comerciante na favela e ajudado a polícia a identificar os assassinos. Ele viu o crime 
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quando foi visitar parentes na favela. 

(Polícia faz nova operação contra a milícia- O Globo 9/08/09) 

         Complemento verbal : 

Ex26: A namorada de Renan, a médica Verônica Marques, de 25 anos, contou que 

eles estavam pagando a conta quando um dos seguranças se desentendeu com o rapaz e os 

dois começaram a brigar. Verônica disse que também foi agredida. O segurança jogou a 

médica no chão junto com o namorado e deu chutes nos dois. 

(Atropelado na saída da boate - Expresso 11/04/11)  

 

Ex27:  “(...)Outras duas pessoas foram presas, mas o principal alvo da caçada 

conseguiu escapar: Reinaldo Ramos Lobo, o Sprinter, 32, que seria chefe de bando de 11 

milicianos acusado de desaparecer com família que teria testemunhado chacina na favela. 

Os agentes cercaram o conjunto habitacional onde Sprinter mora, em Campo Grande, mas 

não conseguiram prendê-lo.” 

 

Outras funções : 

Ex28: “(...) O túnel só foi reaberto no fim da manhã de ontem, após a remoção das 

pedras, e poderá ser interditado mais uma vez caso chova forte na cidade. 

 O catador Joaquim César da Silva, de 57 anos, morava no túnel e costumava lavar 

carros no local.” 

(Pedra rola e mata morador de túnel no Rio Comprido -O Globo 24/05/11) 

 

Na tabela 2 abaixo, observa-se que o percentual de nomes é sempre muito elevado, 

em qualquer função sintática. Nota-se, ainda, que é quando a retomada se dá em outras 

funções que não sujeito e complemento verbal, que o uso dos nomes é mais favorecido. 

Como já observado, nas notícias os parágrafos são organizados de acordo com o 

tema/tópico. Estes, por sua vez, costumam aparecer na posição de sujeito, justificando, 

assim, uma maior quantidade de dados nessa posição em relação à posição de 

complemento verbal. 
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           Tabela 2: Funções sintáticas correlacionadas ao uso do nome 
 

 

 

O grupo das outras funções sintáticas é mais pesado porque corresponde ao 

amálgama de todas as outras funções sintáticas, que são menos centrais. Quando o nome 

aparece em outras funções, é sinal de que não é o tópico principal e assim, é natural que 

seja retomado num sintagma pleno para ganhar visibilidade.  

 

 

5.2.2 Jornais 

 

Nesta seção, passa-se a ter os jornais como aplicação da regra, a título de 

comparação. E como já dito, não foi feita a análise multivariacional, portanto, a análise 

será baseada na percentagem. Os grupos de fatores correlacionados foram nome e 

pronome, anáforas, tipo textual, tema, função sintática, animacidade e por fim, foi feito 

um cruzamento das anáforas com as distâncias.  

 

5.2.2.1 Nome X Pronome 

 

O processo de retomada de referentes do texto pode ser realizado por nomes e 

pronomes e neste corpus, como já se viu, houve uma maior quantidade de nomes nos três 

jornais, como se observa nos números brutos da tabela a seguir: 

 

 

 

O Globo Expresso Meia Hora 
 

Apl./T % Apl./T % Apl./T % 

Nome 

Função sintática Apl./T % Peso relativo 

Sujeito 
234/280 83 0.37 

Complem. Verbal 
41/49 83 0.34 

Outras funções 
236/245 96 0.67 

Total 511/574    89  
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Nome 192/511 37 176/511 34 143/511 27 

Pronome 24/63 38 18/63 28 21/63 33 

Total 216/574 37 194/574 33 164/574 28 

Tabela 3: Ocorrências de nomes e pronomes nos jornais 

 

 

Ao se comparar os números brutos dos três jornais, não se pode dizer que houve 

uma preferência por nomes para a “facilitação” da leitura nos jornais populares. Talvez, 

isso se justifique pelo fato de a notícia ter como objetivo informar, consequentemente, ter 

de ser clara, não podendo dar espaço para a ambiguidade. 

Além disso, as notícias impressas, diferentemente de textos da modalidade oral e de 

outros textos escritos- como as cartas pessoais, não podem contar com muito conhecimento 

pressuposto, obrigando o autor a uma maior explicitação para ser mais informativo. Tais 

resultados vão na mesma direção do comentário de Paredes Silva (2007,p.166). A autora 

evidenciou em uma análise comparativa dos gêneros que notícias apresentavam menos de 

20% de pronomes enquanto os gêneros carta e entrevista apresentavam mais de 30%.  

 

5.2.2.2 Anáforas 

 

Nesta dissertação, é proposta uma nova categorização das anáforas diretas já que as 

definições de Koch, Marcuschi e Cavalcante não davam conta das retomadas 

características das notícias aqui analisadas. São muito comuns neste gênero retomadas de 

parte de um Sintagma Nominal (SN) como o governador Sérgio Cabral por o governador 

e várias retomadas de um SN por um nome próprio, por exemplo, mas que não são 

previstas por nenhum desses autores. E para uma definição dos tipos de anáforas diretas 

propõe-se uma adaptação das propostas de Koch, Marcuschi e Cavalcante. 

As retomadas que são chamadas de correferenciais por Cavalcante (2003), 

Marcuschi (2001) serão tratadas aqui como anáforas diretas, já que fazem uma referência 

direta a algum elemento do texto, e não indireta, através de associações. São propostos sete 

tipos: repetitiva, repetitiva parcial, recategorizadora, designadora, 

coletiva/institucional, pronominal não-repetitiva e pronominal repetitiva e de título. 
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As anáforas diretas repetitivas se aproximam das anáforas correferenciais co-

significativas propostas por Cavalcante (2003). Neste trabalho, repetitivas são somente as 

formas de repetição idêntica do item lexical, não sendo considerados os sinônimos, ao 

contrário do que propõe Cavalcante (op. cit.) por haver uma discussão se de fato há 

sinônimos perfeitos. Logo, sinônimos e também os hiperônimos, passam a ser consideradas 

formas de recategorização do referente. A seguir, um exemplo da anáfora repetitiva: 

 

 Ex29: “O delegado, que trabalha na 4
a
 DP (Central do Brasil), contou que os 

criminosos roubaram seu carro Celta, sua pistola e vários objetos da casa. Assim que os 

assaltantes foram embora, o delegado conseguiu se soltar das amarras e pedir ajuda aos 

policias da 61
a
 DP (Xerém).” (Bandidos fazem limpa em casa de delegado - Expresso 

8/07/09) 

 

  Antes de detalhar a recategorização, é necessário apontar um caso de repetição 

que se dá de forma parcial, ou seja, não há repetição de todo o SN e sim de parte dele, 

geralmente, o seu núcleo. Esses casos serão chamados de anáfora direta repetitiva parcial 

17
.   

 

Ex30: O catador de entulho Joaquim Cezar da Silva, 57 anos, estava próximo ao 

Túnel da Rua Alice, que liga a região central da cidade à Laranjeiras, quando o acidente 

aconteceu.(...) A vítima conversava com dois amigos, próximo à entrada do túnel, quando 

foi surpreendida pela queda do pedregulho.  

(Pedra esmaga morador de rua -Meia hora, 24/05/2011) 

 

Como se vê no exemplo (30), somente parte do SN Túnel da Rua Alice foi 

repetida, a palavra túnel. 

A anáfora recategorizadora remodula a forma de designação do referente 

(Cavalcante, 2003) por meio de SNs diferentes e de SNs com modificador (adjetivo), ou 

seja, requalifica o referente (Koch, 2006).  Consideram-se aqui as expressões 

hiperonímicas, sinôminas, nominais definidas e indefinidas. 

                                                 
17

 Brown & Yule (1983, apud Koch, 1997)  apresentam como tipos de formas co-referenciais as formas 

repetidas (“O presidente viajou para o exterior. O presidente levou consigo a comitiva.”) e as formas 

parcialmente repetidas ( O Dr. A. C. J. Silva dirigiu a sessão. O Dr. Silva fez um diagnóstico da atual 

situação econômica.”)  
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Ex31: O delegado lotado na 4a DP (Central do Brasil) contou que os criminosos 

roubaram seu carro, sua pistola e vários objetos de casa. Depois que os assaltantes 

fugiram, José Afonso conseguiu se soltar das amarras e pediu ajuda a policia. Os bandidos 

não sabiam que José Afonso é delegado.”  

(Bandidos invadem casa de delegado na Baixada - O Globo 8/07/09)  

 

Observa-se no exemplo (31) que os criminosos foram remodulados com a retomada 

pelo SN os assaltantes, e em seguida pelo SN os bandidos. 

 

Já os nomes próprios não acrescentam atributos ao objeto do discurso, portanto, as 

expressões nominais formadas por nome próprio (1) ou com este na posição de 

modificador (2) caracterizarão a anáfora direta designadora: 

 

Ex32: “Um empresário foi atropelado na madrugada de ontem, na Avenida das 

Américas, na Barra da Tijuca, após uma confusão na saída de uma casa noturna. Renan 

Socostnic, de 22 anos, responsabilizou seguranças da boate Taj Lounge de terem 

provocado o acidente.”  

(Confusão em casa noturna na Barra, O Globo 11/04/11) 

 

Ex33: “Falei para eles correrem e me protegi dentro do túnel.  

          (...)  

          Por causa do acidente, o Túnel da Rua Alice ficou interditado por cercade 

12 horas.”. 

(Pedra esmaga morador de rua- Meia hora, 24/05/11)  

 

 

Um outro tipo de anáfora é a que chamaremos de coletiva (ou institucional), que 

estabelece co-significação, todavia não se enquadra em nenhum dos casos acima. 

Configura-se como uma retomada de instituições por pessoas ligadas a essas ou vice-versa, 

ou seja, retomadas em que instituições e pessoas que trabalham para tais são tratadas como 

equivalentes. Tal fenômeno é visto por Koch & Marcuschi (1998, p.180) como uma 

recategorização referencial, mas optamos por diferenciar esses casos das anáforas que 
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aqui chamamos de recategorizadoras por não haver em comum com estas o acréscimo de 

um atributo, de um novo valor.  

 

Ex34: “Milton Gonçalves dos Reis, de 34 anos, foi preso, ainda na noite de ontem. 

Ele estava entocado no matagal. Na casa onde os bandidos se esconderam, policiais 

encontraram três revólveres calibre 38, um calibre 32, uma espingarda e a pistola do 

delegado José Afonso, além de mais de 30 telefones celulares, roubados de outra vítimas. 

O carro do delegado José Afonso e os objetos levados da casa do policial também 

foram recuperados pela polícia.” 

(Bandidos fazem limpa em casa de delegado- Expresso 8/07/09) 

 

Ex35: “Em mais uma operação da Polícia Civil contra a milícia na Zona Oeste, 

cerca de 80 policiais de diversas delegacias tentaram localizar ontem, na Vila do Céu, em 

Kosmos, e na Favela do Barbante, em Inhoaíba, na região de Campo Grande, os milicianos 

que mataram Leonardo Baring Rodrigues e sumiram com quatro pessoas de sua família, 

entre elas um senhor de 90 anos. Um outro morador da favela também está desaparecido.” 

(Polícia faz nova operação contra a milícia- O Globo 9/08/09) 

 

Os pronomes de 3
a 

pessoa têm um caráter anafórico, já que retomam um referente 

anteriormente citado no texto, mas não podem ser considerados recategorizadores pelo seu 

“baixo grau de significação” como defende Cavalcante (2003). Os pronomes, assim como 

os nomes, podem se repetir, ou seja, um pronome pode seguir-se a outro na menção ao 

mesmo referente, numa espécie de paralelismo. Estes casos serão chamados de anáforas 

pronominais repetitivas, no entanto, como apresentavam poucas ocorrências, estas 

acabaram por ser amalgamadas com as anáforas. nominais repetitivas. 

 

            Ex36: “‘Quando entrei na frente durante a briga, os seguranças me derrubaram. Eu 

caí, me chutaram e partiram para cima dele. Um cara queria jogar uma pedra enorme em 

cima de nós. Então ele fugiu’, disse ela.”  

(Fugiu de briga e foi atropelado- Meia Hora, 11/04/11) 

 

 Os pronomes que retomarem um nome serão chamados de anáforas pronominais 

não-repetitivas. Veja-se o exemplo abaixo: 
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Ex37: “Os PMs chegaram até Robocop por acaso. Eles estavam no morro desde a 

noite de sábado para impedir a realização de um baile funk.”  

(Robocop: em cartaz agora na cadeia- Expresso, 3/08/09) 

 

Como se pode observar, este é um dos casos mais clássicos de uso do pronome: 

menção nominal numa oração e pronominal na oração seguinte. 

Finalmente, reservamos uma categorização especial para as anáforas a partir de 

título. Estas são as expressões nominais que retomam entidades mencionadas no título ou 

subtítulo. Essas expressões nominais, apesar de serem uma retomada, são codificadas 

como informação nova no texto da notícia, portanto, podem aparecer antecedidas por 

artigo indefinido. 

 

Ex 38: 

 

 Vítima foi atingida na entrada de túnel que liga os bairros de Laranjeiras e Rio Comprido 

Pedra mata catador de papel 

 

 UM catador de papel morreu esmagado por UMA pedra de cerca de duas 

toneladas na noite de domingo, que deslizou do alto do bairro de Santa Teresa, na Rua 

Barão de Petrópolis, na entrada do túnel que liga os bairros de Laranjeiras e Rio Comprido. 

(Expresso, 24/05/11) 

 

Em relação à ocorrência dessas anáforas nos jornais, têm-se os seguintes resultados: 

 

O Globo Expresso Meia Hora 

Anáfora Apl./T % Apl./T % Apl./T % 

Repetitiva 55/104 52 31/104 29 18/104 17 

Repetitiva Parcial 24/53 45 18/53 33 11/53 20 

Recategorizadora 72/208 34 70/208 33 66/208 31 

Designadora 12/52 23 22/53 42 18/52 34 

Institucional/Coletiva 3/13 23 6/13 46 4/13 30 
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Pronominal não-

repetitiva 
21/57 36 16/57 28 20/57 35 

De Título 29/87 33 31/87 35 27/87 31 

Total 216/574 37 194/574 33 164/574 28 

Tabela 4 As anáforas nos jornais
18

 

Observa-se na tabela 4 que há muito mais anáforas repetitivas no jornal O Globo, 

enquanto nos populares a ocorrência é baixa. Dessa forma, a outra hipótese levantada, de 

que haveria “facilitação” da leitura nos jornais populares através das anáforas repetitivas,  

não se confirmou. E isso talvez se justifique pelo fato de esses jornais buscarem na seleção 

vocabular um espaço criativo, equiparando-se aos usos de recategorizadoras, que se 

presume ser por questões argumentativas. 

Olhando-se os números brutos, nota-se uma maior quantidade de anáforas 

recategorizadoras nos três jornais – representam 36% do total de ocorrências (208/574). 

Tais números nos levam a pensar se não será essa uma característica do gênero notícia. 

Em oposição às anáforas repetitivas e repetitivas parciais, as anáforas 

designadora e institucional ocorrem mais nos jornais populares, mostrando uma 

preferência maior por identificação direta dos participantes da notícia. 

As anáforas pronominal não-repetitiva e de título não indicam diferenças entre os 

jornais, pois apresentam um equilíbrio das percentagens nos três jornais analisados. 

A nova categorização das anáforas aqui proposta dá uma perspectiva mais 

detalhada dos casos de anáforas diretas nas notícias jornalísticas. Essa subdivisão se 

mostrou necessária pelo fato, por exemplo, de haver muitas repetições do tipo parcial, o 

que se mostrou como alternativa à repetição. As designadoras também apareciam como 

uma alternativa de retomada e não se encaixavam em nenhum tipo previsto. Inicialmente, 

pensou-se em classificar, por exclusão, os nomes próprios como recategorizadores, já que 

não era um caso de repetição, mas viu-se que esse tipo de SN não acrescentava nenhuma 

informação ao referente. De modo geral, a nova proposta não teve por objetivo apenas criar 

novos nomes, mas sim mostrar as diversas maneiras de retomar um referente.  

 

5.2.2.3 Tipo textual 

 

                                                 
18

 *
As anáforas pronominais repetitivas foram incluídas nas anáforas repetitiva, pois representavam apenas 

1% dos casos ( 3 em  jornal, 2 em outro e 1 no terceiro). 
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Em relação às sequências discursivas, consideraram-se as que são consensuais entre 

os autores que tratam do assunto (Marcuschi, Adam, Paredes Silva) narrativas, descritivas 

e argumentativas, já exemplificadas no capítulo 4.3. 

A tabela confirma a hipótese de que nas notícias aqui examinadas, que relatam os 

acontecimentos da cidade, predominam as sequências narrativas; tendo, em número bruto, 

o dobro da quantidade de sequências descritivas.  

Analisando as percentagens, nota-se que o jornal não- popular  tem quase o dobro 

da percentagem de sequências argumentativas dos populares. E talvez essa diferença se 

deva ao fato de nos jornais populares os aspectos opinativos e argumentativos aparecerem 

mais dissimulados, através das escolhas lexicais.  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Tabela 5 :  Anáforas distribuídas por sequências textuais 

 

 

5.2.2.4 Tema  

 

As notícias foram classificadas em criminais e não criminais levando-se em conta a 

quantidade de SNs anafóricos em cada um desses contextos. Os temas criminais foram as 

notícias relacionadas a bandidos, violência e morte: grupos 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7 e 9 ; e não 

criminais, as notícias relacionadas a problemas de alagamentos e salários: 8 e 10. (cf. 

anexo) 

Os temas criminais são visivelmente predominantes neste corpus, que, como já 

dito, foi configurado com a seleção de notícias coincidentes entre os três jornais. Como as 

criminais eram as que mais ocorriam nos três, houve esse desequilíbrio. Desse modo, fica 

claro como o social – representado pelo público leitor a que se destina cada jornal – 

influencia o conteúdo temático da notícia. 

O Globo Expresso Meia Hora 

Sequências discursivas Apl./T % Apl./T % Apl./T % 

Narrativa 118/355 33 131/355 36 106/355 29 

Descritiva 75/176 42 53/176 30 48/176 27 

Argumentativa 23/43 53 10/43 23 10/53 23 

Total 216/574 37 194/574 33 164/574 28 
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As notícias do jornal O Globo apresentam um percentual maior de anáforas em 

textos não-criminais. Este resultado é influenciado pela grande extensão das notícias desse 

tema, que é mais valorizado pela categoria não-popular.  

 

 

O Globo Expresso Meia Hora 

Tema da notícia Apl./T % Apl./T % Apl./T % 

Criminal 133/409 32 143/409 34 133/409 32 

Não-criminal 83/165 50 51/165 30 31/165 18 

Total 216/574 37 194/574 33 164/574 28 

         Tabela  6:  Anáforas em notícias criminais ou não-criminais por jornal 

 

A tabela abaixo faz uma comparação entre a extensão de cada notícia nos três 

jornais, no corpus analisado: 

 

Notícias criminais O Globo Expresso Meia hora 

Grupo 1- Bandidos invadem casa de delegado 

na Baixada 
208 palavras 245 palavras 235 palavras 

Grupo2- Polícia prende chefe de tráfico do 

Morro do Borel 
121 palavras 337 palavras 219 palavras 

Grupo 3- Polícia faz nova operação contra a 

milícia 
193 palavras 212 palavras 196 palavras 

Grupo 4- Tiroteio deixa cinco feridos na Vila 

da Penha 
557 palavras 339 palavras 320 palavras 

Grupo 5- Pedra rola e mata morador de túnel 

no Rio Comprido 
373 palavras 182 palavras 264 palavras 

Grupo 6 - Confusão em casa noturna na Barra 182 palavras 256 palavras 200 palavras 

Grupo 7- Execução em Niterói deixa mais 

feridos 
437 palavras 201 palavras 372 palavras 

Grupo 9- Operação da PM no Morro do 

Juramento termina com mortos 
190 palavras 294 palavras 257 palavras 
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Tabela 7: Quantidade de palavras por jornais das notícias criminais 

 

A tabela foi composta a partir da contagem de palavras de cada notícia analisada, 

em cada jornal. Isso revela a extensão da notícia e, provavelmente, revela a importância 

que se espera que o leitor dê a ela. A cor vermelha foi atribuída às notícias mais extensas, 

preta às intermediárias e azul às menos extensas. 

Usou-se a palavra grupo para indicar o conjunto das três notícias. Os grupos são 

somente de notícias criminais e receberam o título da notícia do jornal O Globo por possuir 

uma linguagem mais formal.  

Observa-se na tabela que a maioria das notícias classificadas como criminais 

tendem a ser mais extensas no Expresso. Quanto às notícias criminais com maior extensão 

no jornal não-popular, talvez possa ser justificado pelo fato de serem fatos que afetam um 

grupo ou pessoas de classes sociais que constituem seu público leitor A/B, (cf. cap. 

Metodologia): no tema (4), umas cinco pessoas que foram baleadas, dentre elas uma 

menina que morreu; no tema (5), apenas um morador de rua morreu, mas o túnel está 

localizado na Zona Sul do Rio, onde está o maior público leitor do jornal O Globo; e no 

grupo (7), o crime aconteceu também em uma área que atinge prováveis leitores do jornal 

O Globo- nas proximidades da Universidade Federal Fluminense. 

 

Tabela  8: Quantidade de palavras por jornais das notícias não-criminais 

 

Em relação aos temas não-criminais, nota-se que o não-popular tem as notícias de 

maior extensão, enquanto os populares reservam um espaço bem menor para esses temas. 

 

5.2.2.5 Função sintática  

Total 2261 2066 2153 

Notícias não-criminais O Globo Expresso Meia hora 

Grupo 8-  Enchentes preocupam o COI 804 

palavras 

169 

 Palavras 

252 

 Palavras 

Grupo 10- Prefeitura contratará PMs para 

fiscalizar vans 
496  

palavras 

170 

 Palavras 

246  

Palavras 

Total  1.300 

palavras 

339 

 Palavras 

498 

 Palavras 
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Na análise da distribuição das funções sintáticas pelos jornais, observa-se um certo 

equilíbrio. As percentagens do Meia hora são muito próximas e nada indicam. No 

Expresso, privilegiam-se o sujeito e complemento verbal, enquanto outras funções tem 

uma leve queda, o que é quase o inverso do Globo. Talvez esse resultado possa ser 

interpretado como um sinal de que o Expresso, por ser um jornal do estilo tablóide, em que 

não se dispõe de tanto espaço para os detalhes (elementos secundários) apresenta menos 

retomadas em outras funções.  
 

 

 

 

 

 

Tabela 9: Função sintática correlacionada aos jornais 

 

5.2.2.6 Animacidade 

 

Em relação à animacidade  das anáforas, nota-se na tabela abaixo que O Globo tem 

mais dados inanimados, o que, talvez, possa ser reflexo de um maior detalhamento da 

narrativa. Ou seja, este jornal provavelmente apresenta e retoma mais elementos 

inanimados comoo espaço e o lugar. 
 

 

 

 

 

 

 

               

             Tabela 10: Animacidade correlacionada aos jornais 

 

O Globo Expresso Meia Hora 

 Apl./T % Apl./T % Apl./T % 

Sujeito 101/280 36 102/280 36 77/280 27 

Complemento 

verbal 
16/49 32 18/49 36 15/49 30 

Outras funções 99/245 40 74/245 30 72/245 29 

Total: 216 37 194 33 164 28 

O Globo Expresso Meia Hora 

 Apl./T % Apl./T % Apl./T % 

Animado  119/349 34 130/349 37 100/349 28 

Inanimado 97/225 43 64/225 28 64/225 28 

Total: 216 37 194 33 164 28 
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5.2.2.7 Anáforas e distâncias 

 

Com o recurso cross-tabulation do programa GoldVarb, foi possível cruzar os 

grupos de fatores  de tipos de anáforas e distâncias e assim, mostrar quais as anáforas que 

predominam em  cada  distância. Com o objetivo de facilitar a leitura do gráfico, optou-se 

por colocar apenas os dois tipos de anáforas que predominam em cada distância, 

excluindo-se desta rodada as anáforas de título- criadas para solucionar a questão já 

discutida no capítulo 5.2.2.2.   

 

 Gráfico  6 –As anáforas que predominam em cada distância em número bruto 

 

Neste gráfico, observa-se que em todas as distâncias (de zero a seis ou mais 

orações), a anáfora recategorizadora ocorre com maior ou igual frequência que os outros 

tipos de anáfora. Na distância zero (0), há poucas anáforas, mas as predominantes são as 

recategorizadores e as pronominais não-repetitivas. 

O gráfico mostra que a pouca distância favorece a retomada do referente por meio 

de recategorização e pronome não-repetitivo. E à medida que a distância aumenta as 

recategorizações vão diminuindo e os pronomes dão lugar às  anáforas repetitivas, exceto 

no último grupo, por incluir todos acima de 6 (logo, muitos dados). 

 

5.2.3 Escolha lexical  
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Ao longo da pesquisa, um aspecto inicialmente não visado se destacou: notou-se 

uma nítida diferença na utilização da linguagem para abordar um mesmo fato. Como já 

dito, o estilo é um elemento do gênero notícia jornalística que reflete o seu público leitor. E 

um dos componentes do estilo é, sem dúvida, a seleção lexical. Dessa forma, as escolhas 

lexicais caracterizam o jornal O Globo como mais formal, voltado para um leitor 

supostamente mais exigente do ponto de vista linguístico, e os jornais Expresso e Meia-

hora como mais coloquiais e dirigidos a um público de escolaridade mais baixa.  

Essas escolhas lexicais são feitas, portanto, dependendo da relação entre os 

participantes da interação. Nas notícias jornalísticas, a relação entre quem escreve e quem 

lê é distante, estando afastados espacialmente e temporalmente (como é comum nos 

gêneros escritos). Quem escreve não sabe para quem exatamente está escrevendo e isso 

leva a uma certa formalidade de estilo, como no jornal não-popular. 

Já esses jornais populares, Meia hora e Expresso, que surgiram para radicalizar 

“ainda mais o vínculo com o popular” (Prevedello, 2007) tendem a querer uma maior 

aproximação com seus leitores e assim, apelam para a informalidade.  

A tabela a seguir apresenta os títulos, com caixa alta nas expressões mais informais 

e avaliativas, de todas as notícias do corpus desta pesquisa divididos por grupos temáticos 

e jornais: 

 O Globo Expresso Meia-hora 

Grupo 1 Bandidos invadem casa de 

delegado na Baixada 

 

Bandidos FAZEM 

LIMPA em casa de 

delegado 

 

Delegado NO MAIOR 

SUFOCO 

 

Grupo 2 Polícia prende chefe de 

tráfico do Morro do Borel 

Robocop: em cartaz 

agora na cadeia 
 

PM acaba com MARRA 

de Robocop do Borel 
 

Grupo 3 Polícia faz nova operação 

contra a milícia 

 

Polícia DÁ 

OUTRO BOTE na 

milícia 

 

Civil SUFOCA 

milicianos da Favela 

do Barbante 

 

Grupo 4 Tiroteio deixa cinco feridos 

na Vila da Penha 

 

Terror bem na hora 

do almoço na Zona 

Norte 

 

Menina morta por bala 

perdida 

 

Grupo 5 Pedra rola e mata morador 

de túnel no Rio Comprido 

 

Pedra mata catador 

de papel 

 

Pedra ESMAGA 

morador de rua 

 

Grupo 6 Confusão em casa noturna 

na Barra 

 

Atropelado na saída 

da boate 

 

Fugiu de briga e foi 

atropelado 
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Grupo 7 Execução em Niterói deixa 

mais feridos 

 

Niterói: menor é 

morto em praça 

 

COVARDIA em 

Niterói 

 

Grupo 8 Enchentes preocupam o COI 

 

Chuva é dor de 

cabeça pra 2016 

 

Gringos estão 

BOLADOS 

 

Grupo 9 Operação da PM no Morro 

do Juramento termina com 

mortos 

 

Troca de tiros mata 

quatro no 

Juramento 

 

COURO COMEU no 

“Jura” 

 

Grupo10 Prefeitura contratará PMs 

para fiscalizar vans 

Governo libera 

'BICO’' para PMs 

“BICO” regularizado” 

 

Tabela 11:  Títulos das notícias 

A linguagem do jornal O Globo é formal e objetiva. Enquanto que a linguagem dos 

jornais populares é recheada de informalidade e inclusive gírias, como: “fazem limpa”, “no 

maior sufoco”, “dá outro bote”, “sufoca”, “bolados”, “couro comeu” e “bico”. Além disso, 

observa-se também que o jornal Meia-hora abre mais espaço para a subjetividade quando 

se sensibiliza com as vítimas ao dizer que está no “maior sufoco” ou que foi uma 

“covardia”. 

Em relação ao corpo da notícia, há também algumas construções coloquiais como: 

“entocado no matagal”, “chefão”, “bandidões”, “dar uma geral”, “chuva de balas mandada 

por...”, “O tiroteio rolou num local”  ( Expresso) e “ estar malocado ( Meia Hora).  

Quando se compara as notícias dos jornais o Globo e Expresso nos exemplos (39) e 

(40) abaixo, e também os exemplos (4) e (5), nota-se que a estrutura de suas notícias são 

quase as mesmas e na mesma ordem nos dois jornais, tendo apenas o vocabulário como 

diferença. Portanto, fica nítida a adequação ao leitor pelas escolhas lexicais.  

Ex 39: 

 

 

 

 

 

 

 

Ex40: 

  

 

 

Quatro supostos traficantes morreram ontem durante uma operação da 

Polícia Militar no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho. A ação, segundo o 

comandante do 2
o
 Comando de Patrulhamento de Área (CPA), coronel Aristeu 

Leonardo, era para reprimir o tráfico de drogas no local e prender traficantes que 

costumam sair do morro para roubar carros na região. 

(Operação da PM no Morro do Juramento termina com mortos- O Globo, 29/04/11) 

 

Uma operação da Polícia Militar terminou com quatro supostos traficantes 

mortos, no morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte, ontem. A 

ação tinha o objetivo de DAR UMA DURA no tráfico e LEVAR EM CANA 

traficantes que costumam roubar carros na região. Segundo a polícia, muitos 

bandidos que foram expulsos de suas comunidades com a implantação das Unidades 

de Polícia Pacificadora (UPPs) se esconderam nessa favela, incluindo homens da 

Baixada e de Niterói. 
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Cerca de 80 homens da Polícia Civil fizeram uma operação para caçar os 

milicianos que mataram Leonardo Baring Rodrigues e sumiram com quatro pessoas 

de sua família. Os policias deram uma geral na Vila do Céu, em Kosmos, e na 

Favela do Barbante, em Inhoaíba, na região de Campo Grande, e prenderam sete 

suspeitos. 

O jovem teria sido morto, com 12 tiros, por milicianos ligados ao ex- PM 

Ricardo da Cruz, o Batman, no dia 2 de julho. Tudo porque viu a morte de um 

comerciante na favela e ajudou a polícia identificar os matadores. 

A vítima presenciou a execução bem na hora em que foi visitar parentes na 

Rua El Shadai, na comunidade.” 

 (Polícia dá outro bote na milícia- Expresso, 9/07/09) 

 

 

 

 

 

 

Outro ponto importante em relação às escolhas lexicais é teor argumentativo das 

palavras utilizadas na retomada de referentes, as chamadas anáforas recategorizadoras. 

Como se pode perceber, a recategorização não é mera etiquetagem dos referentes. As 

expressões nominais acrescentam informações a respeito do referente e ajudam o leitor a 

construir a imagem do referente. No exemplo (41) abaixo, o SN Leonardo Baring 

Rodrigues  é retomado por o jovem e  a vítima : 

 

Ex 41: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além dessa questão de adequação ao público dos jornais, as expressões nominais 

acrescentam atributos e podem também demonstrar a opinião do produtor do texto, como é 

o caso do exemplo acima, em que Leonardo é recategorizado como vítima no caso narrado 

na notícia.  
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6. Considerações finais 

 

O dicionário Aurélio traz como primeira definição para o termo leitura: “percorrer 

com a vista (o que está escrito), proferindo ou não as palavras, mas conhecendo-as”. E as 

teorias atuais sobre leitura reconhecem que essa decodificação é uma das etapas do seu 

processo, que só se completa com a atribuição de sentidos feita pelo leitor. O processo se 

completa, então, em cada leitor sempre complementado pelos conhecimentos de mundo, 

leituras prévias, estabelecendo-se assim uma verdadeira interação com o leitor.  

Levando em conta essa concepção de leitura que se finaliza com a ativação de 

conhecimentos outros do leitor, além dos linguísticos, e considerando os diversos níveis de 

escolaridade existentes na sociedade carioca, justifica-se os jornais apresentarem um uso 

de vocabulário e uso de anáforas diferentes.  

Até 2005, pode-se dizer que havia duas categorias de jornais de maior circulação: O 

Globo e Jornal do Brasil de um lado e Extra e O Dia de outro; e foi nesse ano que a 

empresa do Jornal o Dia, com a criação do jornal Meia Hora, resolveu estreitar o laço com 

o leitor menos escolarizado e quem sabe, até mesmo atrair uma parcela da população para 

o noticiário na modalidade escrita. O jornal Expresso veio em seguida. 

Com isso, interessou-nos saber de que forma estes novos jornais se adaptam às 

condições do leitor, isto é, ao seu conhecimento de mundo (mais limitado a sua realidade 

próxima/ circundante) e pouca leitura prévia (informação obtida, provavelmente através de 

outros meios, como rádio e TV) e assim, atingir esse público menos escolarizado. 

Desta forma, estabeleceu-se como hipótese a facilitação da leitura nesses jornais 

populares através da preferência pelo uso de nomes ao invés de pronomes; e da retomada 

de referentes por meio de frequente repetição dos nomes. A seleção vocabular também foi 

considerada um aspecto possivelmente influente na leitura.  
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Além disso, analisou-se um pouco mais as notícias jornalísticas, buscando 

comprovar se os jornais possuem textos predominantemente narrativos; e se há predomínio 

da informatividade/objetividade nesses textos. 

Com as análises estatísticas, conclui-se que não há “facilitação” da leitura nos 

jornais populares por meio de mais usos de nomes que pronomes. E essa quebra de 

expectativa talvez se justifique pelo fato de os textos jornalísticos, de um modo geral, 

prezarem pela clareza. Da mesma forma, esses jornais também não “facilitam” a leitura 

pela repetição do referente nas retomadas, segundo os dados que indicam apenas de 15% a 

30% de casos de anáforas repetitivas. 

Em relação aos nomes e pronomes, buscou-se aprofundar um pouco mais e saber se 

a função sintática do elemento, a distância referencial e o caráter animado ou inanimado 

do referente são influentes na escolha de nome versus pronome. Constatou-se que o 

percentual de nomes é sempre muito elevado, em qualquer função sintática e a retomada 

em outras funções, que não sujeito e complemento verbal, favorece o uso de nomes.  

Quanto à distância, o uso do pronome ocorre mais em distâncias pequenas em virtude de 

menor material linguístico entre o referente e a retomada que causem ambiguidade. Há 

casos de pronomes em grandes distâncias, mas é em contexto específico, fala citada. E os 

pronomes também se restringiram a retomar referentes animados, não havendo nenhum 

caso de retomada de referentes inanimado. 

A seleção vocabular, de fato, reflete uma adequação à audiência quanto ao estilo, 

fazendo com que o texto fique mais próximo da linguagem usada pelo leitor. O jornal O 

Globo visa a um público mais escolarizado e dessa forma, utiliza a linguagem formal. 

Enquanto os jornais Expresso e Meia Hora selecionam palavras coloquiais em quase todos 

os seus títulos para atrair o leitor e inserem algumas construções informais ao longo do 

texto também. 

Não se levantou a hipótese de que a questão da relevância seria um diferencial 

entre as categorias de jornais, mas constatou-se que cada jornal dá um determinado 

enfoque à manchete e às primeiras linhas da notícia de acordo com o público leitor que 

deseja atingir e cuja atenção deseja atrair. Comparando-se os jornais O Globo e Expresso, 

que são da mesma empresa, nota-se que a estrutura de suas notícias é quase a mesma e na 

mesma ordem nos dois jornais, tendo apenas o vocabulário como diferença. Portanto, fica 

nítida a adequação ao leitor pelas escolhas lexicais.  
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Considerando que esses jornais populares selecionam palavras para adequar ao 

leitor, pode-se aceitar que essa escolha lexical tenha também um teor avaliativo, o que 

pode ajudar já na argumentação do seu ponto de vista.  E talvez por isso, o número de 

sequências argumentativas, examinada através dos traços os linguísticos, tenha sido muito 

maior no Globo. 

Quanto aos tipos textuais, há, de fato, maior ocorrência de sequências narrativas nas 

notícias jornalísticas pelo fato de as notícias relatarem os acontecimentos da cidade. Mas 

essa narrativa não possui a mesma estrutura das narrativas convencionais e sim, um tipo 

particular que se vai dos fatos mais importantes aos menos importantes.  

As escolhas lexicais avaliativas – um recurso explorado nos jornais populares - que 

funcionam como uma estratégia de argumentação dos jornais populares revelam também 

uma certa subjetividade. Esta é evidenciada também nos diferentes enfoques que cada 

jornal dá, refletindo, assim, uma escolha do escritor, mesmo que seja uma escolha 

subordinada à ideologia da empresa do jornal. Em outras palavras, não existe notícia 

totalmente objetiva, puramente informativa.  

Este trabalho pretende, assim, trazer alguma contribuição aos estudiosos dos 

gêneros discursivos e das relações anafóricas, no sentido de que talvez possa ser útil aos 

professores do ensino fundamental, que hoje em dia precisam trabalhar com gêneros, 

conforme orientação dos PCN’s. A  notícia da cidade é um gênero do dia a dia do aluno, 

portanto, altamente motivador de seu interesse. 
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 Jornal O Globo  
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Jornal Expresso 
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 Grupo 1 

       O Globo 8/07/09  

Bandidos invadem casa de delegado na Baixada. 

Um dos ladrões é preso e objetos roubados são recuperados; quadrilha seria chefiada por 

ex- PM. 

 

“Cinco homens assaltaram, na madrugada de ontem, a casa do delegado José 

Afonso Mota, em Xerém, em Duque de Caxias. O delegado e parentes foram amarrados 

pelos criminosos. Na fuga, os bandidos se refugiaram em outra casa, que foi cercada pela 

polícia. Apenas um suspeito foi preso. Os outros fugiram por uma area da mata”. 

O delegado lotado na 4a DP (Central do Brasil) contou que os criminosos roubaram 

seu carro, sua pistola e vários objetos de casa. Depois que os assaltantes fugiram, José 

Afonso conseguiu se soltar das amarras e pediu ajuda à policia. Os bandidos não sabiam 

que José Afonso é delegado.  

Na casa onde os bandidos se esconderam policiais encontraram três revólveres, uma 

espingarda, e a pistola do delegado, além de mais de 30 telefones celulares, provavelmente 

roubados de outras vítimas. O veículo do delegado e os objetos levados da casa do policial 

também foram recuperados. 

Segundo o delegado Alexandre Ziehe, da 61
a
 DP (Xerém), a quadrilha é 

comandada pelo ex-policial militar Jefferson Queiroz Pontes, de 45 anos, que está 

foragido. Um outro assaltante foi identificado como Expedito Gonçalves Filho, de 34. 
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   Expresso 8/07/09  

 

Policial e família dele foram amarrados por bando armado em Xerém 

Bandidos fazem limpa em casa de delegado 

 

Cinco homens fizeram a limpa, na madrugada de ontem, na casa do delegado José 

Afonso Mota , em Xerém, Caxias. O bando amarrou o policial e seus parentes durante a 

ação. Quando os bandidos ralaram peito, acabaram se escondendo numa casa perto, que foi 

cercada pela polícia. Um suspeito acabou em cana. Os outros conseguiram escapar ao se 

embrenharem num matagal próximo. 

O delegado, que trabalha na 4
a
 DP (Central do Brasil), contou que os criminosos 

roubaram seu carro Celta, sua pistola e vários objetos da casa. Assim que os assaltantes 

foram embora, o delegado conseguiu se soltar das amarras e pedir ajuda aos policias da 61
a
 

DP (Xerém). 

Milton Gonçalves dos Reis, de 34 anos, foi preso, ainda na noite de ontem. Ele 

estava entocado no matagal. Na casa onde os bandidos se esconderam, policiais 

encontraram três revólveres calibre 38, um calibre 32, uma espingarda e a pistola do 

delegado José Afonso, além de mais de 30 telefones celulares, roubados de outra vítimas. 

O carro do delegado José Afonso e os objetos levados da casa do policial também 

foram recuperados pela polícia. 

A quadrilha é comandada pelo ex- PM Jefferson Queiroz Pontes, de 45 anos, que 

está foragido. 

- Já pedimos a prisão preventiva do ex-policial militar. Estamos realizando 

diligências para prender os integrantes da quadrilha- disse o delegado da 61
a
 DP (Xerém), 

Alexandre Ziehe. 
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Meia hora 8/07/09  

Delegado no maior sufoco 

Policial foi feito refém durante roubo em Caxias 

 

 O delegado substituto da 4
a
 DP (Central do Brasil), José Afonso Mota, 52 anos, 

viveu momentos de terror nas mãos de quatro bandidos armados que invadiram e 

assaltaram a casa de sua noiva, num sítio em Xerém, distrito de Duque de Caxias, segunda-

feira à noite. O policial acredita não ter sido morto porque escondeu a pistola calibre 40 

embaixo do banco do carro e a identidade de policial entre talões de cheque no bolso 

traseiro da calça, exibindo apenas a carteira de advogado. 

O assalto aconteceu por volta das 20h, na localidade de Igreja Velha, onde a 

quadrilha já mantinha refém, havia mais de uma hora, sete membros da família da noiva do 

policial- entre eles, a filha dela, de 4 anos. Mota foi abordado na entrada do sítio, ao 

volante de seu Corolla, por um dos bandidos, que usava touca ninja e estava armado de 

revólver. 

 

   Amarrado com fios 

O delegado também foi amarrado com fios e trancado no banheiro. Os bandidos, 

armados com quatro revólveres e uma espingarda calibre 12, reviraram todo o imóvel, 

atrás de jóias e dinheiro, e fugiram levando eletrônicos. O próprio Mota liderou as buscas e 

conseguiu prender Milton Gonçalves Reis. Os comparsas fugiram. Segundo o delegado 

titular da 61
a
 DP (Xerém), Alexandre Ziehe, o grupo é liderado pelo ex-sargento PM 

Gerson Queiroz Pontes, 46 anos. 
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 Grupo 2 

 

O Globo 3/08/09  

 

Polícia prende chefe de tráfico do Morro do Borel 

 

Policiais do 6
o
 BPM (Tijuca) prenderam ontem à tarde Wiliam Rodrigues da Silva, 

o Wilian Robocop, apontado como chefe do tráfico do Morro do Borel, na Tijuca. Com o 

bandido, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm e duas calibre 22, além de 

cocaína e maconha. 

Há cincos dias, cerca de 120 policiais civis de várias delegacias especializadas 

realizaram uma operação no Morro do Borel para prender o bandido e um comparsa 

identificado como Timóteo Moiséis da Silva Lisboa. No entanto, os traficantes 

conseguiram fugir. Na operação, houve intensa troca de tiros, mas ninguém se feriu. Foram 

apreendidos cinco motocicletas roubadas e um Honda Civic. Quatro pessoas foram detidas 

para averiguação. 
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Expresso 3/08/09  

Chefão do tráfico no morro do Borel perdeu para a polícia e foi pego num barraco 

da favela. 

Robocop: em cartaz agora na cadeia 
 

A polícia botou o Robocop atrás das grades. Mas nem de longe é o mesmo dos 

cinemas. O Robocop da vida real se chama, na verdade, William Rodrigues Vieira, de 34 

anos, um dos bandidos mais procurados da Zona Norte do Rio e chefão do tráfico de 

drogas no Morro do Borel, na Tijuca. 

Robocop foi encontrado na tarde de ontem num barraco na favela, e nem reagiu 

quando os policiais do 6° BPM (Tijuca) chegaram. 

Os PMs chegaram até Robocop por acaso. Eles estavam no morro desde a noite de 

sábado para impedir a realização de um baile funk. 

De acordo com o tenente Jaguaribe de Nascimento Ferreira, foi durante a 

permanência dos PMS no morro que eles foram informados do local onde Robocop estava 

escondido sozinho. 

Estava no esconderijo  

Era uma casa de apenas um cômodo, localizada na Ladeira do Moreira, na subida 

do morro. Segundo a polícia, o imóvel tinha todas as características de um esconderijo: 

apenas uma cama e um aparelho de ar-condicionado. 

Ainda de acordo com a PM, Robocop estava com duas espingardas, 190 papelotes 

de cocaína e 90 trouxinhas de maconha. 

Bandidão sozinho e sem seguranças 

Segundo a polícia, Robocop comentou um erro nem um pouco comum para 

bandidões como ele: estava sozinho na casa e sem nenhum segurança. Pelo menos nenhum 

deles foi visto pelos PMs. O traficante é acusado de tráfico de drogas, dois homicídios e 

receptação. 

Robocop é sobrinho de Isaías do Borel, traficante que durante vários anos chefiou o 

tráfico de drogas naquele morro da Tijuca. Hoje Isaías cumpre pena no presídio de 

segurança máxima, em Catanduvas, no Paraná.  

A maioria dos roubos de carro na região seria praticada pelo bando do traficante. 

Em julho do ano passado, um dos comparsas de Robocop foi preso acusado de ter atirado 

no médico Lídio Toledo Filho, de 35 anos, em 31 de dezembro de 2007.  
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Meia hora 3/08/09   

 

PM acaba com marra de Robocop do Borel 

Traficante que alugava armas a ladrões foi pego com pistolas, espingardas, cocaína 

e crack. 

 

Foi pego na tarde de ontem o bandido William Rodrigues Vieira, o Robocop, 34 

anos, apontado como chefe do tráfico de drogas do Morro do Borel, na Tijuca, Zona Norte 

do Rio. Policiais do 6° BPM (Tijuca) enjaularam o criminoso por volta das 15h na Ladeira 

do Moreira, um dos acessos à comunidade. 

De acordo com os policiais, Robocop, que é sobrinho de Isaías do Borel, ex-chefe 

do tráfico da favela hoje preso, não resistiu à prisão. Com o marginal, foram encontrados 

duas pistolas calibre nove milímetros, duas espingardas calibre 12, 150 sacolés de cocaína 

e 90 pedras de crack. 

A polícia, que tinha ocupado o Borel desde a noite de sábado, para reprimir a 

realização de baile funk, recebeu denúncia de que Robocop estaria malocado na favela. Ao 

longo do dia de ontem, várias incursões foram feitas para tentar localizar o esconderijo do 

bandido. 

 

Timóteo é o próximo 

Robocop responde por homicídio, formação de quadrilha, associação para o tráfico 

de drogas e corrupção de menores. Com a prisão, quem deve assumir a chefia do crime do 

Borel é o traficante Moisés Timóteo da Silva Lisboa, apontado como o segundo homem na 

hierarquia da bandidagem na favela. 
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 Grupo 3 

 

O Globo 9/08/09  

 

Polícia faz nova operação contra a milícia 

Objetivo principal era encontrar bandidos que mataram rapaz 

 

Em mais uma operação da Polícia Civil contra a milícia na Zona Oeste, cerca de 80 

policiais de diversas delegacias tentaram localizar ontem, na Vila do Céu, em Kosmos, e 

na Favela do Barbante, em Inhoaíba, na região de Campo Grande, os milicianos que 

mataram Leonardo Baring Rodrigues e sumiram com quatro pessoas de sua família, entre 

elas um senhor de 90 anos. Um outro morador da favela também está desaparecido. 

Leonardo teria sido morto, com 12 tiros, por milicianos ligados ao ex- PM Ricardo 

da Cruz, o Batman, no dia 2 de julho, por ter testemunhado a morte de um comerciante na 

favela e ajudado a polícia a identificar os assassinos. Ele viu o crime quando foi visitar 

parentes na favela. 

Segundo o delegado Ronaldo Oliveira, diretor do Departamento de Polícia da 

Capital (DPC) e coordenador da operação, um dos objetivos principais era identificar o 

criminoso conhecido como Spinter, suspeito do desaparecimento da família. 

Até o início da tarde, sete pessoas tinham sido presas. Uma delas seria a 

responsável pela cobrança das taxas de caça-níqueis do Barbante. 
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   Expresso 9/07/09  

 

Sete suspeitos de matar jovem foram presos na operação 

Polícia dá outro bote na milícia 

 

Cerca de 80 homens da Polícia Civil fizeram uma operação para caçar os milicianos 

que mataram Leonardo Baring Rodrigues e sumiram com quatro pessoas de sua família. Os 

policias deram uma geral na Vila do Céu, em Kosmos, e na Favela do Barbante, em 

Inhoaíba, na região de Campo Grande, e prenderam sete suspeitos. 

O jovem teria sido morto, com 12 tiros, por milicianos ligados ao ex- PM Ricardo 

da Cruz, o Batman, no dia 2 de julho. Tudo porque viu a morte de um comerciante na 

favela e  ajudou a polícia  a identificar os matadores. 

A vítima presenciou a execução bem na hora em que foi visitar parentes na Rua El 

Shadai, na comunidade. Desde o último dia 30, quatro pessoas de sua família, entre elas 

um idoso de 90 anos, estão desaparecidas. Um quinto morador da Favela do Barbante, 

também sumiu sem deixar pistas até agora. 

O delegado Ronaldo Oliveira, diretor do Departamento de Polícia da Capital (DPC) 

e coordenador da operação, diz que um dos objetivos principais era identificar o criminoso 

conhecido como Sprinter, suspeito de sumir com a família. Um dos presos seria o 

responsável pela cobrança das taxas de caça-níqueis no Barbante. 
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Meia hora 9/07/09   

 

Civil sufoca milicianos da Favela do Barbante 

Adolescente acusado de ser um dos matadores do bando é detido em operação 

 

Oitenta policiais civis de 20 delegacias sufocaram ontem o braço da milícia ‘Liga 

da justiça’ que domina a Favela do Barbante, em Inhoaíba, Zona Oeste do Rio. Na 

operação, adolescente de 17 anos foi detido. Outras duas pessoas foram presas, mas o 

principal alvo da caçada conseguiu escapar: Reinaldo Ramos Lobo, o Sprinter, 32, que 

seria chefe de bando de 11 milicianos acusado de desaparecer com família que teria 

testemunhado chacina na favela. Os agentes cercaram o conjunto habitacional onde 

Sprinter mora, em Campo Grande, mas não conseguiram prendê-lo. 

O policiais capturaram o adolescente R. em um beco da comunidade. De acordo 

com o delegado Ronaldo Oliveira, diretor do Departamento de Polícia da Capital (DPC) e 

coordenador da operação, o menor seria um dos matadores da quadrilha. 

 

Parceiros de Batman 

“Ele teria participado, com mais cinco dos 11 homens, da morte de Leonardo 

Varing Rodrigues, parentes dos familiares que estão desaparecidos, e também o sumiço da 

família, afirmou Oliveira, ressaltando que R., Sprinter e seus comparsas são ligados ao ex- 

PM Ricardo Cruz Teixeira, o Batman. 
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Grupo 4 

O Globo 9/07/09  

 

Tiroteio deixa cinco feridos na Vila da Penha 

Policial à paisana atira e bandidos, que tinham assaltado uma agência bancária, 

reagem 

 

Cinco pessoas, entre elas uma garota de 13 anos e sua mãe, foram baleadas ontem 

à tarde por bandidos que assaltaram uma agência do Bradesco, na Avenida Vicente de 

Carvalho, próximo à Praça do Carmo, a Vila da Penha. Eles revidaram os tiros disparados 

por um policial à paisana que, segundo testemunhas, atirara duas vezes contra os bandidos 

atingindo a perna de um dos ladrões. Houve pânico e muitos pedestres, em desespero, 

procuraram refúgio em lojas e num bar da via. Para conseguir fugir com R$ 25.198 do 

banco, o motorista de um Astra prata que aguardava os comparsas saírem do banco 

disparou rajadas com uma submetralhadora Uzi, de calibre 9 mm, na direção da calçada. 

Os feridos foram levados para o Hospital Getúlio Vargas (HGV). Pelo menos três carros 

foram atingidos por tiros. 

Jovem comprava presente quando foi baleada  

Letícia Coutinho Carvalhido, que fez 13 anos ontem, estava com a mãe, Maria 

Verônica Martins Coutinho, de 37 anos, na loja Estação Bazar comprando presentes e 

produtos para a sua festa de aniversário, que aconteceria na casa de um tio, na Vila da 

Penha. O urso de pelúcia que ganhara caiu no chão junto com a jovem, atingida na barriga 

por um tiro. Maria Verônica foi atingida de raspão nas costas.  

O bancário Vladimir Cesar da Silva, de 48 anos, funcionário da agência do Banco 

do Brasil, que fica em frente ao Bradesco, levou um tiro no braço e já recebeu alta. Uma 

bala atravessou a boca da operadora de telemarketing Jaqueline Rosa de Araújo, de 29 

anos, se alojando em seu ombro direito. Baleada na barriga, Sueli Maria dos Santos, de 46 

anos, está internada, mas não corre risco de vida. 

A aniversariante levou um tiro na barriga, foi operada e, até a noite de ontem, 

estava internada na CTI do Hospital Getúlio Vargas (HGV), em estado grave. 

Na porta do hospital aguardando notícias da filha, Verônica foi para a rua aos gritos 

e, chorando, agradeceu a Deus e aos funcionários do hospital quando soube que sua filha já 
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não corria risco de vida. 

-Obrigada, Pai. Obrigada ao hospital. A minha filha viveu. Ela está no CTI, mas vai 

viver. A gente vive num mundo em que tem que agradecer a Deus por estar vivo. Senhor, 

olha para as crianças, tire tudo de ruim deste mundo. Rezem por minha filha, ela é muito 

pequenininha. Eu saí daqui pra morar no mato e minha filha leva um tiro- lamentou. 

 

Com medo da violência, família foi morar em Maricá 

Há cerca de dois anos, após a morte do pai de Letícia, a família deixou a Tijuca, por 

causa da violência, e foi morar em Itaipuaçu, no município de Maricá. Verônica estava no 

Rio há três dias por causa de uma cirurgia para a retirada de um cisto do abdômen da irmã 

de Letícia. 

O assalto ocorreu por volta das 14h. Três ladrões foram reconhecidos: Anderson 

Pereira de Souza, Átila Barcelos Rodrigues e um homem identificado apenas como Celso. 

Segundo a DRF, eles pertencem à quadrilha do traficante e assaltante Allan Vieira dos 

Santos, que está preso. Moradores da Vila Kennedy, estavam escondidos no Morro do 

Alemão com aval do chefe do tráfico no local, conhecido como Fabiano.  
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   Expresso 9/07/09  

Tiroteio entre bandidos e suposto policial na saída de banco na Vila da Penha mata 

menina de 13 anos 

Terror bem na hora do almoço na Zona Norte 

 

A estudante Letícia Botelho, que completou 13 anos ontem, morreu, no fim da 

noite, no Hospital Getúlio Vargas, na Penha. A menina foi internada à tarde depois de ser 

ferida durante a chuva de balas mandada por bandidos que haviam acabado de assaltar um 

banco, na Vila da Penha. Ela comprava presentes para o seu aniversário ao lado da mãe e 

duas tias na Estação Bazar. Outras quatro pessoas também foram feridas por balas perdida 

na troca de tiros. 

O assalto a agência do Bradesco, na Avenida Vicente de Carvalho, ocorreu por 

volta das 13h30m. Os ladrões roubaram R$25 mil e, na saída, depararam-se com um 

homem que abriu fogo contra o bando. Um dos bandidos revidou. Foram disparados cerca 

de 15 tiros. 

Um deles perfurou a barriga de Letícia. Outros dois atingiram o braço e a boca da 

operadora de telemarketing Jaqueline Rosa de Araújo, de 29. A mãe de Letícia, a dona-de-

casa Maria Verônica Martins Coutinho, de 37, e Vladimir César da Silva, 48, foram 

baleados de raspão. A quinta vítima, Sueli Maria dos Santos, de 46, foi ferida por um tiro 

na barriga. 

Todos foram atendidos no Hospital Getúlio Vargas. 

 

Lojas ficaram furadas por balas 

As vítimas foram levadas às pressas para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. 

Jaqueline foi operada e está internada em estado grave. A loja onde a menina fazia 

compras para o seu aniversário de 13 anos ficou furada de balas: a perícia contou que o 

estabelecimento foi atingido por cinco tiros. Um Siena estacionado por ali também ficou 

todo furado de balas. E uma agência do Banco do Brasil teve um blindex arrebentado. 

O tiroteio ROLOU num local que reúne quatro agências bancárias e um comércio 

movimentado. No dia 16 de maio, o policial Renato Lopes Emmanuel, de 35 anos, foi 

morto por bandidos que o assaltaram ao sair de um dos bancos. 
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Meia hora  9/07/09   

 

Menina morta por bala perdida 

Tiroteio ocorreu quando ladrões de banco foram surpreendidos por homem armado 

na Vila da Penha 

 

No dia em que completava 13 anos de idade, Letícia Coutinho Carvalhido foi morta 

por uma bala perdida. Além da adolescente, outras quatro pessoas, entre elas a mãe dela, 

Maria Verônica Coutinho, 37, foram atingidas por tiros durante assalto a uma agência 

bancária na Avenida Vicente de Carvalho, na Vila da Penha, ontem à tarde. 

Letícia tinha saído com a mãe para comprar material para uma festinha em família e 

seu presente, um ursinho de pelúcia. Atingida na barriga, ela passou por cirurgia no 

Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas morreu no fim da noite. A mãe foi atingida de 

raspão. 

Segundo testemunhas, eram cerca de 10 bandidos, numa Kombi e num Astra. 

Metade entrou na agência, enquanto o resto do grupo dava cobertura, por volta das 13h 30. 

Eles teriam conseguido roubar R$ 25 mil, mas na saída foram supreendidos por um homem 

que seria policial. Houve troca de tiros do lado de fora da agência, o que causou pânico e 

correria. 

Parentes em desespero 

Na confusão, foram baleados ainda o vendedor de seguros Wladimir César da Silva, 

48 anos, que levou um tiro no braço esquerdo, e uma mulher que estava ao seu lado. O 

quinto baleado seria um dos criminosos, que conseguiu fugir. Na porta do hospital, antes 

mesmo de saberem da morte, parentes de Letícia já estavam desesperados. 

 

Bandidos foram reconhecidos 

Peritos da Polícia Civil apreenderam as imagens do circuito de câmeras da loja 

onde Letícia e a mãe compravam presentes. No local do tiroteiro, eles recolheram projéteis 

que podem ser de calibres 380 ou 9 milímetros. Três ladrões já foram reconhecidos por 

fotos na Delegacia de Roubos e Furtos (DRF): Anderson de Souza, o Twist, líder do 

bando; Átila Barcelos Rodrigues; e outro identificado apenas como Celso. Eles estão 

indiciados em quatro inquéritos da DRF. 
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 Grupo 5 

O Globo 24/05/11 

Pedra rola e mata morador de túnel no Rio Comprido 
Geo-Rio ainda avalia se fará contenção da encosta  

 

A Geo-Rio ainda avalia se será necessário fazer obras de contenção na encosta do 

túnel da Rua Barão de Petrópolis, que liga os bairros de Laranjeiras e Rio Comprido, onde 

um homem foi esmagado e morto por uma pedra de cerca de duas toneladas na noite de 

domingo. Segundo a Geo-Rio, técnicos continuarão trabalhando na encosta, monitorando e 

finalizando a análise técnica que determinará a necessidade ou não de obras. O túnel só foi 

reaberto no fim da manhã de ontem, após a remoção das pedras, e poderá ser interditado 

mais uma vez caso chova forte na cidade. 

O catador Joaquim César da Silva, de 57 anos, morava no túnel e costumava lavar 

carros no local. O amigo André Luiz de Freitas contou que conversava com a vítima, por 

volta das 22h, quando ouviu um estrondo. 

- Eu me escondi dentro do túnel, mas ele foi para o outro lado e acabou sendo 

atingido – contou. - Ele era engenheiro aposentado e morava na rua porque acabou virando 

dependente de cachaça. Ele tem família, que mora no Estácio. Era muito querido por todos 

aqui. 

Claudio Studant, que também morava no túnel, dormia na hora do acidente. 

Chorando muito, ele passou a manhã explicando a muitos que passavam como o amigo 

havia morrido. 

- Vou sentir falta dele – repetia, aos prantos. 

Moradores da região denunciam a instabilidade do terreno há pelo menos 14 anos. 

A pedra, segundo os vizinhos, já estava há seis meses em cima da boca do túnel, após um 

deslizamento anterior, durante uma chuva. 

- Esperaram morrer uma pessoa para dar uma solução ao problema. Por causa da 

água que desce da encosta, um poste já caiu e outro ameaça desabar – reclamou Aidan 

Vidal, mostrando o poste inclinado na saída do túnel.  

Apesar da interdição do túnel, pedestres trafegavam normalmente pela pista e 

ficavam assustados ao saber do perigo. 

-Nem sabia que tinha pedra ameaçando desabar em cima do túnel. Passo por aqui 

com a minha filha todos os dias. Mas não tenho outro caminho. Agora, vou ficar com 

medo – disse Marilena dos Santos, que levava a filha de 6 anos para a escola. 
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Expresso  24/05/11 

 

Vítima foi atingida na entrada de túnel que liga os bairros de Laranjeiras e Rio 

Comprido 

Pedra mata catador de papel 

 

 Um catador de papel morreu esmagado por uma pedra de cerca de duas toneladas 

na noite de domingo, que deslizou do alto do bairro de Santa Teresa, na Rua Barão de 

Petrópolis, na entrada do túnel que liga os bairros de Laranjeiras e Rio Comprido. Joaquim 

Cézar da Silva, de 57 anos, morava no túnel e costumava lavar carros no local. O amigo 

André Luiz de Freitas contou que conversava com a vítima, por volta de 22h, quando 

ouviu um forte barulho. 

 - Eu me escondi dentro do túnel, mas ele foi para o outro lado e acabou sendo 

atingido – contou. - Ele era engenheiro aposentado e morava na rua porque acabou virando 

dependente da cachaça. Ele tem família, que mora no Estácio. Era muito querido por todos 

aqui. 

 Segundo a Geo-Rio, técnicos continuarão trabalhando na encosta e avaliando a 

necessidade ou não de obras. O túnel só foi reaberto no fim da manhã de ontem, após a 

retirada da pedra. 
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Meia hora 24/05/11  

Pedra esmaga morador de rua 

Rocha que deslizou do morro tinha duas toneladas 

 

 Um homem morreu na noite de domingo ao ser atingido por uma pedra de duas 

toneladas que deslizou de um morro na Rua Barão de Petrópolis, no Rio Comprido. O 

catador de entulho Joaquim Cezar da Silva, 57 anos, estava próximo ao Túnel da Rua 

Alice, que liga a região central da cidade à Laranjeiras, quando o acidente aconteceu. A via 

ficou interditada até o fim da manhã de ontem, quando técnicos da Defesa Civil 

constataram que não havia risco de novos deslizamentos. 

 A tragédia ocorreu por volta das 22h. A vítima conversava com dois amigos, 

próximo à entrada do túnel, quando foi surpreendida pela queda do pedregulho. O catador 

de entulho Cláudio Gomes, 37 anos, e o açougueiro André Luiz Freitas, 31, conseguiram 

escapar sem ferimentos, mas Joaquim acabou esmagado pela rocha enorme. O caso foi 

registrado na 7
a
 DP (Santa Teresa).        

 -“Ouvimos um barulho muito alto, mas a gente não sabia o que estava acontecendo 

porque estava escuro. Falei para eles correrem e me protegi dentro do túnel. O Cezar 

correu para o outro lado, mas foi atingido em cheio. Ele morreu na hora”, conta André 

Luiz. 

 Segundo Cláudio, Joaquim Cezar seria engenheiro civil aposentado. A vítima 

morava sozinha no Estácio, na Zona Norte, mas costumava dormir na rua com os dois 

amigos. Eles tinham vindo da chamada Feira do Desenrolo, em São Cristóvão, também na 

Zona Norte, onde catadores comercializavam produtos velhos. 

 Por causa do acidente, o Túnel da Rua Alice ficou interditado por cerca de 12 

horas. 
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Grupo 6  

O Globo 11/04/11 

Confusão em casa noturna na Barra 

Empresário atropelado depois de noitada acusa seguranças de boate 

 

 Um empresário foi atropelado na madrugada de ontem, na Avenida das Américas, 

na Barra da Tijuca, após uma confusão na saída de uma casa noturna. Renan Socostnic, de 

22 anos, responsabilizou seguranças da boate Taj Lounge de terem provocado o acidente. 

 Segundo a namorada de Renan, Verônica Marques, de 25 anos, o rapaz só foi 

atropelado porque precisou fugir de um segurança que o perseguia com uma pedra na mão. 

Socostnic foi levado ao Hospital Lourenço Jorge, na Barra, com fraturas no ombro, na 

costela e no maxilar. 

 Verônica afirmou que o namorado foi agredido na fila para pagar a conta, depois de 

uma discussão. Quando o empresário deu as costas para deixar a boate, o segurança voltou 

a agredi-lo. Segundo uma testemunha, que pediu para não ser identificada temendo 

represálias, um dos seguranças estava armado: 

 - Os outros seguranças não deixavam as pessoas apartarem a briga. Um deles 

chegou a puxar uma arma e acho que foi por isso que o rapaz correu – disse a testemunha. 
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Expresso 11/04/11  

 

Jovem teria corrido para fugir de agressão de segurança  

Atropelado na saída da boate 

 

 Um empresário foi atropelado na madrugada de domingo, na Avenida das 

Américas, na Barra da Tijuca, depois de se envolver numa confusão na saída de uma casa 

noturna. Renan Socostnic, de 22 anos, acusa seguranças da boate Taj Lounge de serem os 

responsáveis pelo acidente. 

 O rapaz foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra da 

Tijuca. Ele quebrou o braço e está com arranhões pelo corpo. 

 A namorada de Renan, a médica Verônica Marques, de 25 anos, contou que eles 

estavam pagando a conta quando um dos seguranças se desentendeu com o rapaz e os dois 

começaram a brigar. Verônica disse que também foi agredida. O segurança jogou a médica 

no chão junto com o namorado e deu chutes nos dois.  

 Verônica chamou a polícia, mas, antes de a viatura chegar, o segurança e seus 

colegas voltaram a discutir com Renan. Uma das testemunhas contou que o empresário 

virou para ir embora e foi atacado pelas costas. 

 Renan conseguiu se livrar do segurança e correu, mas foi atropelado na pista 

sentido Barra da Tijuca. Um estudante de Direito que presenciou toda a cena disse ter visto 

um dos seguranças com uma arma na mão. Ele contou que, assim que Renan correu, o 

homem foi atrás dele com uma pedra na mão. E quando viu que o empresário foi 

atropelado, o segurança voltou para dentro da boate. O estudante contou ainda que, outros 

funcionários mexeram nas câmeras de vigilância. 
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Meia Hora 11/04/11  

Fugiu de briga e foi atropelado 

Empresário se envolve em confusão em boate, corre e leva a pior na avenida 

 

 O empresário Renan Socostnic, de 22 anos, foi atropelado na madrugada de ontem, 

na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, após se envolver numa confusão na boate 

Taj Lounge, que tem como um dos sócios o cantor Latino. Segundo a namorada da vítima, 

a médica Verônica Marques, 25, os seguranças da boate foram os responsáveis pelo 

acidente. Renan teria sido agredido e foi atropelado porque fugiu dos homens, que o 

perseguiram com uma pedra na mão. 

 Verônica contou que a confusão começou quando o casal pagava a conta e um dos 

funcionários se desentendeu com o rapaz. “Quando entrei na frente durante a briga, os 

seguranças me derrubaram. Eu caí, me chutaram e partiram para cima dele. Um cara queria 

jogar uma pedra enorme em cima de nós. Então ele fugiu”, disse ela. 

 Um taxista que passava pelo local e não quis se identificar presenciou a ação: “Vi 

um cara sem camisa correndo e um segurança indo atrás dele. Depois ouvi apenas um 

grito”. Renan quebrou o braço esquerdo e o maxilar e está internado no Hospital Lourenço 

Jorge. 
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Grupo 7  

O Globo 11/05/11  

Execução em Niterói deixa mais feridos 
Balas perdidas em praça lotada de bares atingem professora e aluna da UFF 

 

 Um menor de 16 anos foi executado na Rua General Osório, na Praça São 

Domingos, em frente à antiga Cantareira, no bairro do Gragoatá, em Niterói, na noite de 

anteontem. Duas mulheres – uma aluna e uma professora da UFF – foram atingidas e 

encaminhadas para o Hospital Azevedo Lima. O lugar, repleto de bares, é point de 

estudantes e professores da UFF. 

 Polícia encontra moto em subida de morro 

 De acordo com informações do 12
o
 BPM (Niterói), dois homens em uma moto 

passaram disparando pelo local, por volta das 20h. O jovem foi atingido em frente a um 

bar, onde estava a professora da UFF Etelma Mendonça Costa, de 60 anos, que acabou 

baleada no braço. O rapaz correu e foi atingido novamente cerca de dez metros à frente, 

onde estava a estudante Ana Beatriz Rodrigues da Silveira Lima, de 20, ferida de raspão na 

perna. 

 A moto, sem placa, foi encontrada na madrugada de ontem numa das ruas de acesso 

ao Morro do Palácio, no Ingá. Ontem, policiais da 76
a
 DP (Centro de Niterói) conseguiram 

identificar o proprietário da motocicleta. O dono é morador de Piratininga, e até o fim da 

tarde de ontem a polícia tentava localizá-lo. A identificação foi possível através da placa da 

moto, que foi achada sob o banco do veículo. Não há registro de roubo ou de furto da 

moto. O delegado da 76
a
 DP, Nilton Pereira, quer interrogar o dono para saber do 

envolvimento dele no caso ou como a moto foi parar nas mãos de assassinos. 

 - Existe a possibilidade de ele ter vendido a moto sem a devida documentação. Isso 

tem acontecido na região – contou o delegado. 

 Segundo familiares da vítima, o rapaz voltava da escola e foi atacado a menos de 

cem metros de casa. Ele foi atingido por três tiros – na cabeça, no peito e na barriga. Ainda 

com vida, o adolescente foi levado para o Hospital Azevedo Lima, mas morreu no local. 

Parentes não sabem o motivo do crime 

 Moradores do local contaram que a região está dividida entre duas facções 

criminosas que constantemente entram em guerra. A avó do menor acredita que ele tenha 

sido morto por engano. Ela garantiu que seu neto não tinha envolvimento com o tráfico: 

 - Ele não tinha envolvimento com nada de ruim. Eles (bandidos) não gostam que 

ninguém se misture. Não sei se meu neto andou com alguém que eles não queriam. Talvez 

seja isso – contou a avó da vítima. 
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Expresso 11/05/11  

Motociclista chegou atirando e ainda atingiu duas mulheres 

Niterói: menor é morto em praça 

 

 Um menor de 16 anos foi executado na Rua General Osório, na Praça São 

Domingos, em frente à antiga Cantareira, no bairro do Gragoatá, em Niterói, na noite de 

anteontem. Duas mulheres – uma aluna e uma professora da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) – foram atingidas por balas perdidas e encaminhadas para o Hospital 

Azevedo Lima. Elas já foram liberadas. 

 De acordo com informações do 12
o
 BPM (Niterói), dois homens em uma moto 

passaram disparando pelo local, por volta das 20h. O jovem foi atingido em frente a um 

bar, onde estava a professora da UFF Etelma Mendonça Costa, de 60 anos, que acabou 

baleada no braço. O rapaz correu e foi atingido de novo cerca de dez metros à frente, onde 

estava a estudante da mesma universidade Ana Beatriz Rodrigues da Silveira Lima, de 20, 

ferida de raspão na perna. 

 A moto, sem placa, foi encontrada na madrugada de ontem numa das ruas de acesso 

ao Morro do Palácio, no Ingá. O dono é morador de Piratininga, na Região Oceânica, e até 

o fim da tarde de ontem, policiais da 76
a
 DP (Centro de Niterói) ainda tentavam encontrá-

lo.  
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Meia Hora 11/05/11  

Covardia em Niterói   

Jovem de 16 anos levou três tiros de homens numa moto. Ele voltava da escola para casa. 

 

 Um adolescente de 16 anos foi perseguido e assassinado com três tiros, na noite de 

segunda-feira, na Rua General Osório, em São Domingos, em Niterói. Uma professora e 

uma estudante da Universidade Federal Fluminense (UFF), a poucos metros do local, 

foram atingidas por balas perdidas. Alvo dos criminosos, Julio Leonardo Fulli Neves 

Brandão voltava da escola para casa quando morreu alevajado, de acordo com parentes. 

 Segundo policiais do 12
o
 BPM (Niterói), por volta das 20 horas, dois homens numa 

moto Falcon azul sem placa passaram atirando contra o adolescente, que estava em frente a 

uma padaria. Ferido, ele correu até cair perto do portão de casa, a cerca de 200 metros do 

local do primeiro tiro. Julio foi baleado na cabeça, peito e barriga. Os próprios parentes o 

levaram até o Hospital Azevedo Lima, que fica no Fonseca, mas ele não resistiu. 

 A estudante Ana Beatriz Rodrigues da Silveira Lima, 20 anos, recebeu um tiro de 

raspão na perna quando passava em frente à padaria. A professora Etelma Mendonça 

Costa, 60, foi baleada no braço, no outro lado da calçada, diante de um restaurante. As 

duas foram medicadas no Azevedo Lima e liberadas mais tarde. 

 A polícia ainda não sabe o motivo do crime. “A ação caracteriza execução, que 

pode ter sido motivada por uma vingança, mas estamos investigando. É leviano falar agora 

que a vítima tinha algum envolvimento ilícito”, afirmou o delegado Nilton Silva, titular da 

76
o
 DP (Centro). 

 O jovem não tinha passagem pela polícia. A avó dele, Vera Lúcia Fulli, de 61 anos, 

lamentou: “Meu neto estudava. Agora eles (bandidos) se desentendem e matam inocentes”. 

 

Moto foi abandonada 

 A moto usada no ataque em São Domingos foi encontrada abandonada em uma rua 

de acesso ao Morro do Palácio, no Ingá. O dono da motocicleta, que não consta como 

roubada, já foi identificado. Ele é um morador de Piratininga. 

 Agentes tentam localizá-lo, agora, para saber se ele possui algum tipo de 

envolvimento no caso e como a moto foi parar com os assassinos. A identificação do 

proprietário ocorreu depois do encontro da placa da moto, que estava sob o veículo. 
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Grupo 8  

O Globo 29/04/11  

Enchentes preocupam o COI 
Maracanã e Maracanãzinho ficaram isolados durante as chuvas de segunda-feira 

 

 As enchentes no Rio são motivo de preocupação para o Comitê Olímpico 

Internacional (COI). No coração da Grande Tijuca, uma das áreas mais atingidas pelas 

fortes chuvas de segunda-feira, duas instalações estratégicas para os Jogos Olímpicos de 

2016 ficaram isoladas: o Maracanã, onde serão realizadas as cerimônias de abertura e 

encerramento e partidas de futebol; e o Maracanãzinho, palco tradicional de disputas de 

voleibol. Sem identificar o membro do COI que manifestou a preocupação, o secretário 

estadual de Transportes, Júlio Lopes, disse ontem que o representante perguntou o que 

seria feito para resolver o problema: 

 - O governador Sérgio Cabral tranquilizou todo mundo, dizendo que os recursos 

para a obra já estão garantidos pelo governo federal e que o problema será solucionado – 

disse Lopes, após acompanhar a visita de integrantes do COI ao canteiro da Linha 4 do 

metrô, na Barra. 

 O caso do Maracanã foi o mais visível. Mas outras áreas olímpicas enfrentaram 

problemas com as últimas chuvas. O entorno da Quinta da Boa Vista servirá de 

estacionamento tanto para a Copa quanto para os jogos de 2016. No estádio de São 

Januário, em São Cristóvão, serão realizadas as partidas de rúgbi. 

Consultores do COI presenciaram chuva 

 As chuvas também alargaram o bairro da Saúde, perto de onde serão construídas as 

vilas de árbitros, mídia não credenciada e instalações de apoio. Com a Praça da Bandeira 

interditada, as opções para chegar ao Sambódromo (tiro com arco e chegada da competição 

da maratona) também ficaram limitadas. A Avenida Brasil, que sofreu com alagamentos, é 

caminho para o Complexo de Deodoro, onde serão disputadas sete modalidades. 

 De acordo com um integrante das equipes técnicas dos governos que acompanhou 

as reuniões do COI no Palácio Guanabara, o assunto foi discutido apenas de maneira 

informal. E não chegou a ser abordado nas reuniões de trabalho, quando foram feitas 

apresentações sobre os preparativos para os Jogos Olímpicos: 

 - A delegação do COI começou a chegar no domingo, apesar de as reuniões de 

trabalho terem ocorrido apenas no meio da semana. Sei que Philip Bovy (consultor do COI 

para transportes) foi um deles. Certamente ele viu de perto os efeitos do temporal – disse a 

fonte.  
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 Da visita ao metrô participaram Bovy e o consultor do COI para instalações, Grant 

Thomas. Eles também conheceram os corredores de BRS (faixas exclusivas para Ônibus) 

implantados nas avenidas Barata Ribeiro e Nossa Senhora de Copacabana. Visitaram ainda 

o canteiro de obras do Transoeste, onde será implantada uma linha de BRT (corredor para 

ônibus articulados) que ligará a Barra a Campo Grande. 

 A visita do COI às obras do metrô foi a segunda em seis meses. Na primeira, em 

dezembro, apenas o túnel que servirá como galeria de serviços estava aberto. Passados seis 

meses, já foram escavados 430 metros de galeria principal. O governo do estado anunciou 

que, no fim do mês, iniciará uma visita guiada da população às obras. 

 A previsão é entregar as obras em 15 de dezembro de 2015 para testes operacionais. 

Mas não há garantias de que a estação da Gávea estará pronta a tempo. A operação com 

passageiros está prevista para maio de 2016, três meses antes dos jogos. 

 

Piscinões custarão R$ 292 milhões 

 As obras previstas pela prefeitura para resolver o histórico problema das enchentes  

na Praça da Bandeira e arredores estão orçadas em R$ 292 milhões e fazem parte do PAC 

– 2, do governo federal. O objetivo é desviar parte da água que chega à Praça da Bandeira 

pelos rios durante as fortes chuvas. A proposta, elaborada pela Rio-Águas, tem duas 

vertentes. Uma é a transposição do Rio Joana, que passaria a desembocar na Baía de 

Guanabara, e não mais no Canal do Mangue. A outra é a construção de quatro 

reservatórios subterrâneos (piscinões) para a retenção de água dos rios e dos sistemas de 

drenagem. 

 O plano da prefeitura é começar as obras no segundo semestre deste ano, com 

duração de 18 meses, de modo que elas sejam concluídas a tempo da Copa de 2014. O 

subsecretário da Gestão de Bacias Hidrográficas (Rio – Águas), Mauro Duarte, diz que a 

prefeitura está perto de conseguir as verbas para a execução das obras. Os projetos já foram 

aprovados pelo Ministério das Cidades. O secretário municipal de Obras, Alexandre Pinto, 

diz que as propostas estão em análise na Caixa Econômica Federal (CEF). Os recursos do 

PAC – 2 ainda não foram liberados para nenhum município. 

 - Hoje, toda a água que cai no Maciço da Tijuca vai para a Praça da Bandeira, para 

ser escoada pelo Canal do Mangue, que sofre a influência das marés. A área da Praça da 

Bandeira é um ponto mais baixo, e os rios correm para esse ponto. Quando há maré alta, o 

tempo de escoamento é menor – explica Mauro Duarte. 
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Expresso 29/04/11  

Comitê olímpico ficou bolado com as enchentes no Rio 

Chuva é dor de cabeça pra 2016 

 

 As enchentes no Rio são motivo de preocupação para o Comitê Olímpico 

Internacional (COI). No coração da Grande Tijuca, uma das áreas mais atingidas pelas 

fortes chuvas de segunda-feira isolaram duas instalações estratégicas para os Jogos 

Olímpicos de 2016: o Maracanã, onde serão realizadas as cerimônias de abertura e 

encerramento e partidas de futebol; e o Maracanãzinho, palco tradicional de disputas de 

voleibol. Sem identificar o membro do COI que questionou o governo, o secretário 

estadual de Transportes, Júlio Lopes, disse que o representante perguntou o que seria feito 

para resolver o problema: 

 - O governador Sérgio Cabral tranquilizou a todos, dizendo que os recursos para a 

obra já estão garantidos pelo Governo Federal e que o problema será solucionado – disse 

Lopes, após acompanhar a visita de integrantes do COI ao canteiro da Linha 4 do metrô, na 

Barra. A visita do COI às obras do metrô foi a segunda em seis meses. 
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Meia Hora 29/04/11  

Gringos estão bolados 
Integrantes do Comitê Olímpico cobram explicações sobre obras pra evitar enchentes  

 

 As enchentes que se repetem no entorno do estádio do Maracanã, na Tijuca, 

preocupam o Comitê Olímpico Internacional (COI). Em vistoria ontem às obras previstas 

para os jogos de 2016 no Rio, representantes da instituição cobraram explicações sobre o 

caos na região, que ocorre a cada temporal na cidade – como o de segunda-feira à noite, 

que inundou a Praça da Bandeira e a Avenida Maracanã. 

 Segundo o secretário estadual de Transportes, Júlio Lopes, a delegação recebeu a 

garantia de que a questão será solucionada a tempo. “Conversamos um pouco sobre a 

Praça da Bandeira. O governador assegurou que as obras serão solicitadas ao governo 

federal e que o problema estará resolvido”, diz Lopes. 

 

Quatro piscinões 

 Fundamental para o sucesso da Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, o 

entorno do Maracanã recebe apenas a manutenção rotineira. As vias de acesso passam por 

ações como limpeza da rede de esgoto, ralos, canaletas e galerias de águas pluviais. 

 Para minimizar os alagamentos na região, quatro piscinões serão construídos sob a 

Praça da Bandeira. As obras, orçadas em R$ 292 milhões, tiveram verba autorizada pelo 

governo federal. O recurso ainda não pode ser liberado por documentação incompleta e 

falta de detalhamento do projeto da prefeitura. 

 Conselheiros das comissões de Transporte e Instalação do COI visitaram o estádio 

do Maracanã, que já estava livre do lixo e da lama, e se reuniram com representantes do 

governo estadual e da prefeitura. 
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Grupo 9  

O Globo 29/04/11  

 

Operação da PM no Morro do Juramento termina com mortos 

Traficantes de áreas com UPPs estariam se refugiando na favela 

 

 Quatro supostos traficantes morreram ontem durante uma operação da Polícia 

Militar no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho. A ação, segundo o comandante 

do 2
o
 Comando de Patrulhamento de Área (CPA), coronel Aristeu Leonardo, era para 

reprimir o tráfico de drogas no local e prender traficantes que costumam sair do morro para 

roubar carros na região. 

 Segundo o coronel, muitos traficantes da maior facção criminosa do Rio que foram 

expulsos de suas comunidades com a implantação das Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPPs) se esconderam nessa favela. 

 Na ação, foram apreendidos dois fuzis novos calibre 762, duas granadas, uma 

pistola 9mm, 15 máquinas caça-níqueis e grande quantidade de maconha, cocaína e crack. 

Três carros roubados foram recuperados no alto do morro. A polícia apreendeu ainda 

agendas do controle da venda de drogas na favela. 

 Os policiais invadiram o morro no início da manhã, sob intenso tiroteio. Três 

traficantes foram encontrados feridos na mata e morreram a caminho do hospital. O quarto 

morreu em confronto perto de uma boca de fumo. 
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Expresso 29/04/11 

 

Supostos traficantes foram baleados durante operação policial em Vicente de Carvalho 

Troca de tiros mata quatro no Juramento 

 

 Uma operação da Polícia Militar terminou com quatro supostos traficantes mortos, 

no morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte, ontem. A ação tinha o 

objetivo de dar uma dura no tráfico e levar em cana traficantes que costumam roubar 

carros na região. Segundo a polícia, muitos bandidos que foram expulsos de suas 

comunidades com a implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) se 

esconderam nessa favela, incluindo homens da Baixada e de Niterói. 

 A ação policial começou por volta das 6h de ontem. De acordo com o comandante 

do 41
o
 BPM (Irajá), tenente-coronel Alexandre Fontenelle, os PMs cercaram o Juramento 

por todas as entradas. Uma outra equipe invadiu pela mata no alto do morro. Rolou um  

confronto sinistro. 

 Após a primeira troca de tiros, havia informações de que traficantes baleados 

tinham se escondido na mata. Três foram encontrados, mas morreram a caminho do 

hospital. Um outro traficante, não identificado, morreu em confronto próximo a uma boca 

de fumo, na localidade conhecida como Igrejinha. Com ele foi apreendido um fuzil. 

 Na operação policial, foram apreendidos dois fuzis novos calibre 762, duas 

granadas, uma pistola 9 milímetros, 15 máquinas de caça-níqueis e grande quantidade de 

maconha, cocaína e crack. Três carros roubados foram recuperados no alto do morro. A 

polícia apreendeu, ainda, agendas do controle da venda de drogas no morro e um cordão de 

prata utilizado por um dos traficantes mortos. 

 Segundo o comandante do 2
o
 Comando de Policiamento da Área (CPA), coronel 

Aristeu Leonardo, apesar do número de roubos de carros ter diminuído na área de Vicente 

de Carvalho e bairros próximos, a polícia vem fazendo ações para que esse número caia 

ainda mais. 

 

 

 

 

 



 113 

Meia Hora 29/04/11  

Couro comeu no “Jura” 

PM faz operação, e quatro suspeitos são mortos na comunidade, em Vicente de Carvalho. 

 

 Quatro homens foram mortos, ontem de manhã, durante operação da Polícia Militar 

no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio. Na ação, os PM's 

apreenderam dois fuzis calibre 7.62, três granadas, uma pistola, 13 máquinas caça-níqueis, 

além de grande quantidade de maconha, crack e cocaína. A polícia também recuperou três 

carros roubados na comunidade. 

  Segundo o comandante do 41o BPM (Irajá), coronel Alexandre Fontenelle, o 

objetivo da operação era reprimir a quadrilha que controla o tráfico na favela para tentar 

reduzir os índices de criminalidade na região. “Esses criminosos, além de traficar 

entorpecentes, ainda saem para roubar pedestres e veículos, principalmente nos bairros de 

Irajá, Vista Alegre e Vila da Penha. Pelo armamento recuperado com os baleados e pela 

quantidade de droga apreendida com eles, não há dúvidas de que eram criminosos da 

região”, disse o oficial, referindo-se aos quatro homens mortos na operação. 

 Ainda de acordo com Fontenelle, as operações no Juramento não têm prazo para 

terminar. “Serão feitas frequentemente na tentativa de enfraquecer a criminalidade na 

região”, disse o comandante. 

 O primeiro tiroteio ocorreu na mata que divide o Juramento e o Morro da Serrinha, 

já em Madureira. Nesse confronto, um suspeito de tráfico morreu. Com ele, foi encontrado 

o primeiro fuzil, cinco carregadores e uma mochila com oito sacos de maconha. 

 Em um segundo confronto, os outros três homens foram baleados. O material foi 

levado para a 27
a
 DP (Vicente de Carvalho). 
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Grupo 10  

O Globo 17/03/11  

Prefeitura contratará PMs para fiscalizar vans 

Medida será possível graças a decreto do estado que permite a policiais fazerem turno extra 

nos dias de folga 

 

 

 A prefeitura do Rio está elaborando um projeto para a utilização de policiais 

militares de folga na fiscalização de vans. A iniciativa está sendo viabilizada graças a um 

decreto publicado ontem pelo governador Sérgio Cabral, que permite aos PMs realizar 

turnos extras através de convênios com os municípios. O turno adicional definido é de oito 

horas de serviço, e o agente deverá ter um intervalo de mais de oito horas antes de retornar 

às atividades na corporação. A remuneração será de R$ 175 por turno para os oficiais e de 

R$ 150 para os praças. A gratificação não sofrerá incidência de contribuição 

previdenciária. 

 - Estamos criando uma opção de melhoria salarial dentro da legalidade, no lugar do 

bico, que é informal, coloca o policial numa situação de risco e não tem amparo legal. É 

uma conquista que já deu certo em outros estados, como São Paulo – afirmou o relações-

públicas da PM, coronel Lima Castro. 

 A prefeitura ainda não adiantou quantos policiais de folga deve solicitar para 

auxiliar na fiscalização de vans. De acordo com a Secretaria de Segurança, caberá aos 

municípios que contratarem os PMs o pagamento integral das gratificações. 

 

Medida não agrada a associações de classe 

 O projeto de cessão dos policiais de folga foi chamado de Programa Estadual de 

Integração na Segurança (Proeis). Para ser contratado, o policial terá que cumprir uma 

série de determinações estipuladas pelo decreto. Entre outras regras, ele não pode estar 

respondendo a processo administrativo disciplinar. Além disso, não pode frequentar curso 

que implique em afastamento da corporação por mais de 15 dias. O PM integrante do 

projeto também não poderá fazer mais do que 12 turnos adicionais a cada 30 dias de 

trabalho. O comando geral da corporação terá que criar uma comissão nos próximos 30 

dias para regulamentar e fazer o acompanhamento do Proeis. 

 O decreto do governo estadual foi visto com desconfiança por associações que 
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representem a categoria O presidente da Associação dos Ativos, Inativos e Pensionistas das 

Polícias e Bombeiros Militares (Assinap), Miguel Cordeiro, afirmou que, antes de 

conceder a possibilidade de gratificação durante a folga, o estado deveria definir a carga 

horária dos policiais. 

 - Como dar hora extra, se não existe uma carga horária definida? Hoje, na prática, 

quem define o horário é o comandante do batalhão. Seria preciso primeiramente votar uma 

lei padronizando a carga para depois se falar em gratificação – disse Cordeiro. 

  Segundo o Coronel Lima Castro, a carga horária é definida de acordo com cada 

serviço na corporação. O mais comum, disse ele, é a escala de 24 horas de serviço por 48 

de folga. 

 Jorge Lobão, presidente do Clube de Cabos e Soldados da PM, acredita que a 

medida não deva diminuir a quantidade de policiais fazendo bico: 

 - O que seria preciso é melhorar o salário, para não haver necessidade de terceirizar 

a folga.  
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Expresso 17/03/11  

Policiais poderão complementar renda em prefeituras 

                          Governo libera 'bico' para PMs 

 

 O governador Sérgio Cabral resolveu que o estado vai deixar os policiais militares 

terem uma atividade extra, o famoso 'bico'. Até ontem, atividades fora do trabalho na PM 

eram proibidas para policiais militares. Agora, os PMs só poderão fazer 'bico' para 

prefeituras conveniadas ao estado. Cada turno de oito horas trabalhadas vai render 

gratificações de R$ 150 para praças e R$ 175 para oficiais. 

 O governador deu um prazo de 30 dias para que a Secretaria de Segurança e o 

comando da PM definam outras regras sobre o tema. Essas normas devem determinar, por 

exemplo, como os policiais interessados poderão aderir ao programa. 

 De acordo com a Associação de Militares Auxiliares e Especialistas (Amae), cerca 

de 32 mil dos 40 mil homens da PM exercem algum “bico”. O número representa 80% do 

total da tropa. 

 - Cerca de 90% dos que têm algum trabalho fora da PM exercem atividades ligadas 

à segurança – afirmou o presidente da Amae, Melquisedec Nascimento. 
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Meia Hora 17/03/11  

“Bico” regularizado” 

Por convênio, PMs podem prestar serviços para municípios 

 

 O governador Sérgio Cabral instituiu ontem o Programa Estadual de Integração na 

Segurança (Proeis), que permite o trabalho do policial militar em atividades conveniadas 

com municípios do estado. A Prefeitura do Rio já sinalizou que pretende assinar o 

convênio para o uso de policiais na fiscalização de vans. 

 O turno adicional será de oito horas e limitado a até 12 no período de 30 dias. O 

policial militar deverá ter intervalo de oito horas de repouso antes de retornar à corporação. 

 Para cada trabalho adicional, será pago o valor de R$ 175 para oficiais e de R$ 150 

para praças. O pagamento não sofrerá a incidência de contribuição previdenciária. O bônus 

será pago pela prefeitura conveniada. O “bico” não se estende a quem desempenha funções 

de comando, direção e chefia. 

 

Não é obrigatório 

 O município interessado deverá solicitar à Polícia Militar o efetivo necessário para 

determinado evento. Vai caber à corporação checar os policiais aptos para desempenhar a 

função e colocar as vagas à disposição dos PMs, já que o trabalho adicional não é 

obrigatório. 

 O agente não poderá participar do Proeis se estiver respondendo a Processo 

Administrativo Disciplinar (PAD), entre outras medidas punitivas. Também não poderá 

estar licenciado, mesmo que para tratamento de saúde ou a fim de sanar problemas com 

doenças de parentes. O comandante-chefe da PM, coronel Mário Sérgio Duarte, será o 

responsável por instituir uma comissão para acompanhar as atividades do programa. 

 

 

 

 

 


