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RESUMO 
 
SOBRINHO, Márcio Santana. Estrutura discursiva da notícia: revisão e 
aplicação de um modelo.  2011. 123f. Dissertação (Mestrado) – Núcleo de Pós-
Graduação em Letras. Departamento de Letras, Universidade Federal de Sergipe. 
 
Este trabalho tem como objetivo revisar a série de estudos sobre a superestrutura da 
notícia feita pelo linguísta holandês Teun van Dijk (News as discourse, 1980, até 
News Schemata, 1986) para, em seguida, traçar uma análise de 24 textos 
jornalísticos produzidos pela Assessoria de Comunicação da Universidade Federal 
de Sergipe (Ascom-UFS) durante o ano de 2009, a fim de verificar como estes se 
constroem em termos das categorias de análise escolhidas e buscar propor 
melhorias. A partir de nosso estudo, nota-se uso do “lead” fortemente apoiado nos 
“comentários”; percebe-se que o “evento principal”, cerne do relato noticioso, é 
hierarquizado pelo jornalista, e como uma mudança em sua ordem pode alterar os 
fatos; no “background” vê-se o processo de incorporação da fala do pesquisador 
através da inclusão dos passos metodológicos; ainda nessa categoria constata-se a 
carência de aprofundamento “histórico”; analisa-se também um caso positivo e outro 
negativo para o uso das “consequências/reações”. Ao fim, este trabalho toca, de 
passagem, nas formas de reprodução pelos órgãos de imprensa local dos textos 
produzidos na Ascom, buscando identificar três tipos de comportamento prejudiciais. 
 
Palavras-chave : jornalismo; linguística; notícia; Discurso; assessoria de imprensa. 

 



 

ABSTRACT 
 
SOBRINHO, Márcio Santana. Discourse of news: a review and application of a 
model. 2011. 123f. Thesis (MA) – Núcleo de Pós-Graduação em Letras. 
Departamento de Letras, Universidade Federal de Sergipe. 
 
This work aims to review the series of studies on the superstructure of news made by 
the Dutch linguist Teun van Dijk (News as discourse, 1980, until Schemata News, 
1986) so, afterwards, to draw an analysis of 24 newspaper articles produced by the 
Press Office at the Universidade Federal de Sergipe (Ascom-UFS) during 2009 in 
order to see how they were constructed in terms of categories chosen to 
propose and seek improvements. From our analysis, one can notice a strong use 
of "lead" supported in the "comments", one realizes that the "main event", the core 
of news reporting, the journalist is hierarchical, and as a change in their order can 
change the facts, in the "background" one can see the incorporation of the 
researcher thoughts through the inclusion of methodological steps, yet in that 
category, there is the lack of a "historic" depth; it is also analyzed a positive and a 
negative for the use of "consequences / reactions." At the end, this work refers, 
slightly, about the forms of reproduction by which the local press uses the texts 
produced in local Ascom, seeking to identify three types of harmful behaviors. 
 
Keywords:  journalism, language, news, discourse analysis, press office. 
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INTRODUÇÃO 
 

Nosso estudo, como o brasão de nossa universidade, é algo que “cresce 

flutuando”, porque tem como ponto de partida e lastro conceituais as pesquisas do 

linguista holandês Teun A. Van Dijk, autor que, se agora não mais, ao menos esteve, 

durante quase uma década, revisando constantemente sua própria obra e buscando, 

pelo que parece ser uma necessidade intrínseca do rigorismo europeu no qual foi 

formado, o modelo descritivo mais próximo ao perfeito, um tão minucioso que 

pudesse abarcar todas as possibilidades já existentes e permanecesse, ao mesmo 

tempo, flexível o bastante para incorporar tacitamente quaisquer outras novas 

possibilidades de construção do texto jornalístico impresso. 

Van Dijk tratou de identificar quais eram as categorias superestruturais de que 

a notícia se forma (resumo, título, lead, evento principal, etc.) e como essas 

categorias se ordenam hierarquicamente para compor aquilo que todos nós 

[re]conhecemos como notícia. Seus estudos sobre a superestrutura da notícia foram 

produzidos durante a década de 1980, mas ainda hoje, ninguém duvidaria que 

estudar a notícia continua sendo importante.  

Ora, os gêneros ou tipos textuais são “esquemas de possibilidades da 

organização dos textos”. Eles existem, segundo explica CARVALHO (1993:13), 

devido a uma espécie de “lei cósmica”, devido à “tendência inata do homem para 

reiterar certos módulos expressivos, em obediência a uma regularidade natural 

implacável”. E enquanto os esquemas narrativos são, segundo explica FIORIN 

(2008:55), fixos, o discurso é aquilo que varia. “Os esquemas narrativos são 

assumidos pelo sujeito da enunciação que os converte em discurso”. Os discursos 

são construídos através de esquemas fixos. E a notícia consiste num desses 

esquemas, sendo um dos gêneros com maior alcance em nossa sociedade. 

Isto porque a mídia é hoje um instrumento poderoso, capaz de selecionar 

aquilo que será ou não notícia, de informar e, o que é pior, até desinformar. E isto 

não desde agora. Ainda no século XIX, por exemplo, Rui Barbosa, num discurso 

hoje clássico sobre o dever da imprensa de dizer a verdade, alertava: 
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Entre as sociedades modernas, esse grande aparelho de elaboração e 

depuração reside na publicidade organizada, universal e perene: a imprensa. 

Eliminai-a da economia desses seres morais, eliminai-a, ou envenenai-a, e 

será como se obstruísseis as vias respiratórias a um vivente, o pusésseis no 

vazio, ou o condenásseis à inspiração de gases letais. Tais são os que uma 

imprensa corrupta ministra aos espíritos... (BARBOSA, 2004:32-35). 

 

A imprensa pode decidir, em grande parte, o que as pessoas podem saber 

sobre questões difíceis e intricadas de ciência e tecnologia, simplesmente não 

falando sobre um assunto ou, ao invés disso, dando mais destaque para um outro. 

Ela pode ajudar a definir um debate esclarecendo a sociedade sobre determinados 

aspectos, ou favorecer um lado da questão simplesmente espalhando notícias 

desencontradas sobre o mesmo problema, criando um clima de profunda 

discordância de ideias. Aliás, a mídia se mostra hoje tão presente que, é bem 

verdade, temos a impressão de que o que não está sendo noticiado, ou não existe 

ou não está acontecendo. E não foram poucos os autores que trataram de tentar 

captar e revelar quem é “a mídia” e quais os “seus truques” (vide, e.g., 

HERNANDES, 2006 e GUARESCHI, 2000). 

Para muitos, a notícia é a mais direta e frequentada fonte de onde extraem 

informações sobre o que acontece à sua volta e ao redor do mundo. Ela, por sua 

vez, possui características próprias, uma estrutura, que acaba definindo-a como um 

gênero ou tipo textual específico, facilmente identificável a seus leitores por uma 

série de sinais, que são como placas numa estrada. 

Contudo, embora seja obviamente importante estudá-la, 

 

somente uns poucos estudos têm focado detalhadamente sobre as 

propriedades do discurso da notícia (...) e nenhuma atenção é dada às 

intricadas relações entre os processos de produção da notícia, sejam 

sociológicos ou psicológicos, e a estrutura das notícias daí resultante” 

(VAN DIJK, 1986:157). 

 

Foi dessa preocupação que este trabalho nasceu, embora esteja longe de nós 

a pretensão de produzir um estudo exaustivo sobre o assunto. O objetivo deste 

trabalho é, em verdade, investigar a notícia partindo daquilo que já foi proposto por 

Teun Van Dijk em relação à estrutura da notícia no jornalismo impresso. Depois 
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disto, pretendemos aplicar os conceitos retirados dos modelos, especialmente do 

último deles, de 1986, a um caso local — a Assessoria de Comunicação da 

Universidade Federal de Sergipe — percebendo como as categorias de tal modelo 

se encaixam e se comportam em suas produções e, eventualmente, através da 

análise que faremos, perceber o que pode ser melhorado. 

Desse modo, pretendemos dar nossa contribuição a uma abordagem 

interdisciplinar da linguística e da notícia com uma pesquisa de duas ordens: (1) um 

levantamento bibliográfico em que constataremos as mudanças conceituais que 

foram sendo engendradas por van Dijk em quatro momentos distintos, ao longo de 

uma década de pesquisa sobre o tema da notícia, apontando lacunas ou melhorias, 

quando necessário; e, em segundo lugar, (2) nos preocuparemos em fazer um 

estudo de caso, levando em conta a Assessoria de Comunicação da UFS, órgão 

cujos textos nos servirão para análise e objeto de estudo no capítulo final. 

Assim, este trabalho nasceu e justifica-se por uma série de razões. A ideia 

dele surgiu em uma conversa despretensiosa com o então chefe da Assessoria de 

Comunicação da Universidade Federal de Sergipe, local onde trabalho como 

jornalista. A proposta foi acatada com entusiasmo: estudar a estrutura do discurso da 

notícia. Essa era a minha chance de, fugindo de encalacrar-me num mundo de 

sentenças gramaticais, buscar, ao invés disso, percorrer uma ponte entre dois 

mundos já erguida por outros antes de mim, unindo jornalismo e linguística. E, ao 

mesmo tempo, dar uma contribuição de ordem prática para o trabalho jornalístico 

desenvolvido a nível local, na assessoria em questão.  

Mapeando o status quaestionis sobre o assunto, fugimos das definições 

típicas dos manuais básicos sobre a construção da notícia, como, por exemplo, a 

encontrada no clássico de Fraser Bond, da década de 1960, e, desde lá, repetida à 

exaustão em todas as faculdades de jornalismo: “Este processo requer que o 

repórter responda, no ‘lead’, a todas as perguntas que ocorreriam a qualquer pessoa 

ao defrontar-se com um acontecimento. Estas perguntas são: Quem? O que? 

Quando? Onde? Por quê? Como?” (BOND 1962:105).  

O mesmo se dá, para citarmos obra mais recente, em A estrutura da notícia, 

do professor Nilson LAJE (2007). Nele, a notícia é descrita como sendo, de forma 

geral, composta pela estrutura básica da pirâmide invertida (narrativa em ordem de 

importância), lead (primeiro parágrafo com informações principais), sublead 

(transição entre lead e o que segue), corpo da matéria e intertítulo (recurso opcional 
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de edição), entre outros aspectos. Pretendemos ir além dessas constatações, a um 

nível que julgamos mais profundo. 

Por outro lado, não podemos descer tanto a ponto de abarcar todos os 

elementos envolvidos na questão. O projeto gráfico e a diagramação, as divisões de 

seção num jornal, os tipos gráficos: sua disposição e tamanhos; a fotografia, etc, 

tudo isto tem seu peso e significação quando analisado (vide HERNANDES, 

2006:185-232). Nada está ali fortuitamente. Mas não é esse o nosso foco aqui. 

Na literatura disponível, até onde temos conhecimento, um dos autores que 

nos parece melhor abordar o tema dessa forma abrangente e com bons resultados é 

o português Jorge Pedro Souza (2004). Suas análises abarcam linha editorial, 

periodicidade, tiragem, público-alvo, etc; bem como todos os elementos de layout 

disponíveis, através de uma abordagem que privilegia a Análise do Discurso. 

Na abordagem feita por Van Dijk, devido ao seu foco, ficam de fora categorias 

como a fotografia, ilustração, ou mesmo a atenção para o espaço em centímetros 

dado às notícias – óbvio aferidor da importância que lhe é imputada no jornal 

impresso. A mesma linha seguimos neste trabalho, diante da impossibilidade mesma 

de abarcar os aspectos não-verbais da notícia de forma satisfatória no presente 

estudo. 

E considerando que van Dijk tem sido um dos autores mais bem-sucedidos no 

estudo desta questão, abandonamos a divisão básica da notícia em lead e corpo, ou 

como sendo algo que responde às perguntas básicas sobre um dado acontecimento 

(Quem? O quê? Onde? Como? Quando? Por quê?), para mapear o progresso e 

reduzir a um todo compreensível a evolução dos esquemas que o holandês produziu 

sobre a superestrutura da notícia, esquemas estes elaborados “com base em 250 

jornais de 100 países, dos quais mais de 700 artigos foram submetidos à análise, 

tanto quantitativa como (e sobretudo) qualitativa” (VAN DIJK, 2004:124). 

Desde já, é preciso esclarecer duas coisas. A primeira é que, por um lado, 

embora a obra de van Dijk seja nossa principal referência e ocupe a maior parte das 

nossas reflexões, não acreditamos que nosso estudo se insira diretamente dentro da 

Análise Crítica do Discurso (ACD), corrente alavancada pelo autor em anos 

posteriores aos dos estudos aqui citados (PEDROSA, 2008:116), muito embora 

admitamos tangenciar esta vertente. 

Dizemos isto porque, formalmente, “a ACD surgiu, como rede de estudos, no 

início da década de noventa, após a realização de um pequeno simpósio em 
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Amsterdã”, com participação de figuras renomadas como, por exemplo, Norman 

Fairclough (1999; 2001), hoje uma das referências em pesquisa e divulgação da 

Análise Crítica do Discurso. Ali “houve o começo institucional da ACD e o 

planejamento de atividades para que ela pudesse tornar-se conhecida” (ASSIS 

CARVALHO, 2008:42-43), enquanto que todos os textos de Van Dijk analisados aqui 

se referem ainda à sua produção durante a primeira metade da década de 1980, 

sendo o último deles publicado em 1986. 

Ademais, os objetivos deste trabalho não são diretamente os daquela linha de 

estudo: “ajudar na divulgação da importância da linguagem para a produção, 

manutenção e mudanças de poder” e “ajudar na conscientização de que a 

linguagem contribui para a dominação” (ASSIS CARVALHO, 2008:46). 

Em segundo lugar, seguindo o alerta de BEZERRA (2011:185) de que, 

 

A atividade crítica, em ciência da linguagem, é rara e, em muitos aspectos, 

ingênua. Às vezes, constatamos uma teoria se digladiando com outra, apenas 

por questão de espaço acadêmico de circulação, como se evidenciou em 

relação às várias vertentes estruturalistas (e, hoje, as mais diversas propostas 

de análise do discurso). 

 

não propomos aprofundar nenhum cisma, mas, como dito, tangenciamos a 

abordagem da Análise Crítica uma vez que, inevitavelmente, os aspectos ideológicos 

subjacentes ao texto acabam sendo revelados à medida que investigamos a 

maneira como a notícia é estruturada, bem como o seu contexto de produção. 

É necessário salientar ainda que partimos do pressuposto de que as 

condições de produção da notícia exercem um grande peso sobre sua configuração 

final, assim como influem na “construção” mesma da realidade a ordem como os 

fatos são hierarquicamente ordenados, o que vai influenciar, consequentemente, a 

forma como as questões são compreendidas e memorizadas pelos leitores.  

Por fim, nosso estudo adota a preocupação com a estrutura, não com 

objetivos meramente formais, isto é, não para traçarmos um estudo da forma pela 

forma, sem avançar para qualquer outro objetivo ou resultado, mas para 

descobrirmos como o discurso se imbrica na forma e quais os efeitos ou 

consequências disto, desvendando o que está implicado (IÑIGUEZ, 2004:58). 
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Capítulo I 

LINGUÍSTICA APLICADA AO JORNALISMO 
 

 

O linguista holandês Teun A. van Dijk parte do pressuposto de que as 

“mensagens” midiáticas “são tipos específicos de texto e fala” e que um estudo 

interdisciplinar é o que traria melhor resultado para o entendimento das estruturas 

dessas mensagens (1991:108). Isso é uma outra forma de afirmar que “a notícia 

jornalística é um tipo específico de discurso” (1990:249). Tal abordagem é traçada 

em “O estudo interdisciplinar da notícia como discurso”. 

Para ele, a análise do discurso em si já pressupõe um empreendimento 

multidisciplinar. Ela emergiu como um novo campo transdisciplinar de estudo, entre 

1960 e 1970, interessada no estudo sistemático das estruturas, funções e processos 

de escrita e fala (1991:108). Mas, há vários tipos de estudos interdisciplinares, para 

todos os gostos. 

Na primeira parte de seu texto, van Dijk tratou de mapeá-los. A conclusão a 

que chega, depois desse levantamento que abarcou pesquisas feitas na Áustria, 

Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, França e Alemanha é que, diz ele: “apesar da 

diversidade teórica e ideológica dessas e de outras abordagens atuais, nosso 

interesse está posto na integração da abordagem linguística, semiótica e analítico 

discursiva” (1991:109). 

Assim, o que van Dijk propõe é um esforço interdisciplinar, mas que 

reconheça a pesquisa em comunicação como um campo distinto, com 

especificidades próprias. Uma abordagem com esse viés já havia começado a ser 

feita pelo próprio van Dijk, a partir dos anos 1980, quando levou adiante pesquisa 

sobre mídia, com uma orientação notadamente discursiva. 

Assim, a definição e delimitação do nosso tema começa com uma das linhas 

gerais traçadas pelo linguista, em um de seus primeiros estudos sobre a notícia. Em 

“A notícia como discurso” (1980), o autor elenca cinco dimensões possíveis da 

análise do discurso (microestrutura, macroestrutura, estilo, retórica, e 

superestrutura). Cada uma delas podendo, por sua vez, ser tratada dentro de até 

cinco disciplinas (fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática), de acordo 

com o alcance de cada dimensão.  
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Van Dijk entende a (1) microestrutura como um nível que toca cada uma das 

cinco disciplinas acima alistadas. A microestrutura é justamente aquilo que opera 

“somente no que se pode denominar micronível da descrição: sons, palavras, 

modelos de oração e seus significados”. (1980:48) E isto tudo tem repercussões ao 

nível da frase, do sentido e do contexto. 

Já a (2) macroestrutura é caracterizada como sendo uma descrição a um 

“nível mais compreensivo, global, isto é, da totalidade das partes do discurso, ou dos 

discursos completos” (1980:48); ela lidaria assim com os “significados globais com o 

fim de nos permitir descrever os significados de parágrafos, seções ou capítulos 

completos do discurso escrito” (1980:48). É na macroestrutura semântica que se 

pode encontrar o assunto ou tema geral, não nas palavras ou orações individuais 

(1980:54). Desse modo, a macroestrutura lidaria com a semântica, a pragmática e, 

até mesmo, com a sintaxe, mas não levaria em conta a morfologia ou os aspectos 

fonológicos. 

A próxima dimensão de análise elencada por van Dijk é a das descrições (3) 

estilísticas ou de estilo. O estilo, diz ele, “é o resultado das escolhas que o falante 

realiza entre as variações opcionais das formas de discurso que se pode utilizar para 

expressar mais ou menos o mesmo significado (ou denotar o mesmo referente)” 

(1980:49). Assim, o estilo lidaria com as disciplinas da fonologia, morfologia e 

sintaxe. 

A (4) retórica, quarta dimensão elencada por van Dijk, “estuda tanto a 

formulação como o contexto” (1980:50), lidando assim com todas as cinco 

dimensões citadas pelo linguista: fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e 

pragmática. A retórica estuda basicamente a “dimensão persuasiva do uso da 

linguagem e, mais especificamente, explica as propriedades do discurso que podem 

tornar mais persuasiva a comunicação” (1980:50). 

O último nível de análise elencado é o dos esquemas ou (5) superestruturas. 

Trata-se de “certo tipo de macrosintaxe para caracterizar as formas globais de um 

discurso” (1980:48). Enquanto a macroestrutura preocupa-se com o significado total 

ou global do discurso, necessita também de “algum tipo de sintaxe total, que define 

as formas possíveis nas quais os assuntos e os temas podem inserir-se e ordenar-

se no texto real” (1980:77), isto é o que chamamos de superestrutura.  

Em outras palavras, poderíamos afirmar que a superestrutura diz respeito, 

diretamente, à ordem em que a macroestrutura se configurará com vistas a gerar 
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dada significação, em dado contexto. Sendo assim, o esquema ou superestrutura de 

um texto se apresenta como uma dimensão do discurso que possuiria, segundo van 

Dijk, relação específica com apenas duas disciplinas: a semântica e a pragmática. 

Sendo essas as cinco dimensões do discurso apresentadas (microestrutura, 

macroestrutura, estilo, retórica e superestrutura), nos coube, no presente estudo, por 

uma questão de delimitação teórica, diante da impossibilidade mesma de abarcar 

todas essas esferas, focar apenas uma das dimensões de análise possível. Em suas 

obras, van Dijk tece considerações substanciais sobre cada uma dessas dimensões. 

Para nós, contudo, coube tratar apenas da última delas, a superestrutura do 

discurso. 

Desenvolvendo seus estudos sobre a superestrutura da notícia, no período 

que vai de 1980 a 1986, o foco de van Dijk esteve, como sumarizamos acima, sobre 

a proposição de um esquema geral da notícia, algo que abarcasse toda a sua 

macroestrutura, os elementos gerais ou universais de que este gênero se compõem. 

Nessa tarefa, o linguista holandês acabou por compor quatro modelos 

propositivos distintos que foram, um após outro, sofrendo modificações, maiores ou 

menores, em relação ao primeiro modelo, conforme avançava ele em suas 

pesquisas e aprimorava seu método de análise. 

É curioso que, embora os manuais de jornalismo estejam recheados de 

fórmulas para a notícia, “ninguém conseguiu defini-la satisfatoriamente. Os teóricos 

dizem como ela deve ser, mas não o que realmente é”, afirmou Mário Erbolato, ele 

mesmo autor de famoso manual para “redação, captação e edição no jornal diário” 

(2004:53). 

Por isso mesmo, ao invés de dizer como a notícia deveria ser, a metodologia 

empregada por van Dijk foi a de recolher centenas de jornais de todas as partes do 

mundo para fornecer-nos uma prova empírica. Quando da composição de seu último 

esquema aqui analisado, ele relata que mais de 800 jornais de 70 países diferentes 

foram analisados. Assim, o autor faz o caminho inverso, se propondo a derivar, 

através da análise concreta de notícias das mais diversas partes, um modelo geral 

que abarque as possibilidades mais recorrentes de estruturação do discurso 

noticioso. 
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Através de seus estudos ele pretende provar que, “embora nem todos os tipos 

de discurso devam possuir esquemas convencionais fixos” (1980:82), é 

“empiricamente garantido afirmar que existe um esquema da notícia”. (1986:155). E, 

em outra parte, diz: 

 

assumimos que há um esquema fixo, convencional, que consiste de 

categorias típicas (pelo menos em parte) do discurso da notícia. A 

ordem das categorias, tal como é especificada pelas regras, determina 

também, portanto, o arranjo global das respectivas sequências ou 

episódios (2004:145). 

 

E, em outra parte, diz: “assumimos que os artigos noticiosos têm também uma 

forma convencional, um esquema que organiza o conteúdo global” (2004:143). Essa 

forma global de organização das macroestruturas, do conteúdo global, é chamada 

de “superestrutura”, ou simplesmente de “esquema”. Van Dijk diz ter retirado a noção 

de esquema da psicologia e faz um uso dessa expressão baseado na gramática da 

narrativa, na qual se teria como base: 

 

“1) um conjunto de categorias características; e 2) um conjunto de 

regras de formação, que especificam o arranjo linear e hierárquico das 

categorias em uma estrutura narrativa ‘bem formada’” (2004:144). 

 

Dito com outras palavras, as superestruturas “podem ser descritas como 

propriedades estruturais abstratas do discurso, como representações, e como 

sistemas de regras, normas, ou estratégias socialmente partilhadas para o uso da 

notícia” (1986:155). O que é deduzido dessas duas premissas é que “as 

superestruturas ou esquemas narrativos podem ser explicitamente descritos em 

termos de categorias e regras (ou estratégias) convencionais” (2004:145).  

Van Dijk entende que a presença das categorias e a sua organização 

hierárquica não pertencem, contudo, à estrutura profunda da língua, mas, sim, à 

superestrutura da notícia mesma, enquanto tipo específico de construção textual. 

Ora, as regras morfológicas e sintáticas do Português, explica o professor Cláudio 

Moreno (2009), não são criadas nem se alteram por decreto, mas vão “evoluindo ao 

longo dos séculos num ritmo e numa direção sobre os quais não temos o menor 
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controle”; contudo, elas diferem, por exemplo, “das leis que regem um país, das 

regras do futebol, da convenção de nosso condomínio ou do nosso sistema de 

acentuação e de ortografia — que são regras de superestrutura, criadas por nós e, 

ipso facto, modificáveis por nós”. 

Veja-se, como exemplo, o caso da pirâmide invertida. Trata-se de uma 

reorganização textual criada num determinado momento da história do jornalismo e 

que hoje se tornou tão comum que até pensamos que as coisas sempre foram 

assim: 

 

Na técnica jornalística, inicia-se a notícia com estas informações 

fundamentais, todas colocadas num primeiro parágrafo, que constitui 

exatamente o lead ou a cabeça. Do segundo parágrafo em diante, 

desdobra-se o como/how, trazendo-lhe os detalhes ao leitor. Na 

pirâmide tradicional, segue-se a ordem cronológica dos acontecimentos. 

A pirâmide invertida foi criada pelas agências internacionais de 

informação para poder ter certeza quanto à transmissão dos principais 

detalhes de um acontecimento a todos os seus assinantes, devido às 

dificuldades de então que as linhas telegráficas podiam sofrer, 

interrompendo as ligações e, por consequência, a transmissão das 

informações. (HOHLFELDT, 2002:20) 

 

Ninguém hoje abre um jornal e espera ler uma notícia do dia a dia que 

comece narrando, em ordem cronológica, uma série de fatos até chegar, no último 

parágrafo, ao acontecimento mais atual ou importante. Num jornal, o que aconteceu 

por último, normalmente, se já não está resumido no título, será dito nas primeiras 

linhas — para ficarmos apenas num exemplo óbvio, do próprio jornalismo, de como 

os elementos de superestrutura são convencionalmente definidos, não pertencendo 

à estrutura profunda da língua. 

  

 

1. Esquemas da notícia 

 

Uma vez que todas as categorias de que se compõem a notícia são formais, 

não se deve simplesmente identificá-las ou mesmo confundi-las com partes de uma 
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notícia real, física, impressa num jornal, por exemplo. Essas são categorias 

esquemáticas, teóricas, que definem, hipoteticamente, a forma como o discurso da 

notícia se estrutura (VAN DIJK, 1980:83). Veja-se que, embora analisando um 

corpus extenso de jornais para deles extrair uma prova empírica, van Dijk não inclui 

em seu estudo todas as manifestações possíveis da notícia, mas busca nelas as 

categorias textuais gerais. 

Por exemplo, os recursos gráficos empregados, como as letras do título em 

negrito e num corpo maior, ou mesmo os subtítulos não foram levados em conta. Na 

sua concepção, não é exatamente isto o que configura a categoria “título”, mas, sim, 

o fato de que ele, de certa forma, sumariza o evento principal a ser noticiado. Por 

escolher tratar somente da questão textual, van Dijk deixou de fora, como dissemos, 

elementos pictóricos importantes que normalmente acompanham a notícia, em 

qualquer tipo de jornalismo, como a disposição do texto na página (editoração), a 

fotografia e os infográficos – muito embora, em verdade, estes venham sendo mais 

usados atualmente do que na década de 1980. Esses são recursos não-verbais que 

ajudam a contar a história, ilustram e informam, às vezes, de forma muito mais clara 

e contundente do que o que está sendo dito por palavras.  

Nosso objetivo neste capítulo é sumarizar os diversos esquemas estruturais 

da notícia elaborados por van Dijk, a fim de esmiuçar as mudanças, muitas delas 

sutis, ocorridas no posicionamento de cada categoria e em sua própria definição, já 

que as categorias foram sendo revisadas em termos de sua posição e — talvez em 

consequência disso — também em termos de sua importância quanto ao uso e 

adequação contextual, bem como sua importância na formação de um significado 

global. 

Pretendemos mostrar não só diferenças patentes, de estruturação, mas 

também as diferenças de conceituação de cada categoria, e isto ao longo de cada 

um dos quatro esquemas elaborados pelo autor em questão. Uma observação a se 

fazer de imediato é que, embora os gráficos com os esquemas da notícia tenham 

aparecido em quatro momentos distintos (1980, 1983a, 1985, 1986), nem sempre as 

categorias noticiosas aparecem explicadas (caso de 1983a), mas tão somente 

aplicadas. 

Além disto, em alguns textos percebemos apenas uma mudança de ordem, 

sem saber se o conceito de uma dada categoria foi mudado ou aperfeiçoado de um 

texto para outro; outras vezes, vamos perceber justamente o inverso, que não houve 
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mudança na posição de uma dada categoria dentro do esquema geral da notícia, 

mas que seu conceito parece ter sido aperfeiçoado. 

Passemos ao primeiro esquema. 

 

1.1. A notícia como discurso (1980) 

 

Quase toda a concepção de Teun van Dijk sobre a notícia está completa em 

News as Discourse, texto que publicou, pela primeira vez, em 1980. Diferentemente 

dos outros, esse não é um artigo, mas, sim, um livro inteiro sobre o tema, com nada 

menos do que 290 páginas [em sua tradução para o espanhol, que é, a propósito, a 

versão que utilizamos aqui]. Um volume considerável, mas que enfrentou, como 

veremos, algumas mudanças traçadas pelo autor em publicações subsequentes. 

O que encontramos é, de fato, um estudo exaustivo e a busca pelo 

aperfeiçoamento de um modelo teórico que organize a estrutura da notícia, deixando 

brechas para o que nela é variável, ou seja, as estratégias de escrita adotadas por 

um determinado autor, em uma determinada situação. 

Todas as mudanças que se seguiram, em seus modelos posteriores, contudo, 

não chegaram a alterar a feição geral da ideia de van Dijk quanto ao seu conceito e 

quanto à real existência de um esquema da notícia. Desse modo, passemos agora a 

uma análise do esquema em questão. 

O primeiro fato a percebermos na figura a seguir é a legenda. Vemos que este 

gráfico foi cuidadosamente nomeado pelo autor como “Estrutura hipotética de um 

esquema da notícia”. Essa legenda parece indicar que se vai falar apenas de 

conjecturas. Contudo, partindo deste esquema, van Dijk posteriormente dirá que a 

existência de um esquema da notícia é um fato passível de demonstração teórica e 

empírica (1986:155). Isto é pacífico em sua abordagem. O ponto, contudo, sobre o 

qual o holandês não ousa bater o martelo, em 1980, nem 1986 — nem mesmo em 

1990, quando “A notícia como discurso” foi reeditado —, diz respeito a como essa 

estrutura se organiza, de uma forma fixa, rígida. 

Van Dijk concebe a notícia como o discurso, jornalisticamente elaborado, 

sobre a realidade. E este discurso se organiza, como já dissemos anteriormente, sob 

certos moldes gerais ou categorias. É desse entrelaçamento de peças, dessa 

construção aparentemente mecânica, que surge a notícia. A construção é 

aparentemente mecânica porque, embora distinguível por suas partes, não obedece 
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de forma alguma a critérios absolutos, engessantes. Antes, submete-se às infinitas 

estratégias de construções de que o autor (no caso, o jornalista) seja capaz de 

servir-se ou julgue por bem adotar. 
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No esquema que ora analisamos, a categoria que encabeça o gráfico ainda é 

chamada simplesmente de “Notícia”. Essa formulação ocorre unicamente aqui. No 

texto que analisaremos em seguida, de 1983, e em todos os outros esquemas que 

elaborou desde então, van Dijk preferiu nomear a estrutura de “Discurso da notícia”, 

designação bem mais coerente para o trabalho a que se propôs. 

Tratemos agora diretamente de cada conceito. Para o autor, o “sumário” ou 

“resumo” noticioso se constitui de “título” e “lead”. O título é aquilo que precede o 

conteúdo informativo e aparece em todas as notícias. Sua função na estrutura é a de 

expressar os principais temas de um fato, resumindo ou sumarizando o texto e 

expressando a sua macroestrutura semântica (1980:83). O lead, por sua vez, 

embora não seja uma categoria obrigatória, está massivamente presente nos textos 

de notíca, de modo que compõe a superestrutura atual dos textos jornalísticos de 

toda parte. 

Assim como o título, ele precederia o conteúdo informativo e teria também a 

função de servir como um resumo inicial, expressando os principais temas em 

questão (1980:83,94). É interessante notar que a categoria “sumário” permaneceu 

intocada em todos os demais esquemas da notícia elaborados por van Dijk. Não 

houve nenhuma alteração na definição inicial, nem em definições posteriores a 

respeito do lead e do título. Van Dijk se baseou numa definição clássica desses dois 

quesitos, o que foi suficiente. E uma vez que tais definições, já explicadas aqui, não 

foram alteradas, por uma questão de concisão, não voltaremos a elas quando da 

análise dos gráficos seguintes. 

Uma segunda categoria diz respeito aos “comentários”, que estão compostos 

de duas partes: “conclusões” e “reações verbais”. Estas dizem respeito às falas dos 

mais importantes atores envolvidos num episódio; aquelas são as “expectativas” e 

“avaliações” traçadas pelo próprio jornalista. Detalharemos essa categoria no 

esquema seguinte, quando ela sofrerá uma modificação hierárquica definitiva, 

revelando ser composta, em verdade, de uma parte opcional (as conclusões: 

expectativas e avaliações) e outra mais constante e, por assim dizer, obrigatória (as 

reações verbais). 

Assim, sendo o “sumário” aquilo que seu nome mesmo indica: um sumário; e 

sendo os “comentários” uma categoria que se mostrará praticamente toda ela 

opcional, a exceção das reações verbais futuramente realocadas, resulta que a 



26 

“situação” acaba sendo o cerne do “relato”, contendo o episódio e os antecedentes 

como subcategorias principais. 

No episódio estão descritos “os acontecimentos principais de um contexto e 

seus antecedentes” (1980:84). Van Dijk assinala que, no texto jornalístico, os 

antecedentes de um evento quase sempre aparecem depois dos eventos principais. 

A ordem cronológica é posta às avessas, no texto do jornal, como já foi dito 

anteriormente. Importa saber primeiro o que de mais novo aconteceu, e não 

necessariamente como tudo começou. Isto vem por último. Porém, em primeiro 

lugar, a “situação”, em si, é uma categoria que se mostrará desnecessária, 

aparecendo unicamente aqui, posteriormente sumindo para ser substituída, em 

definitivo, pelo “episódio”. Este abrigaria os “acontecimentos principais” e as 

“consequências”. 

Neste primeiro modelo, contudo, a “situação” é uma categoria geral ainda 

confusa e por demais abrangente. Algumas de suas subcategorias não estão 

explicadas de forma clara. Não nos é dita qual seria a diferença, por exemplo, entre 

“acontecimentos prévios”, “história” ou “contexto”? “As diferenças entre os 

acontecimentos prévios, o contexto e a história se destacam mediante diferentes 

verbos, tempos verbais ou advérbios temporais”, afirma van Dijk (1980:85), sem, 

contudo, explicar ou detalhar o que está dizendo. Ele chega mesmo a reconhecer 

que “pode ser difícil distinguir entre antecedentes e contexto”. Além da proximidade 

conceitual entre contexto, história e acontecimentos prévios, fica-se sem saber em 

que estas três categorias seriam distintas dos “antecedentes”. 

Voltaremos a esse ponto porque as dessemelhanças entre tais categorias, 

que supostamente seriam óbvias para jornalistas e profissionais do texto, só serão 

elucidadas e tomarão forma definitiva na explanação do terceiro esquema, de 1985.  

Agora, passemos ao segundo esquema da notícia. 

 

 

1.2. Aplicação da Análise do Discurso à notícia (19 83a) 

 

Este artigo de 1983, vai, especificamente, revisar “conceitos e contribuições 

do estudo da linguagem para a explicação da estrutura e significado de textos 

[noticiosos]” (1983a:20). Intitulado “Discourse Analysis: Its Development and 

Application to the Structure of News”, ele contém um gráfico com esquema da 
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estrutura da notícia ligeiramente diferente do primeiro, elaborado por van Dijk em 

1980. 

Neste texto, o linguista começa, mais uma vez, por reconhecer suas 

limitações de abordagem diante das inúmeras possibilidades oferecidas pela análise 

do discurso, especialmente em suas perspectivas multidisciplinares. De forma 

concreta, ele percebe sua limitação de, por um, ter de ignorar propriedades do 

discurso estritamente gramaticais e, por outro lado, não poder aprofundar-se a um 

nível mais global, com uma abordagem que compreendesse o conteúdo estilístico 

ou retórico do seu objeto. 

Desse modo, mesmo reconhecendo que o estudo do discurso não está 

restrito à análise estrutural do texto, ele pretende focar apenas no discurso da 

notícia, preocupando-se com “estruturas textuais mais específicas que têm sido 

negligenciadas na linguística” (1983a:20). A pretensão de van Dijk é mostrar, dentre 

outras coisas, que “os processos cognitivos de compreensão e memorização dos 

textos são de fundamental importância na pesquisa em comunicação de massa” 

(1983a:21), e a organização hierárquica das categorias do texto, por sua vez, influi 

bastante nesse processo. 

O autor passa a explicar a estrutura da notícia em termos de uma adequação 

natural aos nossos processos de compreensão e memorização. Os modelos mais 

gerais de descrição ou organização da estrutura textual jornalística já contemplam 

algo do tipo, como é o caso das categorias resumo, título e lead. Ora, a ordem 

mesma em que os fatos são ordenados indica uma escolha de prioridades ou, por 

assim dizer, “construção” do real. Van Dijk reconhece que “as notícias não são 

simplesmente uma descrição (incompleta) dos fatos, mas um tipo específico de 

(re)construção da realidade de acordo com normas e valores de uma dada 

sociedade” (1983a:28). 

Este texto de 1983 possui uma peculiaridade em relação aos demais escritos 

de van Dijk sobre o assunto. Nele, o autor não constrói definições para as categorias 

da superestrutura, mas se concentra em extraí-las a partir de um texto noticioso. Por 

isso mesmo nos encontramos às voltas com mais um gráfico denominado: “Uma 

proposta de superestruturas convencionais do discurso da notícia (1983a:37). 

Passemos agora a uma breve análise do gráfico em questão. 
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Esse segundo esquema traz uma mudança definitiva quanto à estrutura. Aqui 

van Dijk achou por bem eliminar a categoria “situação”. Ela aparece apenas no 

primeiro esquema e jamais retorna em nenhum outro. Do “relato jornalístico” 

passaríamos ao “episódio” noticioso propriamente dito, sem a intermediação, que se 

provou, pelo visto, desnecessária, da categoria “situação”. Porém, uma categoria é 

introduzida entre os “episódios” e os “antecedentes” e “eventos atuais”: a categoria 

de “eventos” propriamente dita. 

Dessa forma, um “episódio” passou a ser algo composto de “eventos” e 

“consequências”. Esses eventos são detalhados em termos de “eventos atuais” e 

eventos passados ou “antecedentes”. Os “eventos atuais”, por sua vez, ao menos 

neste segundo esquema, são compostos por “explanações” e “eventos principais”. E 

as explanações podem ser de “background” ou de “contexto”. 

Uma segunda mudança foi a extinção, embora não definitiva, das “reações 

verbais”, então vinculadas aos comentários. Assim, toda a sessão de “comentários” 

foi rearranjada, uma vez que as “conclusões” também foram extintas, e por isso os 

“comentários” passaram a ser de duas ordens: simplesmente “expectativas” ou 

“avaliações”, sem a intermediação das “conclusões” e sem a distinção entre esta 

categoria e as “reações verbais”. Em nossa análise, não voltaremos mais às 

“reações verbais” e “conclusões”, uma vez que tais categorias não sofreram 

alterações em modelos posteriores. 

Só até aqui, temos três baixas em relação à estrutura do primeiro esquema da 

notícia elaborado por van Dijk: a “situação”, as “reações verbais” e as “conclusões” 

foram excluídas. Em contrapartida, foi criada uma categoria que se tornaria perene 

nas observações do autor, aparecendo nas duas formulações posteriores: os 

“eventos”, logo abaixo do episódio e do relato jornalístico.  

 

 

1.3. Estruturas da notícia na imprensa (1985) 

 

Esse foi o título adaptado da tradução de Discourse and Communication, 

também disponível em inglês sob o título Structures of News in the Press e publicado 

em português no livro Cognição, discurso e interação, de 2004. Aqui, van Dijk 

objetiva “propor um quadro analítico para as estruturas do discurso da notícia na 

imprensa” (1985:122). Mas ele pretende tratar de dois níveis estruturais da notícia, 
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ambos num grau que vai além das setenças, a saber, o das estruturas temáticas e o 

das estruturas esquemáticas, ignorando os traços sintáticos, semânticos, estilísticos 

ou retóricos (1985:122). 

 

 

 

A estrutura temática de um discurso seria “a organização geral de ‘tópicos’ 

globais sobre os quais versa um exemplar da notícia” (1986:122). Isto diz respeito ao 

que é o conteúdo global de um texto ou sua “macrossemântica”. Já os esquemas 

estruturais ou superestruturas servem, como sabemos, para descrever a forma 

global de um discurso, é a “macrossintaxe”. É sobre esta última que, mais uma vez, 
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recairá nossa atenção aqui, através da análise do esquema estrutural de 

organização das categorias do discurso da notícia proposto pelo autor. 

Vemos que, neste gráfico, abre-se novamente espaço, de forma definitiva, 

para as “reações [verbais]”, que apareceram no primeiro gráfico, mas que ficaram de 

fora do segundo. Em verdade, van Dijk entendeu que as “reações” cumpriam o 

mesmo papel das “consequências”, categoria constante em todos os esquemas, e 

por isso as mesclou em uma só. Outro aspecto a ser observado é que, conquanto 

tenham reaparecido, as reações verbais não se mantiveram relacionadas aos 

“comentários”, sua posição primeira. Uma vez que mudaram não só de posição, mas 

de conceituação, elas foram realocadas de modo a estar, naturalmente, junto ao 

episódio, mesmo lugar onde já constavam as “consequências” desde o primeiro 

esquema. O último gráfico reservará ainda mais alterações relativas à categoria 

“consequências/reações”, o que mostraremos no tópico seguinte.  

Outro fato importante é a rápida explicação daquilo que o próprio autor 

denomina “complexa categoria Background” (1985:148). Segundo ele, há vários 

tipos de background. Em seu esquema, van Dijk chega a dois distintos: “História” e 

“Circunstâncias”, tendo este último duas subdivisões: “Contexto” e “Eventos 

anteriores”. 

A categoria “eventos anteriores”, “trata de um evento específico, que precede 

quase diretamente os eventos principais e que pode ser tomada como uma causa ou 

condição direta dos eventos atuais” (2004:148). A história “organiza toda a 

informação noticiosa de natureza histórica geral: eventos do passado indiretamente 

relacionados com a situação ou eventos presentes” (2004:148). O contexto serve 

“para organizar informação sobre a situação atual que acabamos de mencionar e na 

qual o evento principal é um elemento significativo” (2004:148). Curiosamente, só 

não encontramos no texto uma descrição para as “circunstâncias”, e isto nem neste 

nem no esquema seguinte. 

Apesar de traçar essas distinções teóricas, van Dijk alerta que, algumas 

vezes, na prática, “história, eventos prévios e contexto podem vir amalgamados” 

(2004:148): 

 

Tais dificuldades de atribuição categorial e, portanto, de análise 

prática não são, porém, muito sérias. Elas apenas mostram que 

também as superestruturas podem ter certa ambiguidade e 
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depender da interpretação formal ou pessoal da informação do 

texto. É, todavia, importante que possamos em princípio fazer tais 

distinções, porque elas podem ser relevantes para algum tipo de 

texto noticioso, mesmo que em outros textos de notícia algumas 

das categorias estejam ausentes, possam fundir-se ou permitir 

designações ambíguas (2004:149). 

 

De fato, pensamos que é de grande relevância prática para o trato com a 

notícia ter clara tais distinções categoriais entre os diversos tipos de backgrounds a 

fim de escolher qual se encaixa melhor, em dada situação. 

Talvez a mudança mais significativa nesse esquema, contudo, seja a ocorrida 

nas subcategorias do “episódio”. Três categorias foram simplesmente eliminadas de 

uma vez por todas: os “antecedentes”, “eventos reais” e a “explanação”, categorias 

intermediárias, de ligação. Os “eventos” passaram a ficar ligados diretamente aos 

episódios e subdivididos em “evento principal” (que foi realocado) e o já exposto 

“background”. Essa alteração manteve-se no último esquema, que analisamos a 

seguir. 

 

 

1.4. News Schemata (1986) 

 

Sendo “empírica e teoricamente garantido assumir que existe um esquema da 

notícia”, van Dijk propõe este que é, pelo que até agora conhecemos, seu último 

esquema geral da notícia. Distante apenas um ano do seu último modelo, e tendo 

três modelos antes deste para corrigir eventuais erros de percurso, este não 

apresenta grandes mudanças em termos de estrutura, mas prima pela precisão 

conceitual, exposto num longo artigo de trinta páginas, que ganhou na robustez das 

definições das categorias. De fato, podemos dizer que é muito mais fácil entender as 

definições propostas por van Dijk aqui, em News Schemata, do que lendo-se o que 

fora escrito em 1980, em A notícia como discurso. 

Assim, passemos à análise deste último esquema superestrutural. 
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Uma mudança sutil, mas substancial está na legenda desta figura, que a 

traduziríamos por: “Esquema superestrutural do discurso da notícia”. Aqui, o autor 

resolve deixar de lado a expressão “estrutura hipotética” usada em 1980, como que 

indicando ter chegado a um modelo o mais próximo possível da realidade, contendo 

uma quantidade suficiente de categorias que possam abarcar as possibilidades de 

realização do texto noticioso.  

Em termos da própria estrutura esquemática, apenas uma mudança ocorreu 

em relação ao modelo produzido um ano antes, em 1985. As 

“consequências/reações”, categoria que havia sido fundida no esquema anterior, 

recebeu dois novos ramos, que servem para detalhar melhor a questão. Van Dijk 

explica, assim, que as consequências de um dado episódio podem ser de ordem 

física, isto é, “eventos/atos” ou em termos de declarações, “reações verbais”. 

É importante ressaltar que estas subcategorias distinguem-se dos 

“comentários”. Estes se constituem numa categoria opcional e podem ser 

subdivididos em expectativas e avaliações feitas pelo próprio jornalista. Nele, “o 

jornalista explicitamente formula opiniões (suas ou do jornal) sobre os eventos 

noticiosos atuais. Assim, as ‘expectativas’ implicam numa referência a eventos 

futuros, enquanto as ‘avaliações’ explicitamente destacam expressões de avaliação 

(bom, mau, infelizmente, controverso, e assim por diante) sobre os eventos 

noticiosos” (1986:167). 

Já as reações verbais “permitem ao jornalista mensurar de forma objetiva as 

implicações políticas e avaliações de um evento sem ter de formulá-las por si 

mesmo” (1986:166). Essa é uma categoria significativa, porque trata de dar voz aos 

atores envolvidos na questão, reforçando a noção jornalística de objetividade, ao 

diminuir ou distanciar a fala pessoal do jornalista que está escrevendo a matéria. 

Contudo, embora, “de fato, o discurso da notícia” seja “primariamente sobre 

discurso”, e embora “muitos de seus recursos são textuais, e muitos dos eventos e 

ações noticiados também são textuais: Muitos eventos políticos, por exemplo, 

consistem de conversas, encontros, leis e procedimentos legislativos, embates 

verbais, e assim por diante” (1986:166), há, todavia, fatos que não possuem origem 

textual. Estes se encaixam na subcategoria das consequências ou reações como 

sendo “eventos” ou “atos”. “Acidentes, crimes, assassinatos, fome, catástrofes, e a 

economia, evidentemente, não são textuais” (1986:166). 
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Uma vez explicadas, ao longo deste capítulo, todas as mudanças sofridas nas 

diversas hipóteses de estruturação da notícia, elegemos este último esquema como 

o mais minucioso e melhor desenvolvido por van Dijk para, a partir dele, num 

capítulo seguinte, analisarmos as notícias produzidas pela Assessoria de 

Comunicação da UFS, buscando perceber como se dá o uso e qual o efeito dessas 

categorias em seus textos noticiosos. Nesse sentido, se faz necessária, embora 

extensa, uma citação de van Dijk que servira para amarrar tudo que foi dito até aqui 

e de certa forma introduzir nosso próximo capítulo. Fazendo das dele, nossas 

palavras, estamos igualmente convencidos de que: 

 

uma análise estrutural “pura” é um exercício teórico praticamente 

irrelevante, na medida em que não podemos relacionar estruturas 

textuais com as dos contextos cognitivos e socioculturais da produção e 

recepção de notícias. O desenvolvimento da linguística e da análise do 

discurso na década de 70 mostrou, de fato, que um enfoque na língua 

“livre de contexto”, por exemplo, na construção de gramáticas formais é, 

na melhor das hipóteses, unilateral e, com certeza, empiricamente 

inadequado. Naturalmente, o mesmo vale para a análise do discurso 

noticioso. É impossível dar conta, realmente, das muitas restrições 

específicas sobre as estruturas da notícia, sem especificar suas 

condições sociais (institucionais, profissionais) ou suas funções 

sociocognitivas, na comunicação mediada de massas. Por que 

realmente, as notícias teriam manchetes e por que devem ser grandes, 

em tipo bold e situar-se “no topo” do artigo noticioso? E, por outro lado, 

uma sólida análise psicológica, sociológica ou mesmo econômica da 

produção e consumo da notícia pode ser, no mínimo, incompleta, sem 

uma caracterização detalhada da natureza do “produto” envolvido 

nesses processos. Tanto os processos de produção como a 

compreensão e memorização cognitiva da notícia dependem do 

“formato” desse produto (1985:125). 

 

Cabe-nos caracterizar, no capítulo a seguir, as condições de produção da 

notícia e o funcionamento da Assessoria de Comunicação na qual ela se insere, 

antes de chegarmos ao terceiro capítulo, no qual analisaremos, por meio dos textos 

ali produzidos, como está disposta e estruturada a notícia produzida na Ascom. 
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CAPÍTULO II 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
 

  

Uma vez sumarizada a perspectiva de van Dijk acerca da estrutura da notícia, 

cabe-nos neste capítulo explicar o funcionamento da Assessoria de Comunicação da 

Universidade Federal de Sergipe, órgão cujos textos pretendemos analisar em 

capítulos seguintes, concretizando a parte empírica de nossa pesquisa. Nosso 

objetivo é que este retrato das atribuições e das condições de estrutura física, 

equipamentos, pessoal, e processos de produção nos ajude a entender melhor quais 

as características superestruturais dos textos produzidos por este órgão. Antes disto, 

contudo, convém falar um pouco mais sobre a posição do jornalismo em nossa 

sociedade e explicar em linhas gerais o que vem a ser uma assessoria de 

comunicação. 

Criada pelo jornalista americano Ivy Lee em 1906, a “assessoria de 

imprensa”, segundo definição da Federação Nacional de Jornalistas (FENAJ), 

consiste no 

 

serviço prestado a instituições públicas e privadas, que se concentra no 

envio frequente de informações jornalísticas, dessas organizações, para 

os veículos de comunicação em geral. Esses veículos são os jornais 

diários; revistas semanais, revistas mensais, revistas especializadas, 

emissoras de rádio, agências de notícias, sites, portais de notícias e 

emissoras de tevê. (2007:7) 

 

Com o termo “assessoria de comunicação”, estaríamos nos referindo a algo mais 

amplo, um serviço nascido do trabalho em equipe de jornalistas, relações públicas, 

propaganda e publicidade. Suas atribuições consistiriam em: 

 

-  criar um plano de comunicação (estabelecer a importância deste 

instrumento tanto no relacionamento com a imprensa como os demais 

públicos internos e externos);  

- colaborar para a compreensão da sociedade do papel da organização;  
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-  estabelecer uma imagem comprometida com os seus públicos;  

-  criar canais de comunicação internos e externos que divulguem os 

valores da organização e suas atividades;  

-  detectar o que numa organização é de interesse público e o que pode 

ser aproveitado como material jornalístico;  

- desenvolver uma relação de confiança com os veículos de 

comunicação;  

- avaliar frequentemente a atuação da equipe de comunicação, visando 

alcance de resultados positivos;  

- criar instrumentos que permitam mensurar os resultados das ações 

desenvolvidas, tanto junto à imprensa como aos demais públicos;  

- preparar as fontes de imprensa das organizações para que atendam 

às demandas da equipe de comunicação de forma eficiente e ágil. 

(FENAJ, 2007:8)   

 

É importante ressaltar que a assessoria de comunicação, “apesar de o nome 

sugerir, não está a serviço da imprensa mas faz o contato a partir da empresa e se 

relaciona com ela” (CHINEM, 2003:11). Maristela Mafei corrobora essa ideia e 

aprofunda a discussão afirmando que o profissional que trabalha em assessoria de 

comunicação 

 

assessora seu cliente e não o jornalista — ainda que essa afirmação 

provoque controvérsias entre repórteres, especialmente quando o 

assessorado é um órgão púbico, e o jornalista argumenta que o salário 

do assessor advém dos impostos pagos por todo cidadão (MAFEI, 

2008:27). 

 

Desse modo, a Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal 

de Sergipe é, como aliás, toda a assessoria de comunicação de qualquer órgão, a 

voz da instituição junto à imprensa e na difusão de informações e esclarecimentos 

que interessem ao seu público interno. 

Ora, sabemos que a publicidade é, por lei, uma das metas exigidas para 

quase toda ação do setor público. E, em se tratando de uma instituição “pública”, no 

sentido que comumente atribuímos a este termo, isto é, uma instituição 

governamental ou de direito público, a divulgação de ações e resultados à sociedade 
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não é só uma exigência da estrutura legal, mas, se bem usada, algo sumamente 

desejável. 

Assim, o jornalismo realizado numa universidade pública procura 

normalmente disseminar o que está sendo desenvolvido em seus centros de 

pesquisa, no ensino e nos projetos de extensão, além de cobrir os eventos de 

natureza administrativa. Na Universidade Federal de Sergipe, a incumbência por 

essa cobertura é feita pela Assessoria de Comunicação Social (Ascom). 

Adiante, detalharemos as atribuições, estrutura e dinâmica de trabalho 

atuais da assessoria. Essa descrição não será exaustiva sobre cada parte da 

Ascom, mas visa somente compor uma ideia geral do setor e fornecer mais detalhes 

sobre a produção textual. Reconhecendo nossa dívida, resolvemos seguir, embora 

de uma forma simplificada, o mesmo esquema traçado no levantamento feito há 

mais de dez anos, exatamente em 1999, por Helber Andrade Sousa, em seu 

trabalho “Um olhar sobre a Assessoria de Comunicação Social da UFS: 

problemáticas e alternativas”. 

 

 

2.1. Atribuições 

 

Estando ligada diretamente ao reitor, a Assessoria de Comunicação ocupa o 

seguinte espaço organizacional dentro da UFS: 
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De acordo com o Regimento Interno da Reitoria da UFS, elaborado em 

1979, e aprovado sob a gestão do reitor José Aloísio de Campus, a Assessoria de 

Comunicação Social é “o órgão responsável pela divulgação e relacionamento da 

Universidade junto à comunidade universitária e fora dela”, sendo atribuição sua:  

 

a) Colher e distribuir junto aos órgãos da administração superior as 

matérias publicadas, de interesse da universidade (press clipping); 

b) Preparar e distribuir o noticiário da universidade e avaliar sua 

repercussão (press release); 

c) Elaborar e executar o Plano de Divulgação da universidade; 

d) Editar o boletim interno da universidade; 

e) Funcionar como órgão de apoio à cobertura e divulgação de qualquer 

promoção realizada pela universidade; 

f)  Coordenar todas as tarefas de relações públicas da Reitoria; 

g) Dar apoio às promoções estudantis realizadas através dos diretórios, 

quando solicitado pelo pró-reitor de Assuntos Estudantis; 

h) Fazer pesquisa de opinião para manter o reitor informado da imagem 

externa e interna da universidade; 

i)  Manter contatos com os diversos órgãos da universidade que enviarem 

matéria para divulgação, informando-os sobre a publicação; 

j)  Promover a realização de filmes e fotografia sobre assuntos científicos, 

culturais ou sociais de interesse da UFS. (CONSU, 1979:19) 

 

 

2.2. Estrutura física e de trabalho 

 

A Assessoria de Comunicação da UFS está abrigada no prédio da Reitoria, no 

Campus de São Cristóvão. Antes concentrada em duas salas, seu espaço físico foi 

reduzido para dar lugar à ampliação da Sala dos Conselhos, enquanto aguarda 

transferência para um futuro Complexo de Comunicação a ser construído nas 

proximidades da Rádio UFS, também no Campus de São Cristóvão. 

Devido ao Plano do MEC para Reestruturação e Expansão das Universidades 

Púbicas (REUNI), a Ascom tem sido, de fato, reestruturada em termos de recursos 

materiais nos últimos anos. Basta dizer que, em 1999, todo seu equipamento 

consistia de “um ramal telefônico, dois microcomputadores, uma máquina de 
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escrever elétrica, um aparelho de fax, uma assinatura dos jornais Gazeta de Sergipe 

e Jornal da Cidade e um televisor de 20 polegadas” (SOUSA, 1999:14). Pode-se 

dizer que, hoje, ela já dispõe de todas as ferramentas técnicas para execução de 

seu trabalho enquanto agência multimídia: câmeras fotográficas, filmadoras de 

última geração, uma quantidade suficiente de computadores, ilhas de edição de 

áudio e vídeo, servidores, gravadores digitais, etc. 

No campo dos recursos humanos, dez anos atrás, oito pessoas compunham 

o quadro de pessoal da Assessoria: o chefe (jornalista com dedicação exclusiva), 

outros dois jornalistas (que trabalham somente no período da manhã), dois 

secretários (com dedicação exclusiva), um bolsista (com dedicação de 15 horas 

semanais e horário flexível) e dois estagiários (também com dedicação de 15 horas 

semanais, em meio expediente e um a cada turno) (1999:14). 

Atualmente, a estrutura de pessoal conta com o chefe (jornalista com 

dedicação exclusiva), outros três jornalistas (que trabalham em turnos alternados) 

com dois bolsistas; dois secretários (sendo um terceirizado) com um bolsista, um 

programador visual, um designer, um profissional de publicidade com um bolsista, e 

um fotógrafo. 

Além de, em certa medida, a equipe de jornalismo ter sido ampliada, o setor 

supriu a falta de profissionais de propaganda e publicidade, inerentes ao trabalho de 

uma assessoria de comunicação. Além disso, supriu-se de um designer, que apoia a 

criação de campanhas de divulgação institucional e o trabalho visual da equipe de 

jornalismo; muniu-se também de um programador visual que trabalha agora criando 

conceitos e uma identidade visual que unifique os sites da instituição. A produção de 

vídeos, antes somente sob responsabilidade do CEAV, começou a ser feita, inclusive 

com fins jornalísticos na produção de reportagens de divulgação científica. 

Embora tenha crescido em número de pessoal, é fato questionável se esse 

crescimento da equipe acompanhou o ritmo de crescimento da própria Universidade 

Federal de Sergipe nos últimos anos, tanto no ensino (a instituição tem hoje mais de 

mil professores efetivos) em nível de graduação (5.620 vagas entre as modalidades 

presencial e a distância no último vestibular), como no de pós-graduação e pesquisa 

(23 mestrados e 8 doutorados) e na extensão (que alcançou mais de 300 mil 

pessoas ano passado). 

Além disso, é preciso notar que, ainda somente fixa em São Cristóvão, a 

Assessoria de Comunicação da UFS não acompanhou as transformações trazidas 
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pelo REUNI, como a de uma realidade multi-campi. Assim, embora envie seus 

periódicos e materiais de campanha publicitária, ela ainda não possui pessoal 

disponível em cada campus para colher e divulgar informações de interesse público. 

 

 

2.3. Estrutura de produção e divulgação 

 

A produção jornalística da Ascom depende, em parte, do apoio dos estagiários 

de jornalismo, uma vez que dispõe apenas de dois jornalistas pelo turno da manhã, 

e um pelo turno da tarde. Através do projeto Agência UFS de Divulgação Científica, 

financiado pela Fapitec, a Ascom desfrutou, durante boa parte do ano de 2009 e até 

novembro de 2010, da colaboração de mais um repórter, dedicado exclusivamente à 

produção (em texto, áudio e vídeo) de matérias com a finalidade de divulgação ou 

popularização de temas e resultados científicos obtidos na academia. 

Para divulgação de todos os seus materiais, a Ascom conta com algumas 

ferramentas como o Portal UFS, sua página oficial na internet. Seu principal veículo 

impresso é o Jornal UFS, periódico trimestral com oito páginas enviado para 

diversas instituições de ensino no país, e que trata basicamente de notícias sobre 

pesquisa. Além dele, conta com o Informe UFS, em fase de reformulação gráfica e 

editorial, que consiste num boletim de circulação interna em quatro páginas 

contendo as informações mais importantes já divulgadas no Portal UFS. Além disso, 

estreitou os laços com o público em geral no último ano através da criação de conta 

na rede social de microblogging Twitter, já contando mais de três mil “seguidores”. 

A clipagem é apontada (MAFEI, 2008) como um instrumento essencial em 

assessoria de comunicação para que uma instituição possa se posicionar e construir 

suas estratégias de ação, mediante o conhecimento da maneira como está sendo 

vista e avaliada pelas pessoas em geral e pela própria imprensa. A Ascom realiza 

hoje apenas o processo de clipagem eletrônica de notícias, isto é, aquilo que é 

veiculado sobre a UFS na internet, enquanto aguarda licitação de empresa 

responsável por captar o que é divulgado sobre a instituição na televisão, no rádio e 

nos jornais e revistas impressos. Para mapear o acesso ao Portal UFS, a assessoria 

conta com a ferramenta online de monitoramento de acessos Google Analytics. 
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O contato com a imprensa é geralmente feito pelos próprios jornalistas, 

através de telefone ou mesmo por e-mail. A Ascom envia regularmente informes para 

a imprensa local (e nacional, quando é o caso), sugerindo pautas com fontes para 

entrevista, eventos, resultados de pesquisa, e outros assuntos de interesse geral da 

sociedade como vestibular, vagas remanescentes, editais de pós-gradução, etc. 

Na maior parte do tempo, a Ascom é acionada por telefone, e-mail ou através 

de contato pessoal para fazer a divulgação de ações de interesse do público 

externo, em ações que envolvem a UFS de forma direta, ou pelo público interno, 

sejam gestores, professores, técnicos e alunos. Em razão do tamanho da 

universidade e da multiplicidade de ações nela desenvolvidas, uma vez que, embora 

no menor estado da federação, trata-se de uma das maiores universidades do Brasil 

em números de alunos, torna-se praticamente impossível para a Ascom, com a 

equipe que atualmente dispõe, cobrir todos os eventos, ações, debates, obras e 

pesquisas mais importantes que nela se desenvolvem. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISE DOS DADOS 
 

Neste capítulo, depois de revisarmos os conceitos elaborados por Van Dijk 

para descrever a superestrutura da notícia, e de termos descrito a Assessoria de 

Comunicação da UFS em termos de suas atribuições e da forma como está 

composta, passaremos agora a uma análise contendo a aplicação dos conceitos 

discutidos até aqui ao caso dos textos produzidos dentro da referida Assessoria. 

Nosso objetivo é retomar os conceitos expostos no primeiro capítulo para 

explicarmos como a superestrutura do texto procura atender a um determinado 

contexto e circunstância em que a assessoria se insere, e também às expectativas 

subjacentes às atribuições de uma assessoria de uma instituição de ensino superior. 

Através da análise de um ano inteiro de produção, veremos como os textos 

estão constituídos em termos de sua superestrutura, que sentidos isto gera, e de 

que forma se pode propor modificações a fim de buscar um melhor aproveitamento 

da atividade jornalística. 

Cabe aqui explicitar como foi feita a seleção de nosso corpus. Ao todo, 24 

produções foram escolhidas dentre as centenas de textos produzidos durante o ano 

de 2009. Foram dispensadas divulgação de editais e seus resultados, notas de 

falecimento, notícias administrativas, avisos de todo tipo e outras matérias 

corriqueiras, enfim, todo texto que não envolvesse um processo mais elaborado de 

escrita e edição. 

Não ficamos restritos aos textos do Jornal UFS, ou à Agência UFS de 

Divulgação Científica. E conquanto se note que os textos sobre pesquisa ocupam 

uma parcela visivelmente majoritária da nossa seleção, ressaltamos a preocupação 

em aproveitar aquilo que havia de mais duradouro (as notícias “frias”, no jargão 

jornalístico) entre todas as produções disponíveis no Portal UFS, em 2009, fossem 

sobre ensino, pesquisa ou extensão. 

No mais, diante da impossibilidade de apresentar resultados detalhados da 

análise de todo o corpus selecionado, nos concentramos em, ora realizar análises 

do tipo individual, a título de demonstração de nossos critérios e métodos, ora 

apresentar os dados em conjunto, sob a forma de considerações gerais. 



44 

Embora não seja esse o nosso objetivo maior ou um dos principais, iremos 

também averiguar pontualmente como se deu a repercussão na imprensa dos textos 

produzidos pela Assessoria da UFS, isto é, de que forma eles foram recebidos e 

reproduzidos, notando em quais categorias, se em alguma, houve modificação. 

Julgamos interessante também buscar refletir, quando possível, sobre as razões de 

tais modificações por parte dos demais órgãos de mídia e, quando for o caso, sobre 

as razões da não alteração de certos textos. 

  

 

3.1 Sumário 

 

O sumário, no esquema da notícia, se constitui de “manchete” e “lead”. Os 

sumários dos textos publicados no Portal UFS apresentam sempre, além de lead e 

manchete, um “foguete” (que explicaremos adiante) e, por vezes, “subtítulo”. A 

seguir, analisaremos cada uma dessas categorias: 

 

 

3.1.1 Manchete 

 

A manchete ou título, vimos, precede o conteúdo informativo e aparece em 

todas as notícias expressando o acontecimento principal ou, a depender do caso, o 

mais recente. Para estudo da manchete, escolhemos um caso para, por amostra, 

traçarmos uma análise detalhada. Trata-se do texto “Vestígios de animais em 

Sergipe remontam a 110 milhões de anos”, publicado em maio de 2009, no Portal 

UFS. 

Figura como “foguete” a ciência envolvida no estudo, a “Paleontologia”. No 

primeiro e segundo parágrafos da notícia, temos a presença da categoria “história”, 

ilustrada pelos dados referentes à separação dos continentes e ao cientista 

precursor desse estudo, em 1912. São dois parágrafos iniciais que contam algo, mas 

ainda não dizem explicitamente de que trata o texto. No terceiro parágrafo, 

encontramos um ponto de transição entre o conteúdo introdutório e o que parece ser 

o evento principal, composto de duas partes: [1] “Nesse avanço mar adentro pode 
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ser contada a história daquele oceano e de Sergipe, [2] comprovada através do 

acervo de fósseis que compõe o Laboratório de Paleontologia da UFS.” 

É como se os dois primeiros parágrafos nos conduzissem pela história da 

formação dos continentes, o terceiro nos levasse até à porta do Laboratório de 

Paleontologia, e os dois parágrafos seguintes nos descortinassem, compondo o 

evento principal da matéria, o que há para se ver ali: 

 

...vestígios de animais do grupo dos Amonóides, representados por conchas 

e caramujos, por exemplo, têm idades que chegam a 110 milhões de anos. 

Além deles, há fósseis de mamíferos como a preguiça gigante, tigre dente de 

sabre e outras espécies de animais grandes, como elefantes, hipopótamos e 

cavalos pré-históricos, que foram encontrados no Agreste sergipano e 

possuem mais de 10 mil anos. 

 

O quarto parágrafo e o quinto tratam da metodologia utilizada na coleta dos 

vestígios para o Laboratório, enumerando alguns dos fósseis encontrados e falando 

sobre o trabalho de identificação. É o que, no esquema de van Dijk, corresponderia 

às “circunstâncias”. 

No sexto e sétimo parágrafos, encontramos um desdobramento do evento 

principal. Uma “ação” que vem como “consequência/reação” ao primeiro trabalho de 

coleta, a construção de uma linha do tempo geológica “por alunos da 6ª série de 

escolas públicas municipais de Aracaju através do projeto de extensão ‘Divulgando 

os Conhecimentos Paleontológicos de Sergipe’”.  

Os dois últimos parágrafos ficam para o que poderíamos chamar de 

“comentários/avaliação”. São explicações trazidas pelo jornalista para iluminar algum 

tópico do assunto; no caso em questão, a diferença conceitual entre a Paleontologia 

e a Arqueologia.  

Apesar de o evento principal referir-se a algo que materialmente está dentro 

da UFS e de o texto inteiro tratar de ações desenvolvidas pela instituição, o jornalista 

teve de eleger como manchete apenas a descoberta dos vestígios e o inusitado fato 

de serem eles tão antigos. O título resultou um tanto genérico, referenciando apenas 

uma parte do conteúdo: são os 110 milhões de anos que estão em evidência, não 

necessariamente o fato de parte disto estar dentro de um laboratório, na 
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Universidade Federal de Sergipe, tampouco o projeto de extensão ligando o material 

do laboratório ao trabalho com alunos de escolas públicas municipais. 

 

 

3.1.2 Foguete e subtítulo 

 

Por ter uma função bastante óbvia, o “subtítulo” pede poucos comentários. Ele 

aparece, como o próprio nome indica, após ou abaixo do título e cumpre a função de 

detalhar, apresentar mais dados sobre (quando, como, onde aconteceu) aquilo que 

vai à manchete. 

O que chamamos de “foguete” é recurso muito comum na internet. Trata-se 

de uma palavra-chave que dá apoio ao título e normalmente corresponde, nos textos 

analisados, a uma atividade de ação da universidade (“Extensão”, Ensino, 

Pesquisa), local (“Em Aracaju”), ação (“Popularização”, “Reconhecimento”, 

“Entenda”, “Preconceito”, “Estigma”) produto (“Microcápsula antidengue”, “Menção 

honrosa”, “Prêmio”), tipo de evento (“Palestra”, “Estudo”, “Congresso”). A maior 

ocorrência é de alusões às disciplinas, áreas de estudo ou temas (“Paleontologia”, 

“Nutrição”, “Meio ambiente”, “Matemática”, “História”, “Língua Portuguesa”, 

“Arqueologia subaquática”, “Saúde”, “Astronomia”). Como regra, constata-se que, 

uma vez no foguete, a palavra não se repete na manchete. 

 

 

3.1.3 Lead 

 

Além dessa primeira parte composta pela “manchete”, o sumário da notícia é 

constituído também pelo “lead”. Embora não obrigatório, ele está massivamente 

presente em textos jornalísticos e consiste num parágrafo (geralmente o primeiro) 

que resume as principais, ou mais recentes, informações do texto. Para essa parte, 

falaremos de forma geral sobre as várias ocorrências, sem traçar uma única análise 

específica maior. 

Em textos jornalísticos corriqueiros, é quase regra que as informações 

principais ou mais recentes venham já no primeiro parágrafo. Nos textos analisados 

aqui, por se tratarem de peças que demandaram um tempo maior para sua 

elaboração e por serem, em sua maioria, notícias frias, pudemos encontrar alguma 
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diversidade na construção do “lead”, que em si mesmo é uma categoria oca. Ele 

depende de incorporar a si outras categorias para, resumindo-as e, desse modo, 

resumindo os fatos mais importantes ou mais recentes, hierarquizar a estrutura 

noticiosa e tornar mais facilmente compreensível e identificável o conteúdo 

apresentado. 

O caso mais comum dessa apropriação feita pelo lead é quando o texto se 

inicia com um “comentário” do próprio jornalista – o que será analisado de forma 

específica adiante, no tópico 3.5. Quando o “comentário” ou uma categoria outra 

como “história” aparecem no início, o fato principal ou mais recente tende a ir para o 

segundo ou mesmo terceiro parágrafos. O recurso é uma forma de não ser tão 

“seco” ou previsível, trazendo informações que ajudem o leitor a entender o que vem 

a seguir. 

Na contramão, encontramos um “lead” bastante direto no texto “Aluno ganha 

menção honrosa em evento nacional de Paleontologia”, no qual lemos: “O aluno de 

Biologia Leonardo Ferreira de Almeida recebeu menção honrosa durante o XXI 

Congresso Brasileiro de Paleontologia.” Toda a notícia já foi dada com esta frase. 

Outros “leads” conseguem ser informativos sem se utilizar de comentários por 

parte do jornalista e sem se valer de uma apresentação crua da informação por 

incorporarem, de forma engenhosa, algo da categoria “reações verbais”, como no 

caso do texto “Projeto leva Matemática à praça Fausto Cardoso, no Centro”, que 

inicia-se com a avaliação da pesquisadora sobre a realização do evento: “‘Divertido, 

produtivo e bem-sucedido’. Assim a professora Eva Siqueira Alves define o primeiro 

dia do projeto...” 

Em outros casos, é o “contexto”, categoria que normalmente serve à 

descrição das etapas da pesquisa ou dos dados apresentados, quem vem ajudar o 

“lead”, como em “Pesquisa traça perfil de idosos vítimas de acidentes de trânsito”, 

que se inicia com a seguinte frase: “Do sexo masculino, entre 60 e 70 anos, oriundo 

do interior. Este é o perfil de dois terços dos idosos vítimas de acidente de transporte 

em Sergipe.” 

 

 

3.2 Evento principal 
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Na definição de van Dijk, o “evento principal” é o cerne do relato, e aquilo de 

que fala a manchete da notícia. O evento principal pode tanto ser definido por sua 

importância como pelo critério de recência – isto é, o dado mais novo sobre um 

determinado acontecimento. 

Temos exemplos disto no texto “Professor debate estudo sobre corrosão na 

indústria”. O primeiro parágrafo trata de forma ampla, numa primeira parte, do 

problema da corrosão. E termina com a informação de que, na UFS, se realiza 

pesquisa “com o objetivo de desenvolver um produto voltado para esta demanda [de 

diminuição da corrosão]”. A princípio, esse estudo parece ser o evento principal. 

Contudo, é o conteúdo do segundo parágrafo que vai à manchete: 

 

Este estudo, que procura usar a prata como elemento nanobiocida para o 

combate da corrosão, foi tema de palestra no seminário “Os desafios do pré-

sal e o novo marco regulatório”, que acontece na UFS nesta segunda, 23. 

 

Eis o evento principal: a palestra proferida sobre o estudo, não o estudo em si. 

Muito embora o estudo em si mesmo tenha muito mais importância e peso do que a 

palestra, é esta, enquanto fato mais recente, que se faz noticiar e constitui, neste 

caso, o evento principal. 

Dito isto, passemos a um outro caso que nos ajudará a entender a categoria 

evento principal e sua utilização, na superestrutura dos textos publicados, pela 

Assessoria de Comunicação da UFS.  

 

É uma verdade clara em jornalismo que, a ordem como os eventos são 

dispostos, normalmente, alteram o entendimento completo dos fatos. Num 

jornalismo de ordem cronológica, a precisão e a justeza consistiam em narrar os 

fatos exatamente na ordem em que ocorreram, quase como um cronista de 

navegação. Mas numa época em que, ao menos as notícias, são escritas segundo 

os moldes da pirâmide invertida, elevando os fatos principais e deixando para o final 

os menos importantes, uma alteração nessa ordem é hoje uma das formas mais 

simples de adulteração da realidade. 

Como explica o jornalista Olavo de Carvalho, correspondente, nos Estados 

Unidos, para o Jornal do Comércio, de São Paulo: “A técnica jornalística mais 
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elementar ensina que o título deve resumir a parte mais importante e confirmada da 

notícia, ficando para o corpo do texto os detalhes complementares” (2008). 

Mas, a análise do texto “Pesquisa da UFS sobre segurança pública recebe 

prêmio nacional”, divulgada no Portal UFS em novembro de 2009, e do seu contexto 

original de produção vão nos revelar um outro aspecto. A saber, que a mudança, no 

evento principal, nem sempre envolve a tentativa de manipulação dos fatos. É 

possível alterar a ordem do evento principal, isto é, elevar um evento secundário à 

categoria de principal sem necessariamente contrariar a realidade dos fatos ou 

tentar maquiar o impacto que tais fatos teriam sobre o leitor, caso estivessem em 

destaque, no título. 

O título da matéria, no Portal UFS, se reporta, basicamente, ao prêmio 

recebido pela pesquisa realizada na UFS, um tema que, num grau que não podemos 

mensurar, deve obviamente possuir maior apelo imediato entre o público acadêmico. 

Em acréscimo, podemos dizer que é de fato utilizado um termo que pertence ao 

interesse público, contudo, de feição bastante genérica, a “segurança pública”. 

Em verdade, aquilo que vai no subtítulo é que dá o tom, chama a atenção, e 

interessa a um público maior: os desvios de conduta da polícia militar. Uma vez que 

tem como foco de seu trabalho divulgar suas ações e resultados, muito mais do que 

problematizar ou aprofundar quaisquer questões relativas à atuação da polícia na 

sociedade, a Ascom compõe três primeiros parágrafos que nada guardam sobre a 

polêmica que envolve o tema do estudo, mas apenas narram questões que estão no 

título do trabalho, qual o prêmio ganho e, no terceiro parágrafo, falam sobre a 

premiação e sua importância, através de uma fala do autor da pesquisa. 

Somente no quinto parágrafo é que o teor polêmico da pesquisa se evidencia, 

através da referência ao conflito experimentado pelas corregedorias de polícia, 

divididas entre a ideia negativa que dela fazem os policiais e, de sua parte, a 

sociedade em geral: 

 

No entanto, na visão do pesquisador, esse órgão é marcado por um 

conflito. Para a sociedade, é parcial e corporativista, pois costuma ser 

conivente com os abusos policiais. Para os policiais da corporação, é 

visto com desconfiança, pois tem como finalidade justamente de apurar 

supostos abusos cometidos por membros da corporação. 
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O problema da falta de punição só é encontrado no oitavo parágrafo. A “falta 

de transparência na condução dos processos” se encontra no décimo parágrafo. O 

problema quanto ao “registro das ocorrências” encontra-se no décimo segundo 

parágrafo. A “punição condicionada a aprovação de um superior”, no décimo terceiro. 

E aquilo que é talvez a declaração mais contundente e explícita feita pelo autor do 

estudo: “não se verifica, após os fatos, as providências tomadas”, vai parar no 

décimo quarto parágrafo, praticamente o último do texto, uma vez que o restante da 

notícia consiste numa suíte que narra a experiência do pesquisador na Colômbia, 

resultado da premiação. 

Dependendo de como olhamos, poderíamos ver aí uma inversão perversa 

nas categorias de título, e “lead”, formadoras do resumo da notícia, bem como uma 

reordenação do que seriam realmente os fatos principais. Maristela Mafei pontua, 

sobre o trabalho de uma Assessoria de Comunicação: “Muitas vezes, a informação a 

ser divulgada é considerada de interesse público para um dos lados, mas não para o 

outro. Em outras, o que é alegado como de interesse público pode ser questionado. 

Não raramente, assessores e jornalistas estão em lados completamente opostos” 

(MAFEI, 2008:27). 

Ora, a “inversão” neste caso parece existir, mas julgamos que deva ser 

compreendida por outros critérios que não os da ocultação, e com outros objetivos 

que não os de atenuar um possível impacto da notícia. É bastante compreensível a 

realocação de categorias e a reorganização dos eventos principais, uma vez que 

não pertence à alçada de uma assessoria de comunicação de uma instituição de 

ensino problematizar questões de segurança pública; mesmo porque fazer isto 

implicaria dar voz, direito de manifestação, para ambos os lados, obrigando-a a 

procurar saber o que a polícia, parte envolvida, teria a dizer sobre o assunto. 

 

 

3.3. Backgrounds 

 

O background é considerado pelo próprio van Dijk como uma categoria 

complexa. Isto em razão da dificuldade de diferenciar a “história”, que diz respeito a 

“toda informação noticiosa de natureza histórica geral”, das “circunstâncias”, com 

seus dois desdobramentos: o “contexto”, que organiza a informação sobre a 
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situação atual que se acabou de mencionar; e os “eventos anteriores”, que tratam de 

eventos específicos que precedem os eventos principais, quase como numa relação 

de causa e efeito – diferenciando-se da categoria “história” por esta ter vínculo com 

fatos de data mais longínqua. 

 

 

3.3.1 Circunstâncias: contexto e eventos anteriores  

 

Em “Estudante se destaca em simpósio com estudo sobre Pierre Verger”, 

temos um texto que é praticamente todo ele descrição de um episódio, ou a 

narrativa de seu “contexto”. 

Como em muitos outros, aqui o evento principal não está no primeiro 

parágrafo; este é composto por dados que, de alguma forma, se enquadram na 

categoria “história”. O segundo parágrafo dá conta de parte do evento principal, ao 

dizer que o “acervo fotográfico [de Pierre Verger] tornou-se tema de um trabalho 

apresentado no XXV Simpósio Nacional de História (ocorrido de 12 a 17 de julho em 

Fortaleza) pelo aluno Aaron Sena, do último período do curso de História da UFS”. 

A partir daí, terceiro, quarto, sexto, oitavo e último parágrafos tratam de como 

se deu a participação no simpósio, como o trabalho foi selecionado, como surgiu a 

ideia para a pesquisa e qual foi a premiação. O evento principal, que em parte 

aparece no segundo parágrafo, apresenta-se de maneira completa no quinto: “A 

pesquisa foi selecionada pela comissão julgadora do simpósio e tornou-se uma das 

ganhadoras do Prêmio de Iniciação Científica.” 

Esse é um caso mais comum do que se imagina nos textos produzidos pela 

Ascom, especialmente os que tratam de divulgação de pesquisas. Toda a parte que 

envolve a descrição do método utilizado, dos passos seguidos pelo pesquisador, 

pode ser categorizada como “circunstâncias/contexto”, e constitui grande parte do 

corpo das matérias. 

Curiosamente, é possível como que ouvir a voz do pesquisador, no texto 

jornalístico, pelos passos com que se vai descrevendo a realização do estudo. 

Citaremos um único caso, devido à abundância de exemplos. Na matéria “Qual a 

imagem da prostituição? Estudo da UFS ouve 75 pessoas”, temos, do início ao fim, 

a presença da categoria “contexto”, através das descrições de como e com que 

métodos, a pesquisa foi desenvolvida. Mesmo quando aparecem reações verbais, 
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falas do pesquisador e da estudante, elas são, no fundo, descrições de contexto 

através de citação direta. 

O mesmo ocorre muito claramente em “Evanildo Bechara fala sobre o Novo 

Acordo Ortográfico”; “Pesquisa traça perfil de idosos vítimas de acidentes de 

trânsito”; “Criança negra tem desvantagem na sala de aula, revela estudo”; e 

praticamente todos os outros textos do nosso corpus. O “contexto”, contendo as 

descrições de método, citações diretas e indiretas e detalhes de elaboração da 

pesquisa, é categoria predominante. Obviamente, isso se dá por influência da 

própria fala do pesquisador ou fonte principal sobre o jornalista, uma vez que é do 

autor da pesquisa, projeto ou evento que o repórter extrai o sumo para a escrita do 

texto. 

Embora não seja nosso interesse principal aqui um estudo estilístico, mas 

apenas para reforçar o que dissemos anteriormente sobre uso tácito de categorias 

dadas pela própria fonte, notamos que, em outros casos, a influência é tão forte que 

o jornalista assimila até mesmo os próprios termos que do pesquisador recebe, 

ainda que podendo, com facilidade, utilizar outros mais acessíveis. No texto “Projeto 

de arborização recupera área do campus de são Cristóvão”, encontramos o que 

segue: 

 

“A partir do momento em que a universidade cresce fisicamente, alguns 

indivíduos arbóreos precisam ser cortados, e a preocupação com a questão 

ambiental nos leva à necessidade de repor estes indivíduos”, conta o 

professor Robério Anastácio Ferreira, que coordena o projeto desde seu 

início, em julho do ano passado. 

  

Perdoável enquanto citação direta do pesquisador, os “indivíduos arbóreos”, 

designação técnica para o que todos conhecem por “árvores”, voltam a aparecer no 

texto por mão do próprio jornalista: “Até o momento foram catalogados 1.927 

indivíduos arbóreos pertencentes a 70 espécies. O processo de identificação ocorre 

com a colocação de uma plaquinha em cada árvore...” 

 

 

3.3.2 História 
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Conquanto opcional, a presença ou ausência da categoria “história” possui 

implicações, efeitos. Nos textos do nosso corpus, possui rara aparição e está quase 

sempre ligada, de forma óbvia, ao conteúdo: quando se trata de textos que tenham 

algo que ver com a disciplina História, a categoria homônima quase sempre aparece. 

Por exemplo. Ao mesmo tempo em que trata da questão “contexto”, o texto 

que analisamos inicialmente aqui sobre Pierre Verger também nos diz algo sobre 

esse segundo ramo da categoria “circunstâncias”: “Esse foi Pierre Verger (1902-

1996), fotógrafo viajante que desembarcou no Brasil em 1946 e fotografou 

principalmente rituais religiosos e manifestações culturais.” 

A necessidade de inclusão desse pano de fundo estava clara, a fim de não 

comprometer o entendimento da matéria, uma vez que nem todos os leitores 

poderiam dispor desse mesmo conhecimento de mundo partilhado sobre quem foi e 

o que fez no Brasil o fotógrafo Pierre Verger. O mesmo se percebe em “Evanildo 

Bechara fala sobre o Novo Acordo Ortográfico”, a categoria surge para atender a 

uma necessidade óbvia de contextualização cronológica de fatos que antecedem e, 

de certa forma – no plano histórico, não no textual – provocam o evento principal: 

 

Ele esteve na UFS na última sexta-feira, 13, para explicar e responder 

dúvidas sobre o Novo Acordo Ortográfico, firmado em 1990 pelas oito nações 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Ocupando a cadeira 33 

da Academia Brasileira de Letras desde 2000, Bechara não participou da 

elaboração do documento... 

 

Há pelo menos mais cinco ocorrências claras dessa categoria nos textos de 

nosso corpus. Por vezes, e o próprio van Dijk reconhece, é difícil diferenciar a 

“história” dos “eventos anteriores”, mas ajudará relembrar que estes são eventos 

imediatamente anteriores ao evento principal, enquanto a categoria “história”, 

nitidamente, irá referir-se a certo período de tempo ou a um conjunto de 

acontecimentos que transcorreu num passado não tão próximo. 

Uma maior ênfase na categoria “história”, invariavelmente, acaba por 

emprestar um tom mais aprofundado à notícia – muito embora vários outros 

elementos sejam necessários para, em conjunto, transmitir essa ideia (por exemplo, 

a multiplicidade de fontes e a credibilidade delas, a correspondência entre os 

acontecimentos e a forma como foram relatados, entre outros). 
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Mas o fato é que, por meio da contextualização dos eventos e de sua ligação 

correta com a linha temporal, a compreensão de uma situação atual sempre acaba 

se tornando mais clara. Nihil ex nihilo, diziam os antigos, e a categoria “história” 

serve justamente a isto: mostra de onde as coisas vieram e como se chegou a 

determinado ponto. 

 

 

3.4 Consequências 

 

As “consequências” de um episódio são uma categoria opcional que pode 

ocorrer de duas formas: como “eventos/atos”, isto é, outras ações de ordem física 

que se desdobram do episódio primeiro ou principal, ou como “reações verbais”, que 

consistem em consequências de natureza imaterial, não física, e são as falas ou 

declarações dos personagens direta ou indiretamente envolvidos, implicados naquilo 

que se está noticiando. 

 

 

3.4.1 Eventos/atos 

 

Temos um exemplo de eventos/atos como consequências no texto “Qual a 

imagem da prostituição? Estudo da UFS ouve 75 pessoas”. Enquanto descreve o 

estudo e seu contexto de produção, há a referência de que “a pesquisa foi premiada 

como destaque na categoria ‘Iniciação Científica’ durante congresso da Associação 

Brasileira de Psicologia Social (Abrapso)”. 

O que há de central na matéria é que, através do estudo, e da amostragem 

com 75 pessoas, têm-se uma imagem da prostituição no Estado de Sergipe. O fato 

de este estudo ter ganho um prêmio, na organização textual, é mera consequência. 

Esse não é o caso, por exemplo, nos textos específicos sobre premiação. Em 

nosso corpus, temos exatamente cinco deles. Uma vez que o próprio prêmio, em si 

mesmo consequência, está referenciado na superestrutura da notícia como evento 

principal, destaque, não pode ser, ao mesmo tempo e na mesma relação, 

consequência de qualquer outra coisa. 
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É o caso de “Estudante se destaca em simpósio com estudo sobre Pierre 

Verger”; “Alunos de Zootecnia ficam em 2º lugar em disputa nacional”; Aluno ganha 

menção honrosa em evento nacional de Paleontologia”; “Estudo sobre bolsa-família 

é destaque em congresso”; e “Pesquisa da UFS sobre segurança pública recebe 

prêmio nacional”. Todos os prêmios figuram como a própria manchete e o evento 

principal, não a consequência. 

 

 

3.4.2 Reações verbais 

 

Para fins de análise, colhemos aqui dois casos, um positivo e outro que 

consideramos negativo, do uso – ou ausência – da categoria “consequências”, nos 

textos do nosso corpus. 

Nossa primeira análise é de um texto publicado na edição de maio de 2009, 

do Jornal UFS, em que se divulga o projeto de extensão Justiça Universitária Social, 

desenvolvido por um professor e alunos de direito da Universidade Federal de 

Sergipe, no bairro Rosa Elze, em São Cristóvão. 

O primeiro parágrafo ou “lead” explica como a ideia nasceu, enquanto o 

segundo é tanto uma descrição do “evento principal” quanto dos “eventos 

anteriores”. No terceiro parágrafo, temos uma descrição do “episódio” que mostra 

quem está envolvido na ação e o que é feito. O fim desse parágrafo e os dois 

seguintes são uma descrição de qual a abordagem do trabalho, algo que se encaixa 

na categoria de “contexto” e funciona como um detalhamento ou especificação do 

evento principal. 

No intertítulo “Prática profissional”, mostram-se os benefícios auferidos pelos 

alunos de Direito com a participação no projeto. Isso está bem próximo da 

subcategoria “eventos/atos”: certificado da Proex, realizar um trabalho voluntário, 

começar a praticar o Direito, são “consequências ou reações” a serem 

experimentadas pelos alunos. 

O parágrafo final, além de tratar de problemas enfrentados pelo projeto – o 

que, no fim das contas, é mais uma descrição de “contexto” –, finaliza com uma 

“reação verbal” ao episódio, quando lê-se: “‘todos nós desse grupo inicial queremos 

permanecer no projeto até que este se consolide, desejamos que o projeto seja 

permanente e institucionalizado’, completa”. 
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Percebe-se, nesse texto, uma ausência positiva da categoria “comentário”, 

ajudando a compor uma ideia de maior objetividade quanto ao que está sendo dito. 

Vale ressaltar que tal categoria, por definição, comportaria “expectativas” ou 

“avaliações” feitas pelo próprio jornalista. Nada disso aparece aqui. Até as 

explicações sobre como o projeto funciona são entrecortadas por citações diretas do 

professor e do aluno entrevistado, agentes diretos do processo. 

Mesmo quando se diz, por exemplo, que “ainda existem algumas carências 

para que o projeto se consolide”, isso nada mais é do que uma paráfrase da citação 

direta que vem na linha seguinte: “‘Ainda não temos fontes de financiamento’, (...) diz 

Afonso”. 

Por outro lado, conquanto seja verdade que nem todas as categorias do 

esquema superestrutural apresentado por van Dijk são obrigatórias, o texto peca por 

não apresentar “reações verbais” às ações. Tratando-se de um projeto de extensão 

da universidade, com vistas à comunidade externa, é curioso não haver nenhuma 

fala de alguém que já tenha sido ou esteja sendo beneficiado por ele. Professor e 

aluno revezam, com propriedade, o microfone sobre o projeto de combate à 

exclusão jurídica, mas não se deu voz aos que foram beneficiados com a iniciativa. 

Essa ausência não constitui injustiça ou manipulação, de forma alguma, 

apenas é algo que falta para que o texto se torne ainda mais interessante, real, 

humano. Esse fato pontual, quando visto reencenado em tantos outros textos, 

revela, na verdade, uma fragilidade na organização de trabalho da Assessoria de 

Comunicação, pela dificuldade de acessar e visitar fontes externas, ir além do 

contato telefônico ou das cercas do campus; dificuldade de buscar os personagens 

beneficiados pelas iniciativas da UFS, o elemento humano, ao invés de apenas dar 

espaço às considerações dos professores ou mesmo alunos. 

Embora haja exceções, que faremos questão de mostrar adiante, em outra 

análise, uma conclusão fundamental a que esta análise nos leva é que quando se 

trata de “projetos de extensão”, parece-nos, julgando pelo esquema de van Dijk, que 

as “consequências e reações”, isto é, “reações verbais” ou “eventos/atos” 

provocados pelo episódio são mesmo categorias que devem estar presentes. Do 

contrário, se está deixando de fora do texto aquilo que poderia lhe dar grande 

respaldo, os principais implicados ou beneficiados com os projetos. 

O que falta ao texto anterior está presente em “Projeto leva Matemática à 

praça Fausto Cardoso, no centro”, publicado no Portal UFS, em maio de 2009. Aqui, 
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tal como no anterior, temos diante de nós mais um projeto de extensão, só que, 

dessa vez, vemos uma diversidade de fontes falando dos benefícios auferidos 

através da Extensão. 

Já o primeiro parágrafo é aberto com uma declaração da própria professora 

que organiza o evento. No segundo, temos um depoimento de duas estudantes que 

“apreciaram os experimentos e a maneira divertida de entender o Teorema de 

Pitágoras”. O terceiro parágrafo é composto por frases de uma professora de 

matemática. No quarto parágrafo, temos o depoimento de uma mãe que “levou os 

dois filhos ao stand do evento na esperança de fazer com que eles perdessem o 

‘medo’ da matemática”. 

No último parágrafo, e apenas neste, não há “reações verbais” ao “episódio”. 

Encontramos aqui uma subcategoria diversa, os “eventos/atos”, quando se afirma 

que o projeto “recebeu propostas para percorrer algumas cidades do interior e 

também outras praças, nos bairros não contemplados”. 

Esse é um texto, ao mesmo tempo, sobre um projeto e sobre um evento. Ele 

é notadamente escrito com base na categoria “consequências” e suas duas 

subdivisões: do “lead” à conclusão, vemos ora “reações verbais” ora “eventos/atos” 

que resultaram do episódio. 

Tratando-se de um evento, pouco se preocupou o jornalista com uma 

descrição detalhada da metodologia que se empregou para tornar a matemática 

mais atrativa para o público. Tudo se resume em dizer: “o evento mostrou novos 

meios para assimilar fórmulas e exercitar o raciocínio lógico”. A comprovação da 

eficiência desses meios foi deixada a cargo da força dos depoimentos colhidos. 

Como vimos do texto anterior, as “reações verbais”, como outras categorias 

da superestrutura, embora não sejam obrigatórias, parecem fazer uma grande 

diferença quando se trata de divulgar um projeto de Extensão, e essas reações 

verbais, via de regra, só são obtidas quando buscadas. A riqueza de “reações 

verbais” encontrada aqui só foi possível porque, claramente, neste caso, o repórter 

fez uma visita ao local onde o evento se desenrolava e obteve ali, de perto, as 

reações do público (professores, pais e alunos) para a notícia. Não só a Matemática, 

como diz o título, mas o jornalista também foi à praça Fausto Cardoso. 
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3.5 Comentários 

 

Se sabemos que nem todas as peças da estrutura noticiosa são obrigatórias, 

a categoria “comentários” é provavelmente a mais opcional delas e, como vimos em 

capítulo anterior, claramente ocupa um espaço distinto do “episódio” noticioso, pois é 

a representação de uma voz pessoal, a de quem escreve a notícia. 

Em busca da objetividade jornalística, os comentários, sejam avaliações ou 

expectativas, do jornalista tendem sempre a ficar nas últimas linhas ou do lado de 

fora do jornal – exceto se estivermos falando de um jornalismo do tipo interpretativo, 

como alertou Mário Erbolato: 

 

...há excessos quando o repórter mostra os vários ângulos de uma notícia, 

pois transporta a sua ideia, ou as de quem entrevistou, para o texto entregue 

ao público. Não se poderia, a rigor, falar em interpretação, sem que se 

oferecesse ao leitor algo de opinião. E opinar é privilégio, por exemplo, dos 

editoriais... ERBOLATO (2004:31) 

 

Nos textos da Ascom, é curioso notar a forma como os comentários se 

manifestam. Das 24 matérias escolhidas para análise, 15 possuem algo da categoria 

“comentários”, enquanto nove não possuem. Normalmente, os “comentários” 

aparecem no “lead”, sempre que se busca uma forma descontraída de introduzir o 

assunto. É o caso do texto “Professor da UFS publica artigo sobre Método de 

Elementos Finitos: 

 

“Para os não iniciados em Matemática Aplicada tudo soará apenas como uma 

sequência ininteligível de fórmulas entrecortadas por um fraseado ainda mais 

hermético, mas o artigo publicado pelo professor David Soares, do 

Departamento de Matemática da UFS, possui aplicações muito mais 

valiosas”. 

 

Essa conclusão sobre como “tudo soará” aos não iniciados é comentário 

pessoal, conclusão do jornalista sobre a dificuldade da matéria que será exposta em 

seguida. 
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Há algumas outras aparições desse mesmo tipo em outros textos, como por 

exemplo: “O assunto do momento é a gripe suína” e, num outro: “Corrosão é um 

problema que ataca todas as indústrias”. No texto “Estudante se destaca em 

simpósio com estudo sobre Pierre Verger”, a paixão do fotógrafo por nosso país é 

constatação de quem escreve: “Um francês que se apaixonou pelas peculiaridades 

do Brasil e mostrou, através da lente de sua câmera, uma identidade pouco 

conhecida até mesmo por brasileiros”.  

Há casos em que o repórter é a própria fonte, falando do que vê e percebe: 

“...embora alguns poucos degraus sejam suficientes para cansá-lo, o renomado 

gramático está em plena atividade intelectual e parece longe de se despedir”, em 

“Evanildo Bechara fala sobre o Novo Acordo Ortográfico”. 

Constatamos ser muito comum, nos textos analisados, os casos em que o 

comentário aparece, no “lead”, por meio de uma simples constatação, de um dado 

que o jornalista espera que esteja acessível ao leitor pelo conhecimento de mundo 

partilhado, não necessitando do respaldo de nenhuma fonte. São exemplos os 

trechos que seguem: 

 

“O combate à dengue já virou rotina nas ações governamentais e no dia a dia 

das pessoas”, em “Larvicida é extraído da casca da laranja e do alecrim-

pimenta”. 

 

“Cada vez mais enfatizadas pela mídia e pela sociedade ocidental, que 

promovem um padrão de beleza vinculado ao baixo peso...”, em “Pesquisa 

avalia risco de propensão para anorexia e bulimia em alunas”. 

 

“A prostituição feminina sempre foi marcada por preconceitos e estigmas”, em 

“Qual a imagem da prostituição? Estudo da UFS ouve 75 pessoas”. 

 

“Marcada por uma história de violência decorrente de guerrilhas e do 

narcotráfico, a Colômbia é um país socialmente instável”, em “Pesquisa da 

UFS sobre segurança pública recebe prêmio nacional”. 

 

Além dessas ocorrências, detectamos que um procedimento ainda mais sutil 

realizado para comentar e, ao mesmo tempo, tentar ser o mais isento possível é, no 

“lead”, resumir, parafrasear ou fazer uma citação indireta das falas do pesquisador 
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entrevistado. Nesse caso, as avaliações estão diretamente ligadas ao estudo, 

versam sobre o mesmo assunto. O texto “Estudo aponta que áreas verdes 

concentram-se na Zona Sul”, por exemplo, se inicia com uma paráfrase da 

professora Rosemeri Melo: “Aracaju ainda está longe de ser uma cidade arborizada”. 

A frase aparece como “avaliação” do jornalista, mas não passa de síntese estrita 

daquilo que, ao longo do texto, a pesquisadora dirá. 

O mesmo se repete no texto “Projeto de arborização recupera área do 

campus de São Cristóvão: “Esse processo trouxe uma preocupação: como amenizar 

os impactos humanos sobre a natureza provocados pela expansão [do campus]?”. 

No texto “Qual a imagem da prostituição? Estudo da UFS ouve 75 pessoas”, só ao 

fim do parágrafo percebemos que o que se está dizendo é na verdade parte do 

estudo em questão: 

 

Diante da situação em que atuam as profissionais do sexo, muitas vezes o 

preconceito assume a forma de violência física. Garantir os direitos básicos 

poderia injetar ânimo num campo às vezes esquecido. A legalização da 

profissão seria um caminho, exceto para 39 pessoas ouvidas. 

 

Evidentemente, cabe frisar que é difícil aqui estender a discussão sobre até 

que ponto uma frase conteria ou não algo de subjetivo, ou um esforço maior ou 

menor de busca pela objetividade que caracterizaria a isenção ou distanciamento 

típicos do texto jornalístico padrão. Ademais, tal análise implicaria um estudo da 

frase, da microestrutura. 

Assim, parece-nos suficiente concluir que, no caso dos textos aqui analisados, 

pela forma e local em que geralmente aparecem, e por seu uso parcimonioso, os 

“comentários” não alteram ou comprometem a objetividade tão buscada no fazer 

jornalístico. Bastante sutis, e geralmente figurando no “lead”, parecem estar ali mais 

como um recurso para tentar fisgar o leitor, quebrando a ordem padrão em que as 

informações sempre costumam aparecer, do que para satisfazer alguma provável 

necessidade de opinar. 
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3.6 Repercussões na imprensa 

 

A seguir, quase como um apêndice a esta pesquisa, achamos por bem 

detectar e classificar alguns comportamentos típicos da imprensa em relação aos 

textos produzidos pela Assessoria de Comunicação da UFS. Cabe ver se, e como, 

os textos estão sendo reproduzidos, especialmente em termos de suas categorias, 

pelos diversos veículos de imprensa locais. 

Só essa parte valeria um trabalho separado, fosse possível organizar o todo 

caótico e infindável de reproduções feitas constantemente pelos mais variados tipos 

de usuários. São veículos oficiais de divulgação e mídia, mas também páginas 

pessoais de professores, alunos e “curiosos” que reproduzem as matérias das mais 

diferentes formas. 

Uma vez que a Ascom atualmente não dispõe de clipagem do que é veiculado 

em rádio, televisão ou jornais impressos nos valemos tão somente da clipagem 

eletrônica, daquilo que foi reproduzido na Internet. Sendo praticamente 

desnecessário dizer que uma mudança de formato (impresso para televisivo, por 

exemplo) implicaria numa mudança significativa e justificada do conteúdo e forma 

dos textos. 

Percebemos que as alterações, quando são feitas, buscam apenas 

economizar espaço. Nenhuma fonte a mais é inserida ou há qualquer alteração ou 

correção (mesmo quando necessária) dos dados, mesmo os erros de ortografia vão 

parar nos textos copiados pela imprensa local. 

Buscando uma explicação positiva para esse fenômeno, poderíamos dizer 

que tal se deve à credibilidade gozada pela Assessoria, a confiança que a imprensa 

local deposita em seu trabalho. Por outro lado, é o caso de pensarmos se o 

fenômeno copiar/colar não se justifica, pura e simplesmente, pela correria do fazer 

jornalístico, ou pela simples preguiça que faz com que se recorra à facilidade de 

reproduzir aquilo que já chega pronto. 

 

 

3.6.1 Nem citar nem alterar 
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O texto “Professor da UFS publica artigo sobre Método de Elementos Finitos” 

circulou inicialmente no Jornal UFS e entrou no Portal em março de 2009. Seu “lead” 

é introdutório ao assunto, sem dar conta ainda do evento principal; este virá no 

parágrafo seguinte: “Publicado na ‘Computacional & Applied Mathematics’, vol. 27 

(3ª edição de 2008), um periódico brasileiro de circulação mundial com conceito A 

pela Capes, este foi o primeiro artigo de Sergipe sobre o Método de Elementos 

finitos”. 

Do terceiro ao sexto parágrafo, temos informações de “contexto” (que 

explicam a pesquisa e seus resultados) e “eventos anteriores” (o que havia sido feito 

antes por outros pesquisadores). Cada parágrafo, a partir daí, é didaticamente 

aberto com marcadores para o acréscimo das quatro contribuições principais do 

artigo. A partir do terceiro parágrafo: “O texto possui o mérito de ter provado....”; no 

quarto: “Uma outra importância...”; quinto: “A publicação também retificou...” e, por 

fim, o sexto: “Além disso, foi calculada...”. 

Encontramos nesse texto uma referência à categoria “história”, quando se lê: 

“retificou as coordenadas de superconvergência apresentadas numa publicação de 

1989, de autoria de G. F. Carey, um dos expoentes da Escola Americana de 

Elementos Finitos”; deixando claro para o leitor que o artigo resolve um problema 

matemático que perdurava há vinte anos. 

O intertítulo “Elementos finitos na UFS” retrata circunstâncias que 

antecederam à publicação do artigo científico, são os “eventos anteriores” em nosso 

esquema. No último parágrafo, estão agradecimentos do pesquisador. 

É curioso notar que esse texto está entre aqueles que simplesmente não 

repercutiram. Apesar de apresentar um primeiro parágrafo atrativo, preparatório para 

as dificuldades que se vai encontrar na leitura, e de afirmar que o artigo a ser 

exposto “possui aplicações muito... valiosas”, ele foi ignorado por todos. 

Ora, o artigo do pesquisador foi publicado em inglês num periódico 

especializado “de circulação mundial com conceito A pela Capes”; “possui o mérito 

de ter provado a existência” de tal coisa; nele se “retificou as coordenadas” tais e 

quais apresentadas pelo americano G. F. Carey em 1989; e calculou-se “a diferença 

existente entre” isto e aquilo, que até então ninguém havia calculado. 

De fato, a pesquisa parece estar repleta de méritos. Mas o texto jornalístico, 

não. A carga de termos técnicos não explicados ou explicados com outros termos 

técnicos, os nomes de autores desconhecidos do grande público que saltam a cada 
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linha, e a ausência de maiores – ou melhores – exemplos práticos que ilustrem a 

aplicação das teorias fizeram com que a notícia sobre o que até podem ser valiosos 

avanços para a ciência matemática acabassem não sendo republicados em nenhum 

outro site de notícias. 

Assim, na prática, devido à forma como foi divulgado, o texto que “resume os 

oito anos de pesquisa em Elementos Finitos do professor David Soares” continua na 

gaveta ou foi no máximo lido por seus pares.  

Vários fatores (que essa pesquisa não se propõe a elucidar e, por isso, 

falaremos de passagem) podem esclarecer o que está em jogo num caso como 

esses. Há um problema em uma das (senão nas duas) pontas da produção: 

dificuldades do pesquisador para transmitir de forma clara e numa linguagem comum 

o conteúdo, e dificuldades do jornalista em entender o que está sendo passado, para 

então dispor tal conteúdo ao alcance do público geral. 

Analisado apenas do ponto de vista de sua superestrutura, diríamos que esse 

é um texto exemplar, porque, embora relativamente curto, lida com todas as 

categorias fundamentais do esquema apresentado por van Dijk. Mas fica claro, em 

nossa análise, que apenas dispor as categorias e articulá-las, ainda que com certo 

didatismo fundamental, não basta. Os problemas encontrados aqui, embora 

detectados a partir de uma análise da superestrutura, estão para além dela, vão a 

um nível de análise mais reduzido em termos das estruturas textuais e, portanto, sua 

resolução está para além do escopo deste trabalho. 

Esse texto que acabamos de analisar prova que, só ter as categorias não 

basta. A “estrutura”, conquanto importantíssima, é só metade da história. 

A divulgação de uma pesquisa com esse tema (vide outras que estão em 

nossos anexos) parece revelar um mérito: a preocupação da Assessoria em buscar 

tratar de assuntos tecnológicos, físicos, matemáticos e tentar entender pesquisas e 

processos que, naturalmente, não pertencem à área de formação do jornalista e aos 

quais nem todos estão afeitos. Sendo verdade, contudo, como vê-se aqui pela 

complicação gerada ao tentar levar o assunto digerido ao público, que essa 

abordagem nem sempre é bem-sucedida. Que o confirme o desinteresse sepulcral 

da imprensa por este emaranhado indecifrável. 

As causas para a postura de “nem alterar nem citar” podem nascer de 

preocupações éticas ou mesmo, o que seria lamentável, políticas. Não é o caso 



64 

aqui. No caso analisado, embora praticada pela imprensa, a origem dessa postura 

parece ter causa no trabalho da própria Assessoria. 

 

 

3.6.2 Citar sem alterar 

 

A matéria “Pesquisa da UFS sobre segurança pública recebe prêmio nacional” 

ilustra aquilo que chamamos de “citar sem alterar” ou, em alguns casos, se diria: 

“citar sem ler”. Como já foi analisada anteriormente quando se tratou da categoria 

“evento principal”, podemos aqui ir direto ao ponto. 

Direcionada, desde o título, a não polemizar a questão dos desmandos, na 

atuação da polícia, mas buscando fisgar o público acadêmico, através da divulgação 

de resultados obtidos pela instituição, a notícia teve poucos acessos, no Portal da 

UFS. Em consulta ao Google Analytics, constatamos que a matéria obteve, no 

período, 240 visualizações únicas de página. As visualizações únicas são uma 

maneira de saber por quantos computadores diferentes a página foi acessada. 

Mesmo em se contando até o dia 10 de outubro de 2010, ela somava apenas 284 

acessos.  

Mas – ao contrário do texto anterior, que amargou esmagador silêncio – 

depois de ser publicada no Portal, a matéria sobre o prêmio foi, em seguida, copiada 

e colada exatamente da mesma forma em pelo menos seis outros veículos de 

comunicação online: Emsergipe.com, Jornaldacidade.net, Click Sergipe, Infonet, 

Cinform Online, e Fundação Joaquim Nabuco. 

O fato curioso é que, ao que tudo indica, quando de sua republicação nos 

veículos de imprensa os editores ou repórteres parecem não ter se dado conta de 

que tinham em mãos uma potencial “matéria de capa”, caso o texto fosse 

recomposto e se algumas categorias fossem simplesmente realocadas e, 

obviamente, o outro lado da história, os policiais, fossem ouvidos.  

Enquanto Assessoria de Comunicação, o papel da Ascom foi o de 

simplesmente divulgar a premiação e relatar qual o objeto e a metodologia da 

pesquisa. O jornalista decidiu destaque, e razão de seu público-alvo,o fato que lhe 

pareceu mais relevante. Contestar a validade da pesquisa ou as afirmações do 

pesquisador, em que pese o prêmio nacional recebido, era papel da imprensa, 

ouvindo o que teria a dizer o comando da polícia militar, implicada direta no assunto. 
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“Relevância significa que as informações são adequadas à expectativa dos 

indivíduos para os quais se destina” (GUERRA 2008:109). E, nesse sentido, o texto 

em questão elege à categoria de evento principal o que parece ser mais relevante ao 

seu público. 

Justificado num veículo de assessoria, o foco da premiação talvez não fosse, 

necessariamente, o de maior relevância para a sociedade em geral, mas, sim, a 

denúncia dos desmandos comprovados e relatados na pesquisa. Ora, o que é de 

maior interesse geral: saber que um pesquisador do estado ganhou um prêmio 

nacional, ou tomar pé dos desmandos da polícia do Estado? 

É no mínimo estranho nenhum dos cinco portais de notícia local terem 

atentado com isto e proposto uma inversão na superestrutura do texto. O único 

portal que estaria dispensado, pelos mesmos motivos da Assessoria de 

Comunicação da UFS, de ir atrás do outro lado da história, ou de tornar manchete o 

problema da polícia, e não a premiação recebida pelo pesquisador, seria a 

Fundação Joaquim Nabuco, órgão que concedeu o prêmio e, coberto de razão, 

divulgou a notícia nos mesmos termos que a UFS. 

É claro que uma das funções de uma assessoria é produzir conteúdo 

institucional para os órgãos de imprensa. Mas quando o copiar/colar chega a esse 

ponto, estamos perante a pior face da “releasemania”. 

 

 

3.6.2 Alterar sem citar 

  

Conquanto “citar sem alterar” possa, como vimos, representar uma falha do 

ponto de vista editorial, jornalístico, a postura de “alterar sem citar” implica conduta 

já tipificada no próprio código penal brasileiro. E certamente, a quem produz, deve 

parecer mais amarga do que o “nem citar nem alterar”. Para ilustrar esse caso, 

tomamos o texto “Especialista da UFS explica o que é a gripe suína”. Trata-se de 

pequena entrevista com a professora doutora Amélia Ribeiro de Jesus sobre a 

questão da gripe suína. 

O primeiro parágrafo contextualiza a importância do assunto e seu destaque 

nos noticiários de então. O segundo apresenta a pesquisadora a ser entrevistada e 

quais suas credenciais nos seguintes termos: “professora (...) do Departamento de 

Medicina e também pesquisadora do Serviço de Imunologia da UFBA”. A 
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apresentação é breve porque há dois parágrafos ao fim das perguntas que 

adicionam informações biográficas da pesquisadora. Os parágrafos seguintes à 

apresentação se constituem das próprias perguntas e respostas da entrevista. 

Antes de passar à análise da repercussão deste texto na imprensa, cabe uma 

observação geral sobre sua superestrutura. Como uma entrevista se encaixa no 

esquema proposto por van Dijk? Entendemos as perguntas como “comentários” do 

jornalista e as respostas como “reações verbais” ao episódio, sendo verdade que o 

evento principal aqui está sintetizado no primeiro parágrafo, que contextualiza o 

quadro provocado pela gripe.  

Ao mesmo tempo, as respostas são desdobramentos ao episódio, portanto, 

partes ora do “evento principal”, ora do “background”. A terceira pergunta da 

entrevista, por exemplo, sobre como surgiu esse novo tipo de gripe, dá conta de 

aspectos que podem ser ligados à categoria “história” ou “contexto”, subcategorias 

do “background”. Já a última pergunta, sobre o risco de epidemia ou pandemia é o 

cerne mesmo do assunto e o que, segundo descrição do “lead”, parece ter motivado 

a entrevista, portanto, está diretamente ligada ao “evento principal”. Esse imbricar-se 

de uma categoria na outra já era, como vimos, previsto por van Dijk. 

Tratando agora da repercussão e tratamento dado a essa notícia na imprensa, 

focaremos na reprodução deste texto pelo portal da Faculdade Pio X, disponível no 

Anexo B deste trabalho. A reprodução parece de fato idêntica ao original, porém 

apresenta alterações fundamentais.  

A primeira pergunta e sua respectiva resposta foram mantidas intactas. “O 

que podemos fazer para evitar o contágio”, a segunda pergunta virou, após 

paráfrase, “Como se deve evitar o contágio?”. A resposta também, exceto pelas 

letras que marcavam a enumeração de medidas para evitar o contágio. A pergunta 

“Como surgiu esse novo tipo de gripe” foi excluída. E a quarta pergunta sofreu 

também paráfrase, ficando, porém, sua resposta como estava, exceto pelo fato de 

que os dois parágrafos tornaram-se um. A parte final “Sobre a professora” foi 

excluída e reapareceu, mesclada, na cabeça da entrevista. 

As mudanças listadas até aqui, paráfrases de duas perguntas, supressão de 

uma outra, junção de parágrafos, retirada de marcas de enumeração de maneira 

alguma comprometem a integridade do que foi dito pela pesquisadora. Mesmo o 

“lead” original merecia ser alterado para que se sumisse com a repetição de palavras 

já da primeira linha: “O assunto do momento é a gripe suína. A todo momento TV, 
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rádio, jornal e internet atualizam as informações sobre a doença que surgiu no 

México...” Os problemas reais vêm logo a seguir. 

No “lead” da entrevista, enquanto apresenta a entrevistada, a faculdade omite 

a ligação da professora com a instituição onde ela leciona, a Universidade Federal 

de Sergipe. “A professora Amélia é bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq 

(nível 1C). Tem doutorado em Imunológica (sic) pela Universidade Federal da 

Bahia”. Bem, todas as perguntas se iniciam com “Professora...” e todas as respostas 

com “Professora Amélia –”. Mas, afinal, de onde ela é professora? A informação 

sobre a ligação de Amélia ao “Departamento de Medicina” da UFS foi 

grosseiramente suprimida do “lead”, e, muito pior, do título: “Especialista da UFS 

explica o que é a gripe suína”. O título do texto reproduzido foi: “Gripe suína ou a 

H1N1”.  

Aparentemente, é de se supor que esse malabarismo tenha ocorrido por se 

tratar de uma instituição de ensino “concorrente”. E, como resultado, o leitor ficou 

livre para entender uma de duas coisas: que Amélia é uma pesquisadora 

independente, sem vínculo com nenhuma instituição, ou que é professora da 

Faculdade que está reproduzindo a entrevista, uma vez que não há referência ou 

ligação dela com nenhuma outra instituição. 

Depois dessa mudança, aparentemente sutil, no “lead”, e nada inocente no 

título, uma outra, ao fim do texto, fecha com astúcia a reprodução do material 

produzido pela Assessoria da UFS: como era de se esperar, não há nenhuma 

referência a quem o produziu. A entrevista fora elaborada pela Ascom, e isso, 

logicamente, deveria constar ao fim do texto. Reddite ergo quae sunt Caesaris, 

Ceasari. Foi o que fez, por exemplo, o Jornal da Cidade, mantendo as marcas no 

título: “Especialista da UFS...”; no “lead”: “professora do Departamento de Medicina”; 

e concedendo os créditos ao fim: “Portal UFS” – três referências apagadas na 

reprodução da Pio X. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Dada sua importância em nossa sociedade atual, não se deve duvidar de que 

a “notícia” mereça estudo, motivo pelo qual nos propusemos a analisá-la aqui, 

verificando, através dos modelos propostos pelo linguísta Teun van Dijk, qual a sua 

estrutura, as características próprias que lhe animam, tornando-a gênero ou tipo 

textual específico, facilmente identificável. 

Esse propósito consumiu todo o primeiro capítulo deste trabalho, no qual 

traçamos um breve status quaestionis e focamos numa revisão detalhada dos 

diferentes modelos propostos, ao longo de uma década, pelo referido linguísta, 

apontando para as mudanças ocorridas e dando razão à justeza e precisão do 

modelo final. 

Tendo sofrido diversas alterações, os esquemas construídos por van Dijk para 

a superestrutura noticiosa possuem, desde sempre, um caráter não-normativo, uma 

vez que não tratou de dizer como a notícia – fenômeno cultural – deveria ser, mas 

de observar como as notícias geralmente são e quais as categorias comuns a todas 

elas, e, ademais, que efeitos a presença ou ausência delas provoca. 

No segundo capítulo, foi traçado o perfil histórico, organizacional e editorial da 

Assessoria de Comunicação da UFS, órgão de onde saíram os textos do nosso 

corpus, os quais compreenderam 24 peças, as mais significativas para nossos 

critérios de análise, produzidas ao longo de todo o ano de 2009 e publicados no 

Portal UFS, principal veículo do órgão. 

Nosso terceiro e último capítulo tratou de aplicar e analisar o comportamento 

das categorias obtidas no modelo traçado por van Dijk aos textos do nosso corpus. 

Através dessa análise, alguns pontos deficientes e também algumas qualidades 

vieram à luz. 

Tratando da categoria “sumário”, vimos que a “manchete” deve, 

necessariamente, resumir qual o evento principal ou mais recente e, em nossa 

análise, tratamos do caso em que uma manchete genérica acaba por gerar confusão 

quanto à hierarquia temática, quanto ao que é prioritário ou mais urgente, relevante, 

num texto. 
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Além disso, abordamos também o uso do "foguete", largamente explorado na 

mídia eletrônica, e do "subtítulo", também presente em muitos dos textos publicados 

no Portal UFS. 

Quanto ao “lead”, viu-se que, embora não obrigatório, ele está presente de 

forma maciça nos textos jornalísticos. Em nossa análise, percebemos que, para 

compor um texto mais atrativo, o “lead” de alguns textos da Ascom acabava sempre 

buscando apoio nos "comentários". 

Tratando da categoria “evento principal”, vimos que ela é o cerne do relato e 

aquilo de que fala a manchete. Procuramos deixar claro que é o jornalista [/ou editor] 

quem elege o evento principal. Ele decide o que estará em destaque – e mostramos 

um exemplo disto. Mas a análise principal dessa categoria deu-se com o estudo 

detalhado de texto em que fica claro que mudanças na ordem de aparição dos 

eventos podem minimizar o impacto da notícia e alterar o sentido mesmo de 

importância dos fatos. 

Em seguida, tratamos da complexa categoria “backgrounds” e de suas 

subdivisões. Nas "circunstâncias", estudamos como se comportava a realização do 

"contexto" e dos "eventos anteriores" nos textos analisados.  

Atentamos para o fato de que, muitas vezes, a fala do pesquisador ressoa no 

texto do jornalista, através da incorporação dos passos metodológicos na estrutura 

textual. 

Constatamos ainda como a subcategoria "história", ainda que opcional, possui 

rara ocorrência nos textos analisados, exceto quando se trata de textos cuja matéria 

é a disciplina História. Tratamos também de tirar as conclusões a que isso aponta: a 

falta de um maior aprofundamento ou contextualização dos temas, ditada pela 

natureza mesma do trabalho da Assessoria. 

Em seguida, foi analisada a categoria “consequências/reações”, composta por 

"eventos/atos" e manifestações de natureza imaterial, as chamadas "reações 

verbais". Analisando-se textos sobre eventos, mostrou-se como é possível traçar 

uma diferenciação segura entre “consequências” e “evento principal” a partir da 

manchete. 

Nas "reações verbais", dois casos foram analisados, sendo um positivo, em 

que havia uso abundante e apropriado das reações, e outro negativo, em que, 

apesar de bem construído, faltava ao texto o testemunho de alguém que tivesse sido 

beneficiado pelo projeto de extensão apresentado. 
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Por fim, a última categoria analisada foi "comentários", que já havia sido 

abordada em parte quando tratamos do “lead” e vimos que, várias vezes, os 

“comentários” eram usados como forma de introduzir o assunto de que se vai tratar. 

Notamos também, em nossa análise, outras formas sutis de “comentário” a fim de 

conferir uma ideia maior de objetividade e isenção, por meio da paráfrase de falas 

dos pesquisadores ou o uso de dados que o leitor irá encontrar depois, no meio do 

texto, como parte da própria pesquisa ou estudo que está sendo apresentado. 

Como apêndice a nosso estudo, tratamos de brevemente estudar o impacto 

ou repercussão dos textos publicados pela Ascom-UFS, na imprensa local, através 

da clipagem eletrônica disponível. Três análises foram apresentadas a título de 

exemplificação de três procedimentos comuns: notamos e tentamos identificar as 

causas para o fato de que há textos que simplesmente não são reproduzidos; outros 

são reproduzidos sem qualquer critério ou alteração, como que sem ler; e ainda 

outros que são alterados e adaptados, mas sem qualquer indicação de autoria ou 

respeito pela fonte de produção. 

Com esse pequeno adendo, contendo esses três tipos característicos de 

comportamento em relação aos textos da Assessoria, objetivamos [re]abrir a 

discussão sobre o trabalho da própria imprensa local, muitas vezes, simples 

reprodutora de materiais prontos. 

Todo esse estudo dos textos produzidos pela Ascom nos fez enxergar 

problemas em escritos realmente problemáticos e, por outro lado, formas de 

melhorar conteúdos que já eram bons, segundo os critérios que adotamos para 

análise. Note-se que os textos revelam não só problemas de ordem linguística, 

textual, mas acabam, através da escrita mesmo, por denunciar aspectos da própria 

organização do trabalho e dinâmica de produção (e.g.: carência de busca por fontes 

de fora da universidade, personagens, etc). 

Assim, o presente estudo pode desvelar um nível mais sutil no trabalho de 

construção da notícia, por nos propiciar uma maior clareza do processo. Tendo-se 

um modelo organizador da estrutura textual da notícia jornalística em mente, uma 

possibilidade de estrutura universal da notícia, os profissionais e mesmo estudantes 

terão, no ato de produção, uma maior consciência prévia das estruturas noticiosas 

possíveis e de quais os efeitos de sua articulação. 

Há de se acrescentar que, a partir da revisão dos modelos já feita, e já tendo-

se aplicado um destes modelos, se poderá avançar, quiçá, num trabalho futuro, para 
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a proposição de um modelo teórico ainda mais rico e abrangente, através de novas 

ou mais bem definidas categorias estruturais da notícia. 

Por fim, esperamos que o presente trabalho possa angariar para si o mérito 

de nos revelar uma imagem da Assessoria que até mesmo aqueles que a fazem não 

conheciam, através de um exame que é, de certa forma, também autocrítica. Aquilo 

que, por ardil de uma sutil complacência, no calor da labuta, poucos chegariam a 

reconhecer e admitir, se torna fato escancarado quando visto assim, tomado à 

distância, como objeto de análise já publicado e, desde logo, indisponível à reescrita.  

Como dissemos em nossa introdução, o trabalho interdisciplinar, unindo 

linguística e comunicação social, foi a ponte que buscamos percorrer. Mas, 

sobretudo, esse trabalho nasceu e se concretizou em razão da expectativa humilde 

de que pudesse ajudar tanto a mostrar o trabalho que já vem sendo desenvolvido 

pela Assessoria de Comunicação como, através do aparato teórico aqui 

apresentado, os problemas, e o que precisa e pode ser melhorado. 

Em outras palavras, cremos que a melhor maneira de transformar 

positivamente a nossa prática é torná-la objeto de nossa pesquisa e alvo de nosso 

estudo. Foi isso o que se tentou fazer neste trabalho e esperamos que possa, daqui 

para frente, dar bom fruto. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO A – TEXTOS PUBLICADOS NO PORTAL UFS 

 

01 - Justiça Universitária Social atua contra exclu são jurídica 

Projeto iniciou atividades junto à comunidade do Rosa Elze em dezembro de 2008 

 

Motivados com a proposta de traçar um cenário diferente da exclusão em que 

vivem brasileiros de baixa renda, não só na garantia plena de seus direitos como no 

acesso ao judiciário, estudantes de Direito da UFS decidiram levar para fora da sala 

as discussões estimuladas pela disciplina “Introdução à Sociologia da Administração 

da Justiça", que trata de assuntos referentes aos obstáculos de acesso à Justiça de 

ordem cultural, econômica ou social. 

Foi assim que nasceu o Grupo de Extensão Jurídica "Justiça Universitária 

Social" (JUS), resultado da iniciativa dos universitários em conjunto com o professor 

José Afonso do Nascimento, responsável pelas aulas que levantaram a temática, e 

seus dois monitores. O projeto começou a ser desenvolvido em dezembro de 2008, 

com moradores do bairro Rosa Elze, nas proximidades da Cidade Universitária. As 

atividades ocorrem na Escola Martinho Bravo, aos sábados, duas vezes por mês, 

das 14 às 17h. 

Estão envolvidas 15 pessoas, entre docentes e graduandos do Departamento 

de Direito (DDI), que trabalham voluntariamente e a atuação é focada em duas 

vertentes. A primeira é a formação jurídica do público atendido, através de atividades 

como palestras e debates sobre assuntos do cotidiano da população local. "É uma 

abordagem que pretende trabalhar não só consciência de direitos, isto é, a 

percepção da existência e das possibilidades de garantia deles; como também a 

consciência da aquisição de direitos, através da mobilização coletiva", explica 

Thiago Menezes Santana, estudante do quarto período. 



 

A segunda é trabalhar com o aconselhamento jurídico. Mesmo sem o perfil do 

público-alvo traçado, o professor informa que os atendimentos estarão inseridos em 

problemas concernentes à situção sócio-econômica da comunidade. "São famílias 

monoparentais, trabalhadores informais, desempregados, donas de casa, 

empregadas domésticas, pessoas de baixa escolaridade em geral, etc. Imaginamos 

problemas trabalhistas, pequenos problemas penais (calúnia, difamação etc.), 

problemas cíveis (família, divórcio, herança...), problemas previdenciários, dentre 

outros", enumera Afonso. 

É aí que se concentra a atuação dos estudantes envolvidos no JUS. As 

pessoas trazem as questões ao grupo e os alunos ficam encarregados de tirar as 

dúvidas. Após consultar professores e especialistas, eles procuram dar o 

encaminhamento necessário para que os problemas sejam resolvidos. "Assim 

saímos da típica situação de passividade presente na sala de aula e tornamo-nos 

sujeitos do processo pedagógico no sentido de pesquisar, estudar e agir a partir da 

realidade concreta, diferente da abordada em sala de aula. O método migra da 

memorização para a compreensão dos temas e dos assuntos pertinentes à 

comunidade", diz Thiago. 

 

Prática profissional 

Afonso indica que o projeto é pensado como um complemento à prática 

jurídica, o que enriquecerá o treinamento profissional dos estudantes antes de 

partirem para o mercado de trabalho. "Além de realizar o trabalho voluntário e cívico, 

eles começam a praticar o Direito", completa o docente. A expectativa é que com o 

começo do período letivo 2009/1 o JUS conquiste mais adesões, já que a 

participação é facultada a qualquer período. 

Os participantes receberão certificado emitido pela Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários (Proex). Estudantes de outras instituições também podem se 

envolver. "Os alunos poderão participar do JUS durante toda a sua permanência na 

academia. E mesmo depois de formados poderão continuar a atividade", diz Afonso. 

A intenção é estender o projeto não só fora da UFS como uni-lo a outras iniciativas 

de cunho social desenvolvidas na casa. 



 

Por ser um trabalho pioneiro, ainda existem algumas carências para que o 

projeto se consolide. "Ainda não temos fontes de financiamento. Nossa preocupação 

atual é concluir o processo de institucionalização do grupo. Precisamos ainda de 

recursos materiais (computadores, arquivos, etc.), recursos humanos (um estagiário 

permanente) e de uma sala", diz Afonso. Desejo corroborado por Thiago: "todos nós 

desse grupo inicial queremos permanecer no projeto até que este se consolide, 

desejamos que o projeto seja permanente e institucionalizado", completa. 

 

02 - Nutrição  - 19/02/2009 

Pesquisa avalia risco de propensão para anorexia e bulimia em alunas 

 

Cada vez mais enfatizadas pela mídia e pela sociedade ocidental, que 

promovem um padrão de beleza vinculado ao baixo peso, a anorexia e a bulimia 

passaram a se desenvolver num público feminino de menor faixa etária, 

potencialmente entre 12 e 20 anos. Conhecidas também como "Ana" ou "Mia", essas 

doenças são determinadas por fatores psicológicos, biológicos, familiares e culturais, 

que levam à incansável busca por magreza e estratégias para perder peso. A 

obsessão por essa forma estética tem um alto índice de mortalidade: entre 15 a 

20%, o maior entre todos os transtornos psicológicos. 

Apesar do risco que a anorexia e a bulimia oferecem, não há dados exatos 

sobre esse tipo de doença no país e pouca informação sobre o assunto em Sergipe. 

Preocupado em identificar o perfil do risco de desenvolvimento dessas doenças, o 

professor Paulo Marcellini, do Departamento de Fisiologia, vem desenvolvendo junto 

com as alunas Maiara Moreira e Talita Kizzy, uma pesquisa com estudantes 

voluntárias da Universidade Federal de Sergipe. "Nosso trabalho consiste em avaliar 

o risco que a jovem tem em desenvolver anorexia ou bulimia. Medimos a altura e 

pesamos as garotas, que tem a identidade mantida em sigilo, e depois elas 

respondem a um questonário em local isolado", diz. 

A pesquisa se restringe ao público do sexo feminino, já que 95% dos atingidos 

por esse transtorno alimentar são mulheres. "A mulher é muito cobrada pela 



 

sociedade e pelos meios de comunicação. No começo da vida adulta ela está 

formando os seus alicerces da personalidade e essa cobrança pode acarretar a 

preocupação excessiva com os padrões estéticos vigentes", comenta Marcellini. Isso 

se reflete em dados coletados numa pesquisa anterior, feita com estudantes do 

ensino médio: "Detectamos que de 10 a 15% das meninas utilizavam remédios 

próprios para combate à obesidade, sendo que elas têm índice de massa corpórea 

(IMC) normais". 

Maiara Moreira se interessou pelo assunto vendo os casos de modelos 

vítimas de anorexia. "Queria saber e entender o que as meninas sentem para 

chegarem a esse extremo. As pessoas geralmente têm idéias erradas sobre essa 

doença". Segundo a estudante, foram poucas as meninas que suspeitaram ter 

algum problema; algumas ainda perguntavam se a conduta delas em relação à 

alimentação era correta ou incorreta. Como a pesquisa não era voltada ao 

diagnóstico das doenças, nenhum caso de anorexia ou bulimia foi confirmado. 

Ao final da pesquisa, Marcellini pretende criar uma campanha preventiva, 

levando à sociedade o conhecimento dos riscos da anorexia e da bulimia através de 

palestras, folders, cartilhas e divulgação em congressos. Através da análise dos 

dados recolhidos será escrito um artigo, contribuindo para dar suporte científico 

sobre o tema no Estado. 

 

Anorexia x Bulimia 

A anorexia é caracterizada por uma rígida e insuficiente dieta alimentar e 

estresse físico. Os que sofrem da doença apresentam uma visão distorcida do 

próprio corpo: imaginam-se sempre acima do peso e têm pavor de engordar; 

praticam atividades físicas de forma intensa e exagerada; preocupam-se com o valor 

calórico dos alimentos, chegando a ingerir 200 calorias por dia - o equivalente a 

duas colheres de doce de leite. Entre as conseqüências, que se agravam ao longo 

do tempo, estão o comprometimento cardiovascular, infertilidade, hipotermia e 

hipometabolismo. 

Ao contrário da anorexia, na bulimia não se observa perda excessiva de peso. 

O bulímico ingere alimentos de forma exagerada em um curto espaço de tempo, o 



 

chamado Consumo Compulsivo Excessivo de Alimentos (CCEA), e logo após sente-

se culpado e arrependido. Para compensar a quantidade que ingeriu, que pode 

muitas vezes chegar a duas mil calorias de uma só vez, o indivíduo provoca vômitos 

e toma laxantes ou diuréticos indiscriminadamente, evitando o ganho de peso. As 

causas são as mesmas da anorexia. 

 

03 - Matemática  - 02/03/2009 

Professor da UFS publica artigo sobre Método de Ele mentos Finitos 

Material traz avanços que podem servir a diversas áreas da engenharia e 

computação 

 

Para os não iniciados em Matemática Aplicada tudo soará apenas como uma 

seqüência ininteligível de fórmulas entrecortadas por um fraseado ainda mais 

hermético, mas o artigo publicado pelo professor David Soares, do Departamento de 

Matemática da UFS, possui aplicações muito mais valiosas. 

Publicado na “Computacional & Applied Mathematics”, vol. 27, (3ª edição de 

2008), um periódico brasileiro de circulação mundial com conceito A pela Capes, 

este foi o primeiro artigo de Sergipe sobre o Método de Elementos Finitos — criado 

pelo engenheiro estrutural Boris Galerkin com a finalidade de resolver equações ou 

sistemas de equações diferenciais, ordinárias ou parciais por meio de soluções 

aproximadas. 

O texto possui o mérito de ter provado a existência de pontos 

superconvergentes para a derivada da interpolante de elementos da família de 

Lagrange e Hermite. Na prática, os pontos superconvergentes são utilizados em 

diversas áreas da computação científica e na resolução de vários problemas de 

engenharia, como o trato com fenômenos da geotermia, análise tensional em 

aeroelasticidade, fluidodinâmica e fluxo multifásico em meios porosos. 

Uma outra importância dos pontos superconvergentes, explica o professor 

David, “está na formulação de estimadores e indicadores de erros a posterori com os 



 

quais é possível mapear as regiões que precisam de refinamento adaptativo. Os 

indicadores de erro, por exemplo, são parte integrante dos simuladores 

computacionais modernos”. 

A publicação também retificou as coordenadas dos pontos de 

superconvergência apresentadas numa publicação de 1989, de autoria de G. F. 

Carey, um dos expoentes da Escola Americana de Elementos Finitos. 

Além disso, foi calculada a diferença existente entre os pontos 

superconvergentes e os pontos de Gauss, que até então eram dados como 

idênticos. “Já existiam notificações de que tais pontos não eram iguais, mas, até o 

limite de meu conhecimento, acredito que essa foi a primeira vez em que isso foi 

provado por meio de cálculos com base no Teorema de Taylor e do Teorema de 

Rolle combinados com a completeza dos espaços de elementos finitos das famílias 

de Lagrange e Hermite”, afirmou. 

 

Elementos Finitos na UFS 

O texto resume os oito anos de pesquisa em Elementos Finitos do professor 

David Soares, iniciado em 2000 com a criação do grupo de pesquisa Omega-h: 

Análise Numérica com Elementos Finitos. 

David se diz grato “aos ex-mestres da UFS, da COPPE/UFRJ e LNCC/CNPq, 

e ao Mestre dos mestres por me permitir o êxito de inserir a Universidade Federal de 

Sergipe no panorama das contribuições da Escola Brasileira de Elementos Finitos”. 

 

04 - Saúde  - 20/04/2009 

Desinfecção solar de água é alternativa preventiva  

 

Um milhão e seiscentas mil pessoas morrem anualmente no mundo por falta 

de acesso à água potável e saneamento. É quase um Sergipe inteiro. Segundo um 

relatório apresentado recentemente pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações 



 

Unidas, a maioria das mortes afeta crianças com menos de 5 anos e o Brasil não se 

encontra alheio a essa realidade. 

Uma técnica simples e caseira, porém, pode ser a resposta para desinfectar 

água: trata-se de colocar o produto em garrafas PET em contato com o sol. 

Ainda pouco usual, o efeito obtido iguala-se à conhecida técnica de ferver a 

água por uns minutos antes de consumi-la. Entretanto, ao utilizar o sol, dispensa-se, 

naturalmente, o gasto com gás, recursos naturais e dinheiro. 

“Nessa técnica simples não usamos engenharia. É uma forma de resolver 

problemas sociais com ideologia”, diz o professor Paulo Mário Machado Araújo, 

coordenador do Núcleo de Engenharia Mecânica da UFS. 

Como o sol atua? “É um efeito sinergético: o sol opera com radiação 

ultravioleta mais o efeito térmico”. Recomenda-se que as garrafas sejam 

transparentes e colocadas no chão ou no telhado. 

O estudo realizado nos povoados de Robalo, Mosqueiro e Areia Branca, em 

Aracaju, e nos municípios de Brejo Grande, Pacatuba e Pirambu demonstrou que 

bastam quatro horas entre 9h e 15h no período de sol forte para liquidar os 

microorganismos causadores de doenças. 

“Mas quanto mais tempo, melhor”, reconhece o pesquisador, “ainda mais se o 

céu estiver com nuvens”. O tempo de exposição ao sol pode variar de acordo com a 

região do país. Pesquisas indicaram que, em alguns locais, necessita-se expor a 

água por um período de seis horas. 

O procedimento, que em inglês denomina-se Sodis, é recomendado pela 

ONU às populações que não têm assistência de água, como as que se utilizam de 

fontes naturais, cisternas, poços ou cuja água é de origem duvidosa. A técnica foi 

desenvolvida na Suíça e disseminou-se principalmente pelos países em 

desenvolvimento. 

Há de se lembrar que o produto distribuído pelas companhias de água tem 

tratamento específico. O mais comum é o químico, quando se utiliza cloro, por 

exemplo. Nesse caso, não necessita desinfectá-lo. A única atenção deve residir 



 

sobre os recipientes de armazenamento. Até os filtros devem ser limpos de tempos 

em tempos. 

Conheça outras formas de desinfecção de água. 

 

Doenças e água 

Diarréia e cólera constituem as doenças mais relacionadas à contaminação 

da água. Porém, há um número muito maior de enfermidades ocasionadas pela 

ingestão ou contato com a água imprópria, como hepatite, giardíase, amebíase, 

leptospirose, esquistossomose ou barriga d’água, verminoses, micoses e outras. 

Em Aracaju, a comunidade do povoado Areia Branca possui dois problemas 

que na verdade transformam-se em apenas um, mas grande. Ela se abastece via 

poço e suas casas possuem fossa séptica. Como os poços são rasos, com uma 

profundidade entre 8 e 12m, a contaminação parece inevitável. 

“Além disso, não se respeita a distância de 40m entre a fossa e o poço, pois o 

povoado tem crescido vertiginosamente e as moradias a cada dia ficam mais 

próximas umas das outras”, conta o médico Rubens Araújo, que atua há cinco anos 

no local atendendo 5.500 pacientes. 

Com o trabalho empreendido pela prefeitura, a população viu-se no dever de 

cuidar da qualidade de sua água. O método mais utilizado trata-se da cloração por 

meio do hipoclorito, cuja distribuição fica a cargo da unidade de saúde local. 

“Divulgamos o método de desinfecção solar, que é barato, mas em relação a 

cloração é menos utilizado, talvez por ser mais conhecido”, opina o médico. 

 

A água no mundo 

Menos de 3% da água da Terra é doce. Desta, mais de dois terços 

encontram-se inacessíveis para consumo do homem. O Brasil possui cerca de 12% 

da água doce do mundo, porém pouco mais da metade (54%) desse total localiza-se 

na Amazônia e na bacia do rio Tocantins, locais onde a população é muito pequena. 



 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação 

(FAO), a escassez de água já afeta 1,2 bilhão de pessoas em todo o mundo. 

 

05 - Entenda - 06/05/2009 

Especialista da UFS explica o que é a gripe suína 

Saiba como ocorre a transmissão do vírus, como ele surgiu e quais os cuidados a 

adotar 

 

O assunto do momento é a gripe suína. A todo momento TV, rádio, jornal e 

internet atualizam as informações sobre a doença que surgiu no México e espalhou 

suspeitas de vítimas mundo afora (ao todo são sete países atingidos). No Brasil, o 

Ministério da Saúde não registrou nenhum caso, mas vinte pessoas são monitoradas 

com sintomas da gripe suína. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou nesta segunda-feira, 27, 

alerta sobre o risco de pandemia (epidemia de grande alcance). Para falar sobre o 

assunto, o Portal UFS  ouviu a professora Amelia Ribeiro de Jesus, do Departamento 

de Medicina e também pesquisadora do Serviço de Imunologia da UFBA. Veja 

abaixo. 

 

1) De que forma se dá a transmissão do vírus do por co para os seres 

humanos? 

Profa. Amélia:  Pelo contato direto entre o homem e estes animais vivos. O 

vírus não é transmitido por ingerir carne de porco. Os vírus que sofreram mutações 

passam a não mais ser reconhecidos pelo sistema imunológico do homem, fazendo 

com que este passe a ser susceptível ao novo vírus mutante. Por isso, a vacina da 

gripe deve ser administrada anualmente. 

 

2) O que podemos fazer para evitar o contágio? 



 

a) Evitar viagens desnecessárias aos países afetados e contato com 

residentes nestes países; b) Desde quando a transmissão é por via respiratória, 

deve ser evitado contato com pessoas com suspeita de síndrome gripal e multidões; 

c) Utilizar máscaras caso tenha que viajar, principalmente nos aeroportos, lembrando 

que as máscaras dão proteção parcial. 

 

3) Como surgiu esse novo tipo de gripe? 

Anualmente, os vírus da gripe (Influenza) podem se alojar em animais nos 

períodos frios do inverno. Estes vírus humanos podem ser fontes de genes que se 

recombinam com vírus destes animais, fazendo com que os vírus possam infectar o 

homem. Este vírus contém uma combinação de genes de três vírus diferentes e 

pequenas sequências de genes de outros vírus da gripe.  

Quando eles surgem, podem ser mais fracos ou mais fortes de forma 

aleatória. Quando eles ficam mais fortes e adaptados ao homem, uma vez que estes 

se infectem, passam a transmitir entre eles. 

 

4) É preciso se preocupar com o risco de uma epidem ia ou pandemia, 

como aconteceu com a gripe aviária? 

Sim. Com as aglomerações que ocorrem nas grandes cidades e a frequência 

aumentada de viagens internacionais, um vírus de transmissão respiratória pode se 

disseminar rapidamente. 

No entanto, a formulação de uma vacina será mais rápida neste caso, pois já 

existe um método de produção de vacinas da gripe. Dentro de aproximadamente 

três meses pode ser produzida uma vacina, a qual poderá ser testada como 

profilaxia, evitando que a epidemia se alastre. 

 

Sobre a professora 



 

A professora Amélia Maria é bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq 

(nível 1C). Tem doutorado em Imunologia pela Universidade Federal da Bahia. 

Atualmente leciona Medicina Interna. 

Sua principal área de pesquisa é Imunologia, com ênfase em 

Imunopatogênese e Imunogenética. Atua principalmente nos seguintes temas: 

resposta imune na infecção pelo S. Mansoni, resposta imune e imunogenética nas 

leishmanioses cutânea e mucosa e na hanseníase. 

 

06 - Paleontologia  - 07/05/2009 

Vestígios de animais em Sergipe remontam a 110 milh ões de anos 

 

Se voltarmos na história da Terra entre 500 e 150 milhões de anos, a divisão 

dos continentes, assim como vemos hoje, não existia. Tudo estava resumido a um 

imenso bloco denominado Pangéia. Segundo a teoria da Deriva Continental, 

proposta pelo cientista alemão Alfred Wegener, em 1912, a separação começou há 

200 milhões de anos no Hemisfério Norte e há 150 milhões no Hemisfério Sul. 

Isso após a fragmentação do megacontinente Gondwana, uma divisão 

seguinte à Pangéia. No espaço entre o que viria a ser chamado de África e América 

formou-se o Oceano Atlântico, que àquela época chegou a avançar 20 Km até um 

posterior afastamento, milhares de anos depois. 

Nesse avanço mar adentro pode ser contada a história daquele oceano e de 

Sergipe, comprovada através do acervo de fósseis que compõe o Laboratório de 

Paleontologia da UFS. 

Coletados na região litorânea, principalmente em pedreiras de calcário, os 

vestígios de animais do grupo dos Amonóides, representados por conchas e 

caramujos, por exemplo, têm idades que chegam a 110 milhões de anos. Além 

deles, há fósseis de mamíferos como a preguiça gigante, tigre dente de sabre e 

outras espécies de animais grandes, como elefantes, hipopótamos e cavalos pré-



 

históricos, que foram encontrados no Agreste sergipano e possuem mais de 10 mil 

anos. 

O trabalho de identificação, cujo tempo depende do estado do fóssil, é feito 

com base na literatura disponível. Depois de catalogados, eles partem para a 

exposição no laboratório. "Alguns deles são característicos daqui do Estado, 

pertencentes a uma fauna contemporânea aos dinossauros e que viveram nessa 

região", explica a professora Maria Helena Zucon, chefe do laboratório. 

Esse material auxilia na construção da "Linha do Tempo Geológico", que 

conta a história da Terra em um período de 1 bilhão de anos, desde seu surgimento 

até o aparecimento do homem. Essa atividade é realizada por alunos da 6ª série de 

escolas públicas municipais de Aracaju através do projeto de extensão "Divulgando 

os Conhecimentos Paleontológicos de Sergipe". 

A "linha" é montada com materiais de apoio como tinta, papel e lápis de cor. 

"Além de estimular a criatividade, percepção e abstração dos alunos, conhecer a 

paleofauna traz recursos didáticos importantes, além de conscientizá-los com 

relação à preservação do planeta, que demorou muito para se criar e está sendo 

destruído rápido", diz a professora. 

 

Paleontologia x Arqueologia 

Duas ciências parecidas, a Paleontologia e a Arqueologia apóiam-se no 

propósito de contar a história da vida na Terra. Elas distam, entretanto, em seus 

objetos de estudo: a primeira é uma ciência natural que estuda a vida do passado do 

planeta ao longo do tempo geológico analisando os fósseis ou vestígios de animais 

que viveram em outras eras. O estudo não contempla o homem, apenas a sua 

evolução a partir dos primatas. 

Já a Arqueologia, uma ciência social, trabalha com vestígios dos seres 

humanos e de suas culturas, procurando entendê-las em determinados períodos da 

história. 

 



 

07 - Popularização  - 12/05/2009 

Projeto leva Matemática à praça Fausto Cardoso, no Centro 

Divertido, produtivo e bem-sucedido. Assim a professora Eva Siqueira Alves 

define o primeiro dia do projeto "A matemática da escola vai à praça", realizado na 

praça Fausto Cardoso. "Recebemos um público bastante diversificado, entre alunos, 

professores, pais e curiosos", conta. 

Seguindo a proposta de popularizar o conhecimento matemático, o evento 

mostrou novos meios para assimilar fórmulas e exercitar o raciocínio lógico. As 

estudantes Nathaly Conceição e Ana Carolina de Menezes apreciaram os 

experimentos e a maneira divertida de entender o Teorema de Pitágoras. "Com 

experimentos fica muito mais fácil compreender a teoria. Na sala de aula não há 

esse tipo de atividade, o conteúdo é extenso e somente teórico", argumentam. 

A dificuldade em se inserir experimentos práticos nas escolas, segundo a 

professora Fabiana Oliveira, pode vir da própria formação dos profissionais e de 

turmas com mais alunos do que o ideal. "Uma alternativa para professores 

inexperientes é seguir as sugestões de atividades extra-classe propostas nos livros e 

procurar motivação para ajudar os alunos", sugere Fabiana, que também pertence à 

Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM). 

Muitos pais também aprovaram essa metodologia. Josabete Danton levou os 

dois filhos ao stand do evento na esperança de fazer com que eles perdessem o 

"medo" da matemática. "Eles precisam entender que a disciplina não é tão difícil 

quanto parece. Esse tipo de evento é bastante incentivador, mas também seria muito 

mais prático se os professores conseguissem transmitir isso aos alunos". 

"A Matemática da escola vai à praça" recebeu propostas para percorrer 

algumas cidades do interior e também outras praças, nos bairros não contemplados 

com o projeto. No dia 5 de junho, o bairro Santa Maria recebe o evento, com 

apresentação de vídeos e filmes. Confira a programação completa. 

 

08 - Nutrição  - 13/05/2009 



 

Bons hábitos alimentares diminuem chance de ter cân cer, diz estudo 

Problema é que consumo de alimento funcional só ocorre quando a pessoa constata 

a doença 

 

Manter uma dieta saudável pode trazer mais benefícios do que se imagina. 

Além de promover qualidade de vida, o consumo de alimentos funcionais aliado a 

atividades físicas pode prevenir diversos tipos de câncer, uma doença que ainda 

provoca a medicina e é causadora de um grande número de mortes em todo o 

mundo. 

Funcionais ou nutracêuticos são alimentos ou ingredientes que, além das 

funções nutricionais básicas, possuem propriedades que melhoram o metabolismo e 

previnem o aparecimento de uma série de doenças. Tais nutrientes compõem 

alimentos que fazem parte do nosso dia a dia, como legumes, frutas, verduras e 

peixes. 

O professor do Departamento de Fisiologia da UFS Paulo Sérgio Marcellini 

explica que o envelhecimento da população gerou uma preocupação maior com 

problemas de saúde, em especial com as doenças crônico-degenerativas. "A partir 

daí, a alimentação começou a ser vista como promotora da saúde e não apenas 

como mera provedora de nutrientes ou fonte de prazer, por isso é que apenas a 

partir dos anos 90 o interesse pelo assunto ressurgiu", diz. 

Em um trabalho realizado em 2007 intitulado “Avaliação do consumo de 

alimentos funcionais em pacientes com câncer na cidade de Aracaju”, constatou-se 

que as pessoas só tomam conhecimento do poder dos alimentos funcionais quando 

são diagnosticadas com a doença, o que adianta muito pouco já que os princípios 

bioativos previnem e não curam o câncer. 

Durante a pesquisa verificou-se que 79,4% dos pacientes com câncer do 

Hospital de Urgência de Sergipe nunca haviam consumido soja antes de 

descobrirem a doença. O consumo sobe substancialmente, contudo, quando do 

diagnóstico: 71,8%. A leguminosa contém, além de outras substâncias funcionais, 

fibras solúveis e insolúveis, que diminuem o risco de câncer de cólon. 



 

O mesmo ocorre com o tomate, rico em licopeno, que atua contra o câncer de 

próstata e que era consumido antes do diagnóstico por 35% dos pacientes e depois 

por 46,9%. Peixes, como sardinha e salmão, ricos em Ômega 3, eram consumidos 

por 28% antes e 38,6%, depois. Este último foi o que mais impressionou os 

pesquisadores, nas palavras do professor, “por estarmos em uma cidade litorânea”. 

“O principal papel a ser adotado contra o câncer é, sem dúvida, a prevenção. 

E é justamente aí que os alimentos funcionais desempenham sua função. Depois 

que a doença se desenvolve, manter uma dieta equilibrada e composta por esses 

alimentos serve para atenuar os efeitos do tratamento”, conta o pesquisador. 

Vale lembrar, ainda, que mesmo já estando com câncer o paciente pode inibir 

o reaparecimento da doença ao abraçar uma alimentação saudável. “Se a pessoa 

sabe que tem uma predisposição, a tendência é que ela adote um novo estilo de 

vida”, diz. 

 

O que comer? 

Alguns mitos cercam a questão do “comer bem”. O principal deles é que ter 

uma alimentação correta implica em gastos adicionais. “O principal problema é 

mexer com a cultura, que é o principal fator de resistência. As pessoas também 

relutam em utilizar certos alimentos por não saber utilizá-los. Há várias opções para 

se ter acesso aos alimentos funcionais. No lugar de salmão, por exemplo, pode-se 

comer sardinha”, instrui a estudante de Farmácia Raquel de Aragão Barbosa, que 

também participou da pesquisa. 

Tese confirmada pelo orientador. “Falta conhecimento, pois os alimentos são 

acessíveis. Há vários outros fatores que também influenciam. A cultura do fast food, 

por exemplo, trouxe um novo padrão alimentar, um deslocamento de consumo. 

Mexer com isso é o desafio, mas o consumo mais saudável deve ser estimulado. A 

mídia poderia atuar com maestria nesse quesito, assim como políticas públicas e 

espaços de discussão científica”. Ele lembra ainda que o consumo deve ser 

constante e sem exageros. 

 



 

Alimentos funcionais 

As substâncias funcionais são conhecidas há mais de 5.000 anos, quando os 

chineses descobriram a soja. O povo oriental, não por coincidência, é o que menos 

tem incidência de câncer, justamente pela dieta composta desses alimentos. 

Não se conhecem todas as substâncias em sua totalidade, pois ainda há 

estudos em curso. Algumas pesquisas, no entanto, apontam que essas propriedades 

podem ir além do que já foi descoberto. Mas ainda existem países que as 

desconhecem. Na página da Sociedade Brasileira de Alimentos Funcionais 

(SBAF) há um espaço dedicado a esclarecimentos sobre os alimentos e que tipo de 

doenças cada um previne. 

 

09 - Em Aracaju  - 18/05/2009 

Estudo aponta que áreas verdes concentram-se na Zon a Sul 

Enquanto a região tem 1.761 árvores, a Zona Norte soma apenas 442, menos que o 

Centro 

 

Aracaju ainda está longe de ser uma cidade arborizada. Estudo realizado pela 

UFS mostra que o índice de área verde pública por habitante é 22 vezes menor do 

que o adequado. A distribuição desses espaços, no entanto, trouxe a conclusão mais 

reveladora: a Zona Sul concentra 1.761 árvores ao passo que a Norte apenas 442, 

uma diferença de 75%. 

Projetos paisagísticos, encontrados em boa parte das praças atuais, apenas 

constituem “espaços que oferecem beleza”. “Nem mesmo coqueiros, palmeiras e os 

manguezais possuem os benefícios das árvores", afirma a professora do 

Departamento de Geografia Rosemeri Melo e Souza, que coordenou a pesquisa. 

Em 2008, junto com o estudante Wagner Xavier Resende, a professora 

estudou as praças, canteiros e parques urbanos. A arborização deles cumpre três 

funções principais: ecológica, estética e para o lazer. 



 

Os benefícios, enumera a docente, vão "desde o sombreamento dos espaços, 

tornando-os mais agradáveis, passando pela purificação do ar até o amortecimento 

de sons, o que melhora em várias formas a qualidade de vida da população". 

O resultado mostrou que o índice de área verde pública por habitante 

(IAPV/hab) na capital sergipana, que possui pouco mais de 500 mil moradores, 

chega a apenas 0,66 m². O ideal sugerido pela equipe científica da Sociedade 

Brasileira de Arborização Urbana é de 15 m². 

Em um único bairro, o Centro, foram registradas 444 árvores – mais do que 

toda a Zona Norte. Outras localidades, no entanto, não puderam entrar na lista. Os 

bairros Jardim Centenário, Olaria, Soledade, Capucho, Palestina, Lamarão, Porto 

Dantas e Cirurgia (localizados na Zona Norte) e Coroa do Meio (Zona Sul) não 

possuem áreas verdes públicas. 

O trabalho contabilizou 2.647 árvores. Deste total, 58% correspondem ao 

mata-fome (pithecelobium glaziovvi), a amendoeira (terminalia cattapa) e o oiti 

(licania tomentosa). 

 

Desigualdades 

Intitulada "A Importância das Áreas Verdes Públicas em Aracaju", a pesquisa 

trouxe um dado novo, mas que caminha junto à constatação da falta do verde. Como 

a distribuição dessas áreas ocorre de forma irregular, esse fator reflete, portanto, a 

desigualdade social na espacial, uma vez que a Zona Norte concentra o maior 

número de bairros carentes. 

"É necessário que se repense a função desses espaços públicos. Aracaju 

está ficando 'pesada'. Está na hora de pensarem em políticas públicas que 

recuperem o patrimônio arbóreo, que também o tratem com prioridade", diz 

Rosemeri. 

Ao usar como exemplo a reforma de praças que, ao invés de ganharem, 

estão perdendo árvores, mesmo em uma época de grande preocupação ambiental, 

o estudante Wagner Xavier vai mais longe. "A visão de que Aracaju é uma cidade 



 

planejada constitui-se num equívoco. Ela já foi planejada, o cenário atual não 

contempla essa característica". 

Rosemeri cita o exemplo da Praça Fausto Cardoso, que recentemente foi 

reformada e, segundo ela, transformou-se num verdadeiro "deserto". 

"Na verdade há uma preocupação maior em impermeabilizar a superfície, o 

que implica na redução de custos de manutenção das árvores. Essa é uma visão 

reducionista de vários gestores ao longo dos anos". 

 

10 - Meio ambiente  - 01/06/2009 

Projeto de arborização recupera área do campus de S ão Cristóvão 

Somente em 2008 houve o plantio de 502 mudas de espécies nativas da Mata 

Atlântica 

 

À medida que a UFS cresce, a paisagem natural do campus de São Cristóvão 

se modifica, cedendo espaço para prédios de didáticas, departamentos e passarelas. 

Esse processo trouxe uma preocupação: como amenizar os impactos humanos 

sobre a natureza provocados pela expansão? Pensando nisso, entrou em ação um 

projeto que analisa e recupera a vegetação do campus. Só em 2008 houve o plantio 

de 502 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. 

“A partir do momento em que a universidade cresce fisicamente, alguns 

indivíduos arbóreos precisam ser cortados, e a preocupação com a questão 

ambiental nos leva à necessidade de repor estes indivíduos”, conta o professor 

Robério Anastácio Ferreira, que coordena o projeto desde seu início, em julho do 

ano passado. 

O campus-sede da UFS está inserido em área de domínio da Mata Atlântica, 

por isso há a preocupação em desenvolver o plantio de espécies nativas dessa 

região. Foram mais de 27 espécies diferentes plantadas, como angelim, pau-brasil e 

pau-pombo. 



 

É prioridade também cortar o mínimo possível de árvores mais difíceis de se 

encontrar na região, como jacarandá, ipês, sucupira e o próprio pau-brasil. 

 

Catalogação 

Até o momento foram catalogados 1.927 indivíduos arbóreos pertencentes a 

70 espécies. O processo de identificação ocorre com a colocação de uma plaquinha 

em cada árvore, com sua altura, diâmetro e nome popular. Seis estudantes bolsistas 

mais um voluntário, das engenharias Florestal e Agronômica, estão envolvidos nas 

etapas de identificação, plantio e desenvolvimento das árvores. 

“Há a preocupação em incentivar projetos desse tipo para construirmos juntos 

uma universidade harmônica e bem ambientalizada. Porque não existe consciência 

plena da questão ambiental se não for feito o exercício coletivo da solução do 

problema”, explica o vice-reitor Angelo Roberto Antoniolli. 

Na segunda fase, o projeto estará mais voltado à educação ambiental da 

comunidade acadêmica. Para o professor Robério, as ações do projeto devem ser 

pensadas em médio e longo prazos. 

“Daqui a dez anos poderemos visualizar a melhoria do micro clima, por 

exemplo. As árvores promovem também a redução dos raios ultravioletas além de 

contribuírem para melhor qualidade de vida, pois um ambiente mais verde é mais 

tranqüilo, mais calmo”. 

 

Benefícios das árvores 

As árvores, que começaram a povoar o planeta há aproximadamente 350 

milhões de anos(muito antes da espécie humana em sua forma atual, cujos 

primeiros registros datam a cerca de 100 mil anos),oferecem inúmeros benefícios ao 

homem e ao planeta, como redução da poluição sonora, purificação do ar, retenção 

da umidade e formação de sombra. 



 

Elas também servem como abrigo e fonte de alimento para aves e outros 

animais, auxiliam na infiltração de água no solo, embelezam e valorizam a 

paisagem. 

 

11 - Estudo  - 08/06/2009 

Pesquisa traça perfil de idosos vítimas de acidente s de trânsito 

Dois terços dos pacientes são constituídos por homens, entre 60 e 70 anos, vindos 

do interior 

 

Do sexo masculino, entre 60 e 70 anos, oriundo do interior. Este é o perfil de 

dois terços dos idosos vítimas de acidente de transporte em Sergipe. O 

atropelamento consistiu no trauma mais recorrente (57,1%) das internações no 

Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) entre os anos de 2006 e 2007, segundo 

pesquisa da UFS. O dado animador, porém, mostra que 81% dos casos evoluem 

para alta hospitalar. 

O estudo realizou-se sob orientação da professora de Enfermagem Edilene 

Curvelo Hora e constatou que esse é o segundo tipo de acidente que mais acomete 

os idosos, perdendo apenas para quedas. Os traumas do pedestre acima dos 60 

anos cresce muito por consequência de maior atividade dessa parcela da população. 

"Com o aumento da expectativa de vida, os idosos tornaram-se mais ativos, 

pois eles dirigem, fazem esportes, viajam, aumentando a possibilidade dos traumas 

ocorrerem", exemplifica a professora. 

Realizado com base em 64 prontuários, o estudo apontou ainda que as 

ocorrências se dão de sexta a domingo (61,9%) e, na totalidade dos casos, os 

pacientes permaneceram hospitalizados por um período de 2 a 30 dias. Cinquenta e 

dois evoluíram para alta e 12 entraram em óbito (19%). 

“Doenças pré-existentes e a gravidade do trauma, que no idoso sempre é 

mais acentuada, contribuem para uma recuperação mais lenta”, aponta Edilene. 



 

 

Ritmo diferenciado 

Durante o envelhecimento o organismo sofre uma desaceleração nas suas 

diversas funções. É o caso, por exemplo, do andar mais lento, um dos fatores que 

colaboram para que os atropelamentos aconteçam. 

"Os motoristas precisam não só compreender que o ritmo é diferente, mas 

respeitar a faixa de pedestre". Ainda segundo a professora, pela maioria dos casos 

ocorrerem nos finais de semana, pode ser que a bebida também explique a alta 

incidência. 

Outro aspecto de destaque foram os casos encaminhados do interior do 

estado (66,6%), sobressaindo-se aos da capital (23,8%). "Isso aponta uma 

centralização que precisa ser resolvida e prova a inexistência de profissionais 

habilitados [no interior] para tratar os traumas. Se existissem pelo menos pólos de 

atendimento, o Huse não concentraria o atendimento dessa forma", afirma. Outros 

estados responderam por 9,6% dos atendimentos. 

O estudo evidenciou que depois do idoso traumatizado (atropelamento), as 

causas de acidentes de transporte seguem a seguinte ordem: motociclista 

traumatizado (14,3%), outros acidentes (14,8%), ocupante de automóvel (9,5%) e 

ocupante de ônibus (4,8%). A faixa etária de 71 a 80 anos respondeu por 23,8% dos 

casos. Não houve registro de paciente acima de 80 anos. 

 

População crescente 

Existem no Brasil 14,5 milhões de idosos, segundo o IBGE. A população 

representa 8,6% do total. Em vinte anos, o número passará para 30 milhões, 

elevando aquele percentual para 13%.  

"Se queremos envelhecer com qualidade, devemos direcionar políticas 

públicas de prevenção. É necessário que se entenda que o organismo do idoso é 

diferente do adulto e se pense nisso", adverte Edilene. 

 



 

12 - Preconceito - 08/06/2009 

Criança negra tem desvantagem na sala de aula, reve la pesquisa 

Conclusão se deu após avaliar comportamento de professores em relação à etnia 

dos alunos 

 

A situação das crianças negras em sala de aula é desvantajosa, constatou 

pesquisa empreendida pela UFS com futuros professores. Eles apresentaram 

atitudes e comportamentos diferenciados em função da etnia dos alunos. A formação 

inadequada desses profissionais, porém, acaba influenciando a maneira como se 

colocam em sala de aula. 

O estudo chegou à conclusão através das análises do julgamento que os 

professores fizeram em cima de redação escrita por um aluno do ensino 

fundamental e de um questionário com perguntas sobre temas étnicos, como 

preconceito e racismo. Para alguns professores, na redação estava anexada uma 

foto de uma criança negra e para outros, a de uma branca. 

Duzentos e oito componentes da antiga Escola Normal e do curso de Letras 

da UFS participaram do trabalho. Num universo de zero a dez, os membros da 

Escola Normal atribuíram notas superiores à redação da criança branca face à 

negra: 7,8 contra 7,4. Já os alunos da UFS conferiram nota 7,1 para a negra e 7 

para a branca. Apesar da diferença pequena em números, foram nos critérios 

estabelecidos nos questionários que o preconceito se expressou acentuadamente. 

“As teorias que estudam o preconceito e o racismo vão dizer que há uma 

tendência a avaliar pessoas brancas usando características de competência e 

critérios internos, enquanto quando se avalia as crianças negras usam-se critérios 

superficiais ou externos”, explica a professora Dalila Xavier, do Departamento de 

Psicologia. 

Houve uma tendência dos futuros professores para avaliar que o texto da 

criança branca era mais criativo e que ela possuía a idade adequada para produzir 

aquele conhecimento. Enquanto para a avaliação da criança negra consideraram o 

esforço para a construção do texto e a caligrafia. 



 

“Pretendemos continuar a pesquisa investigando o porquê da diferença das 

avaliações”, diz a estudante Carla Jesus de Carvalho, que também atuou na 

pesquisa. “O que mais chamou atenção foi a questão das diferenças dos sujeitos. 

Na Escola Normal a maioria deles origina da classe média baixa e possui um nível 

educacional mais baixo, enquanto os sujeitos da UFS participam de classe 

econômica e nível educacional mais elevados”, completa. 

 

Formação deficiente 

Apesar de os resultados, em geral, não demonstrarem uma discriminação das 

crianças, observou-se que os futuros professores têm uma formação inadequada 

acerca de questões étnicas e raciais, o que acaba influenciando o modo como eles 

se portam em sala de aula. 

A pesquisadora Carla aponta a ausência de disciplinas a respeito de assuntos 

como preconceito e discriminação, e a escassez de material didático que demonstre 

o papel dos negros na história, como justificativas às atitudes dos estudantes da 

área pedagógica.  

Segundo ela, os livros didáticos são muitas vezes mal formulados e os 

professores tendem a aplicá-los como verdade absoluta. “Neles os negros são 

estereotipados e lembrados apenas por sua participação na história do Brasil, 

principalmente quando se fala em escravidão”. 

É justamente o comportamento do professor, ao assumir a figura de 

autoridade, que pode colaborar para a existência ou não do preconceito entre os 

alunos. “Numa sala diversa, se o docente não tiver uma formação adequada para 

lidar com essas diferenças, pode levar consigo estereótipos e tratar as crianças de 

forma diferente. Mesmo que se apresente de forma sutil, elas percebem o 

preconceito e podem se sentir inferiores em relação às demais”, lembra. 

“Velado ou declarado o preconceito impede a criança de criar as suas 

próprias estratégias de defesa e consequentemente mina sua identidade. A rejeição 

leva a uma sensibilidade emocional que as impede de se concentrar nas suas 



 

atividades, e isso pode ter repercussão no seu desempenho escolar”, diz a 

professora Dalila. 

 

13 - Estigma  - 01/07/2009 

Qual a imagem da prostituição? Estudo da UFS ouve 7 5 pessoas 

Com opinião da sociedade e de prostitutas, pesquisa desenhou olhar dos dois 

grupos 

 

A prostituição feminina sempre foi um tema marcado por preconceitos e 

estigmas. Mesmo conhecida como uma das profissões mais antigas do mundo, 

ainda é possível identificar que a prática do "sexo por dinheiro" é vista com ojeriza 

por parte da sociedade. Trazendo essa constatação para perto de nós, estudo 

realizado pela UFS mostra como a imagem da prostituição continua recebendo um 

olhar repressivo e como as próprias meretrizes enxergam a profissão. 

Baseado em 12 perguntas abertas, o estudo ouviu 66 pessoas de 16 bairros 

de Aracaju. As três primeiras perguntas revelam o tom da pesquisa. Elas tratam do 

julgamento moral da prática (17 pessoas julgaram como “coisa ruim”, “absurda”), dos 

motivos que levam à prostituição (12 associaram à “falta de dinheiro”) e dos 

sentimentos negativos relacionados ao exercício da profissão (dez avaliações 

demonstraram “indignação”, “desgosto”). 

Quando os questionamentos chegam ao grupo das prostitutas (nove, no total), 

o tema recorrente resvala no preconceito que cerca a profissão. Oito delas 

afirmaram ser vítimas. A justificativa para esse julgamento da sociedade seria a idéia 

de que a prostituição constitui-se numa forma fácil de conseguir dinheiro e as 

mulheres o fazem por um desvio de conduta. 

“Há um grande julgamento moral quando se toca nesse tema, por isso o 

preconceito é muito presente”, explica Maíra Lima, estudante que realizou o trabalho 

sob orientação do professor Marcus Eugênio Oliveira, do Departamento de 

Psicologia. A pesquisa foi premiada como destaque na categoria “Iniciação 



 

Científica” durante congresso da Associação Brasileira de Psicologia Social 

(Abrapso). 

 

Dupla identidade 

Outro aspecto apreendido pelo estudo, no tocante ao preconceito, reflete-se 

diretamente no cotidiano dessas mulheres. Trata-se da dupla identidade. “Muitas 

revelaram ser difícil encarar o fato de ser prostitutas o tempo inteiro. Na profissão 

elas não podem ter pudores, mas em outros núcleos sociais elas têm que se negar e 

adotar uma outra postura”, revela Maíra. 

“Elas só assumem a condição de prostitutas quando estão nas ruas. Durante 

o dia elas assumem uma outra postura. Este é um fator considerado por algumas 

para ser contra a legalização”, completa o professor Marcus Eugênio. 

Essa constatação traz a tona algo que não é novidade: todas as mulheres, se 

tivessem outra opção, sairiam da condição de marginalidade em que se encontram. 

“O que elas ganham nas ruas é muito pouco. Muitas chefiam famílias, tiram 

dos programas a sua sobrevivência. Sentem vergonha, claro, mas é uma tentativa 

de sobrevivência em uma sociedade que oferece oportunidade para poucos”, diz a 

estudante.  

 

Cidadania 

Diante da situação em que atuam as profissionais do sexo, muitas vezes o 

preconceito assume a forma de violência física. Garantir os direitos básicos poderia 

injetar ânimo num campo às vezes esquecido. A legalização da profissão seria um 

caminho, exceto para 39 pessoas ouvidas. 

“Mais da metade das pessoas entrevistadas, escolhidas aleatoriamente, 

declararam ser contra", diz Maíra. Já entre as prostitutas, seis mostraram-se 

favoráveis. As que discordaram tomam como justificativa o possível reforço do 

preconceito, pois a medida exigiria que elas afirmassem a sua identidade até então 

colocada às escondidas. 



 

Muitas delas, inclusive, revelaram sofrer represálias por homens e mulheres. 

“Elas são estigmatizadas porque ameaçam o modelo de família e a fidelidade, por 

isso são atacadas nas ruas”, ressalta Marcus. Já os homens, lembra o docente, 

quando são violentos, o fazem ao realizar os programas. 

 

Participantes 

Entre os componentes que representam a sociedade, contam-se 35 homens e 

31 mulheres, com idades entre 16 e 73 anos. O nível de escolaridade vai desde os 

não escolarizados até os pós-graduados, mas os maiores grupos concentram 22 

pessoas com nível médio completo e 11 com superior incompleto. 

Do conjunto das prostitutas, cuja área de atuação é a Orla de Atalaia, a idade 

varia entre 17 e 44 anos. Quanto ao grau de instrução, cinco delas responderam ter 

o ensino fundamental incompleto, uma o ensino fundamental completo e três não 

finalizaram o ensino médio. O perfil aponta ainda que apenas quatro delas nasceram 

em Aracaju. O tempo de vida nas ruas compreende quatro meses a pouco mais de 

dez anos. 

 

14 - Saúde  - 24/07/2009 

Quantidade de mortes da gripe A obedece à média da gripe comum 

 

Oriunda do México e depois disseminada pelo mundo, atingindo hoje 122 

países, a Influenza A (H1N1) tornou-se motivo de preocupação geral. Mas, apesar 

da atenção dispensada pela mídia, a letalidade média no mundo é de 0,45%, igual à 

média de mortes da gripe comum, de acordo com o Ministério da Saúde. No Brasil, a 

taxa de mortalidade geral é de 0,015/100.000 habitantes. 

“Os óbitos ocorrem principalmente em pacientes especiais: jovens com outros 

problemas de saúde associados, por exemplo, a diabetes, distúrbios metabólicos, 

cardíacos, síndromes circulatórias, hepáticas, renais, imunodeficiência”, diz o 



 

professor Alexandre Luna, do Laboratório de Virologia Comparada do Departamento 

de Morfologia da UFS. 

Já existem no país 1.566 casos da nova gripe com 29 óbitos confirmados, 

segundo o site do Ministério da Saúde (informações acessadas nesta sexta, 24). 

São 11 mortes no Rio Grande do Sul, 12 em São Paulo, 5 no Rio de Janeiro e 1 no 

Paraná. Em Sergipe, foram confirmados 5 casos, sem nenhum óbito, segundo o 

portal da Secretaria Estadual da Saúde. 

O ministro José Gomes Temporão já confirmou a livre circulação do vírus A no 

Brasil. Isso quer dizer que, ao contrário do que acontecia no início, o vírus não é 

mais transmitido só por contato com pessoas que vieram do exterior, mas também 

por pessoas sem vínculos com esses grupos. 

 

Transmissão  

De acordo com artigo da professora Amélia de Jesus, do Departamento de 

Medicina da UFS, “a transmissão do vírus Influenza A (H1N1) ocorre de um homem 

para outro por via respiratória (tosse, espirros, gotículas de saliva) ou por contato 

com estas secreções em superfícies e objetos de uso pessoal". 

Os meios de prevenção estão principalmente ligados a procedimentos de 

higiene pessoal. “As principais medidas preventivas são lavar freqüentemente as 

mãos, evitar colocar as mãos ou qualquer objeto estranho na boca ou nos olhos, 

utilizar soluções anti-sépticas [álcool hidratado a 70%] para a limpeza de superfícies, 

além de evitar locais com grande número de pessoas e evitar viajar para lugares 

com altos índices de pacientes positivos”, explica o professor Alexandre. 

No Brasil, os primeiros casos de contágio foram confirmados no dia 8 de 

maio. Hoje, pesquisadores de todo o mundo debruçam-se sobre a origem desse 

vírus. “O vírus da influenza A é uma combinação de quatro vírus. Por isso ele não é 

mais reconhecido pelo sistema imunológico das pessoas, fazendo com que elas 

sejam susceptíveis ao novo vírus, que pega de surpresa o sistema de defesa”, 

informa, em seu artigo, a professora Amélia. 



 

De acordo com a nota à imprensa das 13h36 desta sexta, 24, a taxa de 

letalidade (óbitos por casos confirmados) não é mais utilizada como parâmetro para 

medir a gravidade da gripe, uma vez que, de acordo com o novo protocolo, casos 

leves não são mais notificados, exceto em surtos. 

 

15 - História  - 19/08/2009 

Estudante se destaca em simpósio com estudo sobre P ierre Verger  

 

Um francês que se apaixonou pelas peculiaridades do Brasil e mostrou, 

através da lente da sua câmera, uma identidade pouco conhecida até mesmo por 

brasileiros. Esse foi Pierre Verger (1902-1996), fotógrafo viajante que desembarcou 

no Brasil em 1946 e fotografou principalmente rituais religiosos e manifestações 

culturais. 

Parte do seu acervo fotográfico tornou-se tema de um trabalho apresentado 

no XXV Simpósio Nacional de História (ocorrido de 12 a 17 de julho em Fortaleza) 

pelo aluno Aaron Sena, do último período do curso de História da UFS. 

O trabalho teve como foco “O Sertão de Pierre Verger” e foi divido por 

temáticas distribuídas entre os alunos do Grupo de Pesquisa História Popular do 

Nordeste, que as transformaram em painéis. 

O estudante abordou o trabalho fotográfico de Verger em Pernambuco, mais 

especificamente as fotos tiradas da Feira de Caruaru (transformada em 2007 em 

patrimônio imaterial do Brasil, pelo Iphan) e do Mestre Vitalino (artesão conhecido 

por retratar a cultura nordestina através de bonecos de barro). Veja aqui. 

A pesquisa foi selecionada pela comissão julgadora do simpósio e tornou-se 

uma das ganhadoras do Prêmio de Iniciação Científica. “Foi uma surpresa para mim. 

Fomos ao simpósio preparados para apresentar um trabalho comum, sem grandes 

expectativas”, afirmou. 

O tema do trabalho ficou a cargo do professor Fernando Sá, coordenador do 

grupo de pesquisa. “O tema foi escolhido durante as pesquisas para compor minha 



 

tese de doutorado sobre Canudos, [quando] me deparei com fotos de Verger na 

revista O Cruzeiro e me interessei pelo assunto. Então, levei a proposta para o grupo 

de pesquisa e iniciei os estudos ao lado dos alunos”. 

 

A pesquisa e o prêmio 

Financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica 

(Fapitec), o estudo iniciou em agosto de 2008 e foi finalizado em julho passado. 

Passou por dois momentos. O primeiro consistiu na busca por informações 

básicas, como a vida do fotógrafo, um estudo sobre o Sertão, outro sobre fotografia 

e a seleção de 39 das 292 fotos analisadas. O segundo momento foi a análise da 

revista O Cruzeiro da década de 40, para contextualizar as fotos com sua época e 

das imagens de Verger na revista, onde ele prestava serviço. 

O prêmio de cupons no valor de R$ 300 na Livraria Cultura foi também dado a 

mais dois trabalhos: um do Rio de Janeiro e outro de São Paulo. De acordo com 

Fernando Sá, esse prêmio “mostra que Sergipe está em sintonia com o que há de 

mais interessante na pesquisa histórica”. 

 

16 - Premiação  - 14/10/2009 

Projeto de Farmácia ajuda idosos a tratar de hipert ensão e diabetes  

 

Preocupado com a saúde dos idosos, o Laboratório de Pesquisa em Farmácia 

Social da UFS desenvolveu um projeto que os ajuda no tratamento de doenças 

como hipertensão e a diabetes, que são interrelacionadas e, se não tratadas, 

aumentam o risco de doença vascular arterosclerótica (isto é, enfartes do miocárdio, 

acidentes vasculares cerebrais e doença dos membros inferiores). 

Sob o título "Evaluation of adherence to antihypertensive therapy from an 

elderly group assisted by Farmácia Popular do Brasil, in Aracaju-SE" (Avaliação de 

adesão à terapia anti-hipertensiva de um grupo de idosos assistidos pela Farmácia 



 

Popular do Brasil, em Aracaju-SE) esse projeto foi premiado como o melhor da área 

de Assistência Farmacêutica no 7th International Congress of Pharmaceutical 

Sciences (7º Congresso Internacional de Ciências Farmacêuticas) - CIFARP, 

realizado de 6 a 8 de setembro em Ribeirão Preto, São Paulo. 

No congresso concorreram 763 trabalhos de todo o Brasil, onde apenas 14 

foram premiados. As autoras foram as mestrandas Patrícia Melo e Blície Jennifer e 

as alunas de iniciação científica Lilian Barbosa e Viviane Gibara. O orientador do 

projeto, Divaldo Lyra, explicou que este “é um trabalho pioneiro nesta área feita no 

estado de Sergipe, onde o profissional se responsabiliza por acompanhar o uso dos 

medicamentos nas pessoas”. 

“Procuramos fazer um acompanhamento junto com a Farmácia Popular, nos 

medicamentos comprados pelos idosos” relata Divaldo. “No Brasil, o idoso costuma 

usar em média cinco medicamentos simultaneamente, se não houver 

acompanhamento há um risco de interação entre eles”. No projeto, o 

acompanhamento é feito na hora da compra do remédio, através da receita emitida 

pelo médico, verificando quais medicamentos são utilizados pelos idosos. 

O projeto já está sendo empregado na Farmácia Popular da Rua Estância em 

Aracaju desde janeiro do ano corrente com melhoras significativas no tratamento de 

hipertensão e diabetes dos usuários. A perspectiva é que ele seja ampliado para 

outras farmácias de todo o Brasil. 

 

17 - Arqueologia Subaquática  - 29/10/2009 

Debaixo d'água, arqueólogos trazem à tona riquezas culturais esquecidas  

 

A escrita de documentos não foi o único meio de se registrar a história da 

humanidade. Vestígios materiais deixados pelo homem em diferentes tempos são 

indícios da existência de civilizações passadas. São esses vestígios o objeto de 

estudo da arqueologia. 



 

No entanto, muitos desses objetos podem estar submersos nos rios, lagos e 

oceanos sendo preciso ir até o fundo das águas para estudá-los. Arqueologia aliada 

ao mergulho abre um novo campo de formação: a arqueologia subaquática. 

A especialidade surgiu no Brasil apenas na década de 1990. O seu trabalho 

vem literalmente trazendo à tona uma parte importante do passado do país, 

mapeando riquezas até então perdidas sob as águas, inclusive da costa sergipana. 

"Em nosso país, estima-se que exista mais de três mil navios naufragados. 

Por isso, podemos dizer que, embaixo da água, o Brasil não se conhece. Em 

Sergipe, temos cerca de 60 navios afundados em nossa pequena costa, além de 

sítios pré-históricos e há também um trabalho desenvolvido na [represa de] Xingó", 

diz o professor Gilson Rambelli, do Núcleo de Arqueologia do campus de Laranjeiras 

e um dos fundadores do Centro de Estudos de Arqueologia Náutica e Subaquática 

(Ceans). 

A arqueologia subaquática atua com a idéia de gestão sustentável do 

patrimônio cultural. "Evitamos retirar peças dos sítios submersos", explica. "Isso só é 

feito quando acabam as possibilidades para o seu estudo ou quando o patrimônio 

está em risco. A meta é a preservação desses locais, para que possam ser vistos por 

outras gerações e como fonte de renda em programas sustentáveis de turismo 

cultural subaquático”. 

 

Quem são os arqueólogos subaquáticos? 

Os arqueólogos subaquáticos não são caçadores de tesouros. “Somos 

pesquisadores que exploram, com fins científicos, os restos materiais deixados pelo 

homem ao longo de sua história no fundo do mar, de rios, lagos ou represas", 

explica Rambelli, autor do livro “Arqueologia até debaixo d’água”. 

"Nossos objetos de pesquisa podem ser vestígios de naufrágios, 

acampamentos pré-históricos, cidades ou áreas portuárias. Somos arqueólogos que 

mergulham". No caso dos caçadores de tesouros, Rambelli explica que eles se 

“divertem” retirando peças de navios afundados. 



 

"Os artefatos arqueológicos servem para eles como troféus de suas 

aventuras", lamenta. "Com isso, muita informação se perde, pois objetos extraídos 

de seu contexto ficam destituídos de significado. Um sítio arqueológico saqueado é 

como um livro que teve suas páginas arrancadas". 

 

Arqueologia Subaquática na UFS 

A UFS também desenvolve projetos para serem desenvolvidos debaixo 

d’água. Sob coordenação do professor Rambelli, o campus de Laranjeiras possui o 

Laboratório de Arqueologia de Ambientes Aquáticos, que, dentre outras ações, 

elabora cursos de extensão. “Em breve terá início o projeto Inventário do Patrimônio 

Cultural Subaquático de Sergipe”, diz o docente. 

Ele também ocupa o cargo de vice-presidente da Sociedade de Arqueologia 

Brasileira. A convite da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, o 

professor participou no início deste mês de audiência pública destinada a instruir o 

projeto de lei da Câmara nº 45 de 2008, que dispõe sobre o patrimônio cultural 

subaquático brasileiro. 

“A legislação em vez de coibir ou controlar, estimula a prática de exploração 

dos sítios, sendo prejudicial ao trabalho dos arqueólogos”, esclarece Rambelli. A lei 

10.166, de 27 de dezembro de 2000, libera a comercialização de artefatos retirados 

de dentro da água. "Um convite oficial à degradação de nossos sítios e incentivo 

para que os bens culturais partam para coleções particulares". 

 

18 - Congresso - 12/11/2009 

Aluno ganha menção honrosa em evento nacional de Pa leontologia 

Trabalho abordou ‘breve discussão a respeito do valor da herança dos fósseis de 

Sergipe’ 

 



 

O aluno de Biologia Leonardo Ferreira de Almeida recebeu menção honrosa 

durante o XXI Congresso Brasileiro de Paleontologia pela apresentação do 

trabalho The Laboratory of Paleontology of UFS as non-formal education space: a 

brief discussion about the heritage value of the fossils of Sergipe (“O Laboratório de 

Paleontologia da UFS como espaço educacional não-formal: uma breve discussão 

sobre o valor da herança dos fósseis de Sergipe). 

O congresso é considerado o maior evento da área, atraindo paleontólogos e 

estudiosos de diversas partes o país. Nesta edição, realizou-se em Belém, entre 13 

e 18 de setembro. 

Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (Pibic) há 

dois anos, Leonardo teve seu projeto coordenado pela professora Maria Helena 

Zucon. Os estudantes Jobeane França de Souza e Vinícius Silva Reis também são 

autores do trabalho. 

“É muito importante você realizar um trabalho local e ser reconhecido 

nacionalmente. Pois, neste ano, o já tradicional Congresso de Paleontologia 

resolveu avaliar os trabalhos com um olhar mais crítico sobre os estudantes e, desta 

forma, foram dadas menções honrosas para os melhores trabalhos apresentados”, 

comemora a professara Maria Helena, que comanda o Laboratório de Paleontologia 

da UFS. 

Confira o site da Sociedade Brasileira de Paleontologia e também a lista de 

todas as menções honrosas concedidas aos participantes. 

 

19 - Língua portuguesa  - 16/11/2009 

Evanildo Bechara fala sobre o Novo Acordo Ortográfi co 

Imortal defendeu novas regras em sua palestra na última sexta no II Encontro da 

Pós-Graduação em Letras 

 

“O imortal não é imorrível”, foi a frase com que Evanildo Bechara, depois de 

subir os degraus do Auditório da Reitoria, cumprimentou a platéia no encerramento 



 

do segundo Encontro da Pós-Graduação em Letras (Enpole) da Universidade 

Federal de Sergipe. 

Aos 81 anos, embora alguns poucos degraus sejam suficientes para cansá-lo, 

o renomado gramático está em plena atividade intelectual e parece longe de se 

despedir. Ele esteve na UFS na última sexta-feira,13, para explicar e responder 

dúvidas sobre o Novo Acordo Ortográfico, firmado em 1990 pelas oito nações da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 

Ocupando a cadeira 33 da Academia Brasileira de Letras desde 2000, 

Bechara não participou da elaboração do documento, mas tem sido o representante 

máximo do Brasil desde que o acordo entrou em vigor, em 1º de janeiro deste ano. 

E, diga-se de passagem, seu maior defensor. 

Tratando do tema “Novo acordo ortográfico e seus desdobramentos no ensino 

de Língua Portuguesa”, ele avaliou como “perfeitamente favorável” o primeiro ano da 

nova ortografia em nosso país e relevou as manifestações contra o acordo em 

Portugal. Para ele, os portugueses estão renitentes porque se consideram donos da 

língua. 

“Os portugueses criticam o acordo em razão de sua intransigência tradicional 

baseada na idéia de que são os donos da língua portuguesa. Mas a língua 

portuguesa tem agora muitos donos. Os portugueses são os pais da língua 

portuguesa, não os donos”, afirmou. 

Ele explicou que as mudanças ortográficas alteram simplesmente a forma 

como grafam-se as palavras, não constituindo propriamente uma mudança na língua 

portuguesa. “Os portugueses perderam consoantes que não eram articuladas (como 

em ‘egipto’, ‘acto’ e ‘director’, por exemplo). E mesmo a queda do trema não mudará 

a forma como nós pronunciamos ‘lingüiça’, porque aprendemos a pronúncia através 

dos outros falantes, e ninguém fala ‘lingiça’”, ressalta. 

 

Polêmica 

O gramático admite que há pontos polêmicos no acordo, mas que, como 

“ortografia é consenso”, esses pontos se tornam menores em prol do interesse da 



 

maioria. E explicou que as novas regras ortográficas, além de mudarem muito pouco 

nossos hábitos de escrita, foram elaboradas respeitando os princípios da 

simplificação, coerência e tradição ortográfica dos países falantes. 

Um dos pontos mais discutidos, o uso do hífen, por exemplo, teria sido 

alterado para obedecer a esses princípios. “A reforma veio para simplificar, não para 

complicar. O hífen é uma das grandes vantagens desse acordo, porque as regras 

anteriores não traziam nenhum embasamento lógico para seu uso, e este acordo 

racionaliza o emprego do hífen”. 

Falando sobre a recente audiência pública no Senado, ocorrida dia 4, que 

ouviu críticas ao novo acordo e sinalizou com uma possível revisão do texto, ele 

disse que “o acordo não está sendo imposto de cima para baixo por governos, mas 

nasceu do consenso de autoridades técnicas sobre o assunto no Brasil, em 

Portugal, e nos demais países. Ortografia é um assunto técnico, e só aos técnicos 

compete decidir seu destino.” 

Bechara finalizou sua palestra ressaltando que a unificação da escrita tem 

uma importância política estratégica para os países de língua portuguesa. Segundo 

ele, “a unificação é necessária para demonstrar a maturidade política e lingüística 

dos países falantes”; e fez previsões: “um acordo ortográfico é para as futuras 

gerações, e será muito mais importante no mundo globalizado daqui a trinta anos, 

quando o Brasil vier a ocupar uma posição de destaque”. 

 

II Enpole 

Promovido pelo Núcleo de Pós-Graduação em Letras da UFS, em parceria 

com o Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Alagoas, 

o II Enpole teve como tema “A língua portuguesa no mundo”, e se estendeu de 11 a 

13 de novembro. 

Embora o evento estivesse centrado no ensino da língua portuguesa como 

língua estrangeira, a professora Lêda Corrêa, coordenadora do núcleo, destaca que 

Bechara “é uma figura importante que conseguimos trazer, e que veio falar sobre 

Língua Portuguesa como língua materna”. 



 

Ainda segundo ela, o evento é uma das ações para “colocar a UFS dentre as 

universidades que representam o Português como Língua Estrangeira (PLE) no 

Brasil, ao lado de universidades como a UnB, UFSCAR e UFBA”. Leia mais sobre 

isto aqui. 

 

20 - Prêmio  - 23/11/2009 

Alunos de Zootecnia ficam em 2º lugar em disputa na cional  

 

Depois de seis meses de competição, a equipe "Zoobem", formada por 

estudantes de Zootecnia, ganhou na última segunda-feira, 16, o segundo lugar no 

prêmio WSPA Brasil de Bem-Estar Animal, oferecido pela Sociedade Mundial de 

Proteção Animal (World Society for the Protection of Animals). Dividida em cinco 

etapas, a competição teve concorrentes distribuídos em cem grupos totalizando 418 

alunos no geral. 

"Esse prêmio mostrou a possibilidade de integração dos alunos", diz a 

professora Ângela Cristina, coordenaora do grupo. "Por ser um curso novo, sem 

nenhum aluno formado ainda, esse prêmio mostra a força que nosso curso tem", 

acrescenta. 

A equipe foi formada por Ariolino Moura de Oliveira Neto (6º período), 

Dandara de Oliveira Félix (4º), Idamar Oliveira Gomes dos Santos (4º) e Sharacely 

de Souza farias (6º). Contou ainda com a colaboração de Patrícia Barbalho. 

Os alunos tiveram que responder a várias perguntas e pesquisar sobre como 

o consumidor ver a proteção animal, sobre como os abatedouros e frigoríficos estão 

trabalhando e sobre como estão algumas criações de animais. Para isso tiveram que 

viajar e fazer visitas técnicas. A última etapa consistiu numa exibição de um vídeo no 

youtube onde o objetivo era obter o maior número de acessos possível. 

 

O prêmio 



 

O prêmio é realizado anualmente e tem o objetivo de difundir conceitos de 

bem-estar animal baseados em evidências científicas atualizadas, além de estimular 

o conhecimento de temas relacionados e a discussão de alternativas de criação 

animal. 

O foco deste ano foi o animal e a produção. O primeiro colocado ganhou uma 

viagem para o Reino Unido, já o segundo e terceiro colocados foram presenteados 

com vale-livros nos valores de R$ 1.000 e R$ 500, respectivamente. 

Visite o site da entidade. 

 

21 - Palestra  - 24/11/2009 

Professor debate estudo sobre corrosão na indústria  

 

Corrosão é um problema que ataca todas as indústrias. Na indústria de 

petróleo e gás, especificamente, estima-se que o custo global ocasionado pelo 

desgaste ultrapassa os 13 bilhões de dólares anuais. Procurando conter esses 

gastos, o Núcleo Regional de Competência em Petróleo, Gás e Bicombustíveis da 

UFS (Nupeg-SE) realiza uma pesquisa com o objetivo de desenvolver um produto 

voltado para esta demanda da Petrobras. 

Este estudo, que procura usar a prata como elemento nanobiocida para o 

combate da corrosão, foi tema de palestra no seminário “Os desafios do pré-sal e o 

novo marco regulatório", que acontece na UFS nesta segunda, 23. 

O professor do Departamento de Física, Frederico Guilherme, que é o 

coordenador do estudo, explica que a corrosão é causada pela instalação de 

bactérias numa superfície, como reservatórios ou tanques, formando o biofilme, o 

que causa imenso prejuízo para a indústria. 

"A ideia do projeto é desenvolver uma tinta que evite a formação do biofilme e 

consequentemente evitar o começo da corrosão. Para isso, estudos com átomos de 

prata, presentes na superfície da tinta, estão sendo desenvolvidos e prometem 

acabar com a formação de bactérias causadoras do desgaste", diz. 



 

Este produto, a ser criado, seria utilizado pela Petrobras para o fortalecimento 

de hastes de bombeio e dutos, que se partem muito rápido devido a corrosão. Por 

enquanto, a pesquisa está adiantada e restringe-se a tanques de armazenamento. 

O seminário sobre o pré-sal encerra-se às 18h. 

 

22 - Menção honrosa  - 27/11/2009 

Estudo sobre bolsa-família é destaque em congresso  

 

A professora Flávia Emília Leite de Lima, do Núcleo de Nutrição da UFS, 

recebeu menção honrosa no IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva pelo 

trabalho “Programa Bolsa-Família: qualidade da dieta da população inscrita no 

município de Curitiba, PR”, apresentado em forma de pôster. 

Segundo a pesquisadora, o trabalho é apenas uma parte de um outro que 

focou a qualidade da dieta proporcionada pela renda do programa assistencial do 

governo federal. "O objetivo é verificar que tipos de ações se pode implementar para 

esse público", disse, quando perguntada sobre os objetivos práticos do estudo. 

O congresso reúne os nomes mais importantes do país, tendo inclusive 

alguns membros do exterior. "O evento é grande, reuniu cerca de 6.000 pessoas e 

4.300 pôsteres". Flávia acrescenta que estudos sobre o bolsa-família são escassos 

no Brasil. 

Realizado no Recife, o evento ocorreu de 31 de outubro a 4 de novembro. 

Envolveu trabalhos de ciência, tecnologia e inovação engajados no compromisso de 

direito à saúde. Foi organizado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(Abrascos). 

Confira o site IX Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e também a lista de 

todas as menções honrosas concedidas aos participantes. 

 

O programa 



 

O Bolsa-Família é um programa de transferência direta de renda com 

condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza (com renda 

mensal por pessoa de R$ 70 a R$ 140) e extrema pobreza (com renda mensal por 

pessoa de até R$ 70). 

O programa integra a estratégia Fome Zero, que tem o objetivo de assegurar 

o direito humano à alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar e 

nutricional e contribuindo para a erradicação da extrema pobreza e para a conquista 

da cidadania pela parcela da população mais vulnerável à fome. 

Conheça a página oficial do bolsa-família. 

 

Currículo 

Graduada em Nutrição pela Universidade Federal da Paraíba (1997), com 

mestrado (2000) e doutorado (2004) em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde 

Pública (Universidade de São Paulo), a professora Flávia leciona as disciplinas 

Educação Nutricional, Epidemiologia e Saúde Ambiental e Nutrição em Saúde 

Coletiva II. 

 

23 - Reconhecimento  - 27/11/2009 

Pesquisa da UFS sobre segurança pública recebe prêm io nacional 

Trabalho abordou a atuação da Corregedoria da Polícia Militar em casos de desvio 

de conduta 

 

“Atuação da Corregedoria da Polícia Militar em casos de desvio de conduta”. 

Esse foi o tema do estudo vencedor do I Prêmio Nacional de Monografias em 

Segurança com Cidadania Professora Valdemarina Bidone na categoria “Gestão 

Democrática da Segurança Pública: Controle Social e Externo, Integração e 

Federalismo”. 



 

O trabalho de Márcio José Freire Ribeiro, realizado no curso de 

especialização Violência, Criminalidade e Políticas Públicas da UFS, foi reconhecido 

pelo Ministério da Justiça como um dos sete melhores trabalhos monográficos da 

área. 

“O prêmio é muito importante porque chancela um trabalho da Rede Nacional 

de Altos Estudos em Segurança Pública (Renaesp) da UFS, que suscita um debate 

acerca da atuação da polícia e de quem a vigia”, avalia Marcio José. A premiação 

incluiu também uma viagem à Colômbia para conhecer a experiência "Segurança 

Cidadã" do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) na área 

de segurança pública. 

 

Pesquisa 

O ponto de partida para a pesquisa foi a percepção da falta de credibilidade 

das instituições policiais no Brasil. Segundo o autor, este fato é conseqüência, 

dentre outros fatores, de casos como constantes desvios na atuação policial, como a 

Chacina da Candelária, o Caso Favela Naval e o Massacre de Eldorado dos 

Carajás. Márcio avalia que uma resposta para essas condutas está no pouco 

controle democrático sobre a ação das polícias brasileiras. 

O trabalho foi voltado para as corregedorias, que possuem a responsabilidade 

de controlar a qualidade do serviço policial. No entanto, na visão do pesquisador, 

esse órgão é marcado por um conflito. Para a sociedade, é parcial e corporativista, 

pois costuma ser conivente com os abusos policiais. Para os policiais da corporação, 

é visto com desconfiança, pois tem como finalidade justamente de apurar supostos 

abusos cometidos por membros da corporação. 

A orientadora da monografia, professora Denise Leal do departamento de 

Direito, afirma que “as corregedorias buscam de alguma forma conter um movimento 

que é constante em toda e qualquer instituição, mas que se acentua bastante nas 

corporações militares, que é exatamente o espírito de corpo, o corporativismo, a falta 

de transparência”. Segundo ela, “o rigor na apuração dos casos de desvios deveria 

ser uma regra naquelas instituições que tem a atribuição de gerenciar e efetuar as 

situações correcionais”. 



 

A pesquisa premiada realizou um estudo de caso sobre corregedoria da 

Polícia Militar de Sergipe. Foram investigadas 17 ocorrências de desvios policiais da 

Grande Aracaju publicadas em notícias de dois jornais diários no período de julho de 

2006 a julho de 2007. O andamento dos casos foi acompanhado pelo pesquisador a 

partir de 350 boletins internos da PM, ao longo do segundo semestre de 2006 e de 

todo ano de 2007.  

A pesquisa constatou que só houve três punições aplicadas, das quais duas 

de maior severidade (exclusão do quadro) e um indiciamento em Inquérito Policial 

Militar, fato que interfere na progressão funcional. Sete casos não tiveram punição 

por diversos motivos: reconhecimento da inocência do acusado, sugestão de 

abertura de outro procedimento e até morte do acusado. 

A pesquisa também mensurou a distribuição dos casos por patentes. O maior 

número de ocorrências envolve praças (oito), seguido dos casos em que a patente 

não foi informada (quatro). Episódios com praças especiais (alunos ou aspirantes) 

contaram-se três. Por fim, apenas dois casos envolvem oficiais subalternos 

(tenentes). 

Márcio José afirma que os dados da pesquisa levam à conclusão de que há 

pouca transparência na condução dos processos, uma vez que as portarias de 

conclusão dos procedimentos expõem apenas um resumo sucinto do processo. 

Soma-se a essa falta de transparência, um sistema de regras composto por 

determinações federais e estaduais, que provoca uma confusão nas decisões 

administrativas.  

 

Soluções 

O procedimento ideal apontado pela orientadora da monografia como uma 

das formas de solucionar os problemas encontrados nas corregedorias é, 

primeiramente, racionalizar o método de apuração dos casos. 

“O próprio registro das ocorrências padece de problemas em sua estrutura 

que impossibilita identificar o caso para que posteriormente possa ser 

acompanhado. Um simples registro já é complicado, pois não segue um padrão 



 

usual, que geralmente apresenta o nome do autor cuja conduta está sendo 

averiguada e o eventual desvio praticado”, diz a professora. 

“Outro problema é que uma vez detectado, apurado e comprovado, a punição 

do caso fica condicionada a aprovação de um superior”, explica Denise Leal. 

Segundo ela, “a medida cabível deveria ser a punição automática, respeitando a 

proporcionalidade do ilícito praticado”. 

Márcio avalia que as deficiências da Corregedoria da PM necessitam de um 

maior envolvimento entre a sociedade e as organizações policiais. Para ele, “não se 

verifica, após os fatos, as providencias tomadas”. Além disso, “não verificamos 

nenhuma atuação preventiva para evitar que o policial incorra no problema 

disciplinar nem os movimentos sociais se importando com esta questão, participando 

da educação e da formação policial”. “Essa ausência da sociedade, que não 

participa das ações de planejamento da atividade policial, também contribui para o 

problema”, avalia. 

 

Experiência da Colômbia 

Marcada por um histórico de violência decorrente de guerrilhas e do 

narcotráfico, a Colômbia é uma país socialmente instável. Para Márcio José, a visita 

proporcionou um conhecimento mais aprofundado sobre a Segurança Pública do 

local. “A Colômbia já sofreu muito com a violência, então grupos opostos tiveram que 

sentar em uma mesa para debater seriamente propostas concretas de diminuição 

dos índices de violência”. 

Segundo Márcio José, na década de 90, Medelín, por exemplo, era a cidade 

mais perigosa do mundo para se viver por conta dos altos índices de homicídios, que 

já atingiu a faixa de 380 por 100 mil habitantes. “Isso afeta a economia do país, 

acarreta problemas na área de previdência social com mortes e invalidez, e faz com 

que as pessoas não tenham vontade de sair de suas casas”. 

Preocupado com esses problemas, o governo colombiano adotou práticas da 

Segurança Cidadã, com iniciativas como reformulação da polícia, aposentadoria de 



 

policiais corruptos, reforma de postos e endurecimento das leis. “O diferencial é a 

questão do enfoque integral das práticas. 

Houve um trabalho ligado à ressocialização e à revitalização de áreas 

degradadas, construção de escola e postos de saúde, além do trabalho de rua para 

angariar jovens em situação de vulnerabilidade para programas que evitam o 

ingresso ao narcotráfico”, conta Márcio ao explicar um pouco da experiência 

colombiana. 

Na visão de Márcio José, algumas destas práticas podem servir de exemplo 

para a realidade brasileira. Uma das medidas seria a introdução de uma polícia 

unificada e mais próxima do município, porque, para ele, as políticas fluiriam com 

mais facilidade. “A violência é um problema complexo, por isso não podemos ser 

amadoristas, afinal são vidas humanas e recursos que estão sendo despendidos. 

“Então creio que temos que introduzir técnicos na área de segurança, a 

universidade tem que se aproximar das polícias, tem que haver um nível de 

municipalização das ações e um afastamento do viés político-partidário das ações 

ligadas à segurança pública. E, sem esperança de soluções imediatistas, pois temos 

que ter a mente para cinco anos ou mais, como a Colômbia que colhe resultado 

após dez anos”, ponderou. 
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Larvicida é extraído da casca da laranja e do alecr im-pimenta  

 

O combate à dengue já virou rotina nas ações governamentais e no dia a dia 

das pessoas. Prova disso é que o número de casos reduziu 46,3% nas trinta 

semanas de 2009 em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo com esse 

quadro alentador, não se deve baixar a guarda. 

Pensando nisso, pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe 

constataram a eficiência de óleos extraídos da casca da laranja e do alecrim-pimenta 

na eliminação das larvas do mosquito transmissor da doença, o aedes aegypti. 



 

Os óleos são produzidos naturalmente pelas plantas como mecanismo de 

autoproteção, uma espécie de repelente contra insetos que as utilizam como 

alimento. Por meio de aplicações da tecnologia farmacêutica, os pesquisadores 

transformaram os óleos em microcápsulas com o intuito de garantir maior eficiência 

como efeito larvicida. 

“Esses óleos são multimisturas que apresentam características como 

volatilidade – facilidade da substância de passar do estado líquido ao estado de 

vapor ou gasoso - e baixa solubilidade em água. Por conta disso, o processo de 

encapsulação é uma saída para resolver estas limitações dos óleos, favorecendo 

uma liberação mais prolongada dos compostos na água”, explica a professora de 

Farmacotécnica Rogéria de Souza Nunes. 

A pesquisa realizou vários testes com outras plantas, mas com essas duas 

espécies detectou-se um desempenho mais ativo na mortandade dos focos do 

aedes aegypti. 

 

Biodegradável 

O material sólido utilizado para a produção das microcápsulas são compostos 

biodegradáveis - materiais que se reintegram à natureza após a decomposição - que 

aprisionam gotículas do óleo. Em contato com a água, essas microcápsulas 

absorvem o líquido e liberam o óleo que se espalha. 

“Esse produto é um larvicida natural que não agride o meio ambiente e não 

causa danos como os organofosforados, mais conhecidos como venenos”, relata o 

professor de Química Farmacêutica, Sócrates Cabral Cavalcanti, acrescentando que 

as microcápsulas podem ser utilizadas em água potável, uma vez que não apresenta 

caráter tóxico, diferente dos larvicidas comuns. 

O combate às larvas do aedes aegypti acontece de várias formas, entre elas 

está a inibição da passagem do impulso nervoso, através da ação de compostos dos 

óleos na membrana da larva, e o efeito anestésico que leva a larva ao coma, 

seguido de morte. 

 



 

Expectativas 

Para a professora Rogéria, os resultados da pesquisa são bastante 

promissores, mas para chegar ao mercado deve haver interesse do setor produtivo. 

Ela acredita que esses produtos e processos são potenciais geradores de patentes e 

entende que o custo do larvicida natural não é alto, uma vez que um dos materiais 

utilizados é encontrado em abundância no Estado por ser um produtor de laranja.  

Já o professor Sócrates informa que o trabalho busca agora aperfeiçoar a 

liberação do óleo, através de um processo mais otimizado. “Estão sendo realizadas 

também pesquisas para produção de compostos sintéticos destes óleos que atuem 

de maneira seletiva, agindo apenas nas larvas do mosquito e não atingindo a 

fisiologia dos mamíferos”, acrescenta. 

Balanço parcial do Ministério da Saúde sobre a dengue 

O balanço do Ministério da Saúde mostra redução no número de casos da doença: 

de 758.051 para 406.883 de 2008 para 2009. A redução foi observada em 20 

estados e no Distrito Federal. O Rio de Janeiro registrou a maior queda (95,9%), 

seguido do Rio Grande do Norte (93,0%) e Sergipe (90,4%). 

Os estados do Acre, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e 

Mato Grosso apresentaram aumento no número de casos. Os casos graves de 

dengue caíram 79,2% e passaram de 20.579 nas 30 primeiras semanas de 2008 

para 4.281 no mesmo período de 2009. Esses casos correspondem à soma dos 

registros de Dengue com Complicações e Febre Hemorrágica de Dengue. O 

Ministério lançou no dia 29 de outubro, a Campanha Nacional “Brasil Unido contra a 

Dengue”. A iniciativa dá continuidade às ações de prevenção e enfrentamento da 

doença realizadas no país. 
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