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RESUMO 

 

 

O presente trabalho analisa maneiras como o jornal O Estado de São Paulo em 

suas versões virtual e impressa trataram, em 02 de junho de 2010, o acidente 

ocorrido em 20 de abril de 2010 envolvendo a plataforma de extração de petróleo 

em águas profundas Deepwater Horizon operada pela empresa inglesa British 

Petroleum, no Golfo do México (EUA), bem como a percepção de possíveis 

diferenças entre as duas publicações.   

Ancorado em procedimentos de leitura e de análise propostos pela análise do 

discurso e privilegiando a noção de dialogismo desenvolvida pelo teórico russo 

Mikhail Bakhtin, o trabalho foca a forma como os leitores são levados em 

consideração por O Estado de S. Paulo impresso e virtual, os perfis dos leitores de 

ambas as publicações, os recursos verbais e visuais de que se valem as 

publicações com vistas à inteligibilidade e adesão dos leitores às idéias lançadas 

nos textos e os recursos linguísticos e visuais em que as publicações se apoiam 

para atender seus próprios objetivos ideológicos, comerciais e os de seus 

anunciantes. 

Palavras-chave: Dialogismo, Discurso, Efeito de sentido, Jornais impresso e virtual, 

                            Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present work analyses the ways that the newspaper O Estado de São Paulo, in 

its virtual and printed versions, treated, in June 2nd 2010, the accident that occurred 

in April 20th 2010, involving the oil extraction platform in deep water Deepwater 

Horizon run by the British company British Petroleum, in the Mexican Gulf (EUA), as 

well as the perception of possible differences between the two publications. 

Anchored in reading procedures and analysis proposed by the speech analysis and 

privileging the notion of dialogism developed by the Russian theorist Mikhail 

Bakhtin, the work focuses on the way the readers are taken into consideration by O 

Estado de São Paulo printed and virtual, the readers’ profiles of both publications, 

verbal and visual resources which the publications are made of according to the 

readers’ intelligibility and adherence to the launched ideas in the texts and the 

linguistics and visual resources in which the publications are supported to attend 

their own ideological and commercial objectives and of their announcers. 

Key  words:   Dialogism,  Speech,  Sense  effect,  Printed  and   virtual newspapers,  

                      Internet. 
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CAPÍTULO 1 

OBJETIVO DA PESQUISA 

 

  

Em 20 de abril de 2010, o mundo foi surpreendido por um acidente na 

plataforma Deepwater Horizon de extração de petróleo em águas profundas operada 

pela empresa inglesa BP – British Petroleum no Golfo do México (EUA). Depois de 

uma explosão, a plataforma inclinou-se e afundou no mar. Com isso, a enorme 

canalização a cerca de 1500 metros de profundidade, que ligava a plataforma ao 

poço de petróleo, rompeu-se no limite entre o fundo do mar e a água, abrindo 

passagem para que óleo bruto e gás vazassem sem nenhum impedimento. 

Assunto da mídia mundial, o acidente ambiental e de trabalho — 11 

trabalhadores que estavam na plataforma morreram no momento da explosão —, 

chamou a atenção de maneira generalizada e, no Brasil, repercutiu sob a forma de 

reportagens em todos os meios de comunicação. O momento brasileiro era de 

euforia com a então recente descoberta de novos reservatórios de petróleo na 

camada subterrânea denominada pré-sal, na costa brasileira, na altura da cidade de 

Santos (SP).  

O acidente no Golfo do México trouxe à baila a sempre necessária alta 

tecnologia de prevenção e combate a acidentes envolvendo a indústria do petróleo 

como, também, o debate sobre a também sempre necessária necessidade de 

desenvolvimento de tecnologias alternativas de geração de energia. As notícias 

sobre isso alimentavam a mídia e esta alimentava conversas em rodas de bate papo 

entre cidadãos de todas as classes sociais e níveis de escolaridade. 

Os jornais e revistas, os programas de notícias em rádios e TVs e seus 

respectivos sites na internet, além de outros sites, blogs, Twitter, Orkut e demais 

redes sociais on the web disseminavam as notícias e fermentavam as discussões 

com mais e mais dados sobre o acontecimento. Cada um, a seu modo, fazia seu 

discurso sobre a tragédia. É este modo de fazer o discurso que despertou a ideia de 

estudar se e como diferentes meios de circulação de notícias impactam quem lê e 

quem produz tais notícias.  

As notícias de tantos meios de comunicação formam um universo infinito de 

possibilidades de estudo, motivo pelo qual a escolha final para a pesquisa de que 
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trata esta dissertação são textos publicados sobre o acidente no Golfo do México 

pelo jornal paulista O Estado de S. Paulo do dia 02 de junho de 2010 em suas 

versões virtual e impressa em papel com vistas a identificar os possíveis efeitos de 

sentido que cada uma pode provocar.  

Os efeitos de sentido são construídos tanto por quem narra um discurso 

quanto por quem está na outra ponta, que é quem o lê, como, também, por pessoas 

que fazem parte dele — outras vozes que se manifestam no ir e vir da comunicação 

e terceiros que nele são citados ou que aparecem como fontes, anônimas ou não. 

Em outras palavras, este estudo se centra, em uma primeira etapa, na análise 

das diferentes nuances dos possíveis efeitos de sentido pretendidos em cada texto-

discurso pelas pessoas envolvidas com, por e nele, e, também, os possíveis efeitos 

de sentido produzidos para e por seus diferentes leitores. 

Nas análises individuais de cada texto das edições impressa em papel e 

divulgada em meio eletrônico — que aqui é também chamado de internet e virtual — 

serão considerados os recursos de que se vale o jornal O Estado de S. Paulo, em 

suas matérias sobre o vazamento de petróleo no Golfo do México, para assegurar a 

credibilidade dos discursos que veicula e a fidelidade de seus leitores.  

Esclareça-se que os textos estudados aqui são os veiculados na edição 

virtual de www.estadao.com.br e na edição impressa d’O Estado de S. Paulo. A 

edição virtual recebe atualizações de minuto em minuto ao longo do dia e pode ser 

acessada por qualquer internauta. O que neste trabalho chamamos de edição digital 

é a cópia fiel e integral do jornal impresso. Tal edição (digital) também é 

disponibilizada no site, mas somente para internautas que sejam seus assinantes e 

não é atualizada com o passar do tempo. 

O capítulo 2, a seguir, trata mais pormenorizadamente dos recursos com 

vistas à credibilidade e à fidelidade.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estadao.com.br/
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CAPÍTULO 2 

A CREDIBILIDADE DA PUBLICAÇÃO E A FIDELIZAÇÃO  

DE SEUS LEITORES 

 

  

Um veículo de comunicação que se propõe a informar seu público recorre a 

estratégias que visam à maior credibilidade possível perante este público que, 

quanto mais confia na seriedade com que o veículo aborda os assuntos de que trata, 

mais se mantém fiel à sua leitura. A credibilidade, portanto, é fator de suma 

importância para uma publicação e influencia inclusive seu desempenho e sua 

sobrevivência no mercado da mídia.  

A concorrência de diferentes meios de comunicação e o aparecimento de 

tecnologias que prometem notícias ao vivo ou no exato momento em que ocorrem 

elevam a pressão sobre os veículos, que dependem muito dos leitores e de quem 

deles compram espaços publicitários, sejam empresas públicas e privadas, sejam 

pessoas físicas. Afinal, as edições — impressas ou virtuais — têm seus custos de 

produção e circulação e suas casas publicadoras, inseridas no mercado econômico-

financeiro, perseguem lucros. A questão econômico-financeira tem um peso cada 

vez maior. 

O lado comercial de um veículo de comunicação não sobrevive sem seu lado 

editorial e a recíproca é verdadeira: o editorial também não sobrevive sem o 

comercial. Assim como leitores não são fiéis a publicações em cujas informações 

não creem ou que não julgam necessárias, anunciantes não compram espaços 

comerciais em veículos que não tenham a circulação desejada — eles esperam que 

seus anúncios cheguem ao maior número possível de consumidores. 

O ideal é que haja equilíbrio entre as vertentes informativa e comercial. Para 

isto, é primordial que a publicação consiga estabelecer uma sólida imagem de 

credibilidade, fator essencial para conquistar e manter a fidelidade de seus leitores e 

anunciantes. O objetivo é que, articuladas, credibilidade e fidelidade deem a maior 

solidez possível ao percurso da publicação dentro do mercado midiático tanto no 

que se refere ao seu poder de disseminar informações quanto no de manter viva e 

atuante a ideologia adotada por suas casas publicadoras. 
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Em outras palavras, uma publicação precisa estar em evidência, com bom 

conteúdo, atendendo a tempo ao gosto e às necessidades de leitores e anunciantes 

sem deixar à margem questões que atendam aos interesses dos seus próprios 

publicadores. Atualmente isso se tornou bastante complexo: com o advento do rádio, 

da TV e mais recentemente da internet, as afirmações de que quem tem informação 

tem poder e de que tempo é dinheiro têm se comprovado inapelavelmente. 

Estas novas tecnologias de disseminação de informação — e de veiculação 

de conteúdos comerciais — levaram a mídia impressa a mudar não apenas seu 

ritmo, mas também aspectos visuais e até de disposição de conteúdos jornalísticos e 

publicitários. Os meios eletrônicos trouxeram para a imprensa sons, movimentos, 

cores e possibilidades de interação entre emissor e receptor. Tudo em uma 

velocidade que se torna cada vez mais vertiginosa.  

Apenas para dar um exemplo, em uma cidade como São Paulo, que tem um 

trânsito bastante pesado, já é comum que ouvintes presos em engarrafamentos 

liguem de seus aparelhos de telefone celular, de dentro de seus carros ou de 

veículos de transporte coletivo, para programas de rádio informando e orientando os 

demais ouvintes a evitar aquelas rotas de tráfego. De outro lado, ouvintes que 

estejam em vias com trânsito livre de congestionamento também procuram 

comunicar este fato e orientar outros ouvintes a optarem por elas em detrimento das 

congestionadas. 

No mesmo sentido, os meios de comunicação passaram a ter participação de 

pessoas de seu público atuando, de forma espontânea, como repórteres. Com seus 

telefones móveis, informam sobre acontecimentos que flagram e que julgam de 

interesse de mais pessoas e o fazem transmitindo as informações via e-mail, vídeos, 

fotos e gravações de vozes. Isso vale para rádio, TV, internet e jornais impressos: os 

leitores-repórteres colaboram cada vez mais fornecendo conteúdo à mídia e 

desenvolvendo, com isso, patamar alto de interatividade, ainda que assimétrica. 

Esta vivacidade, digamos assim, dos sons, movimentos, cores e da interação 

do público com os veículos que assistem, leem e ouvem configura um elemento que 

torna a mídia algo que, estruturalmente, provoca efeitos de agilidade, perspicácia na 

transmissão de informações e densidade informativa sem que os textos se tornem 

pesados ou muito extensos e reforçam e aumentam a credibilidade e a fidelidade de 

leitores e anunciantes para com os veículos de comunicação. 
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Para despertar o desejo do leitor de estar em contato com uma publicação, 

depois da década de 1970 entraram em cena nos jornais impressos diários 

ferramentas até então usadas apenas em revistas com periodicidade maior que a 

diária: cores, a diagramação criativa, fontes em corpos maiores, ilustrações, 

desenhos esquemáticos e boxes que, muitas vezes, são mais informativos, ou de 

apreensão mais fácil e rápida, que o próprio texto escrito.  

Mais recentemente, surgiu um recurso que procura trazer a visão crítica do 

público para dentro de suas páginas: a figura do ombusdman, que é um profissional 

da própria publicação fazendo o papel de um leitor que aponta suas possíveis 

impropriedades. Isso sem contar que as seções de cartas dos leitores permanecem 

como uma forma de o público se ligar à publicação para apresentar suas sugestões, 

reclamações, complementações de dados, correções e elogios. 

Além disso, a imprensa diária buscou na internet um meio pelo qual faz 

pesquisas para enriquecer o conteúdo de seus textos e, também, para agilizar a 

veiculação deles. Se no rádio e na TV existem as entradas jornalísticas no meio da 

programação normal para informar notícias de última hora, as publicações impressas 

em papel fazem de seus sites na internet seus canais onde fazem as suas entradas 

em tempo (quase) real, pari passu, como gostam de dizer, com os acontecimentos 

locais e mundiais. 

 Neste contexto, não é por acaso que atualmente no Brasil está generalizada 

a prática de os veículos, sejam de quais meios de comunicação forem — rádio, TV, 

jornal, revista — manterem na internet sites para os quais canalizam suas edições 

impressas e as complementam com outras informações surgidas após a impressão. 

O jornal O Estado de S. Paulo também aderiu à internet. Suas matérias sobre 

o acidente com a plataforma Deepwater Horizon publicadas no dia 02 de junho de 

2010 em suas edições impressa e virtual formam o corpus deste trabalho, em que 

esperamos discutir as estratégias textuais e discursivas de que lançam mão para 

conquistar, manter e aumentar sua credibilidade e a fidelidade de seu público leitor.  

Os recursos de que se valem o jornal O Estado de S. Paulo impresso em 

papel e em sua versão virtual com vistas à credibilidade que procura construir dentro 

do universo de seus públicos e à fidelidade destes para com ele dependem da 

imagem de que desfruta entre seus leitores e da imagem que suas duas versões 

abordadas aqui fazem destes leitores.  

O tema do terceiro capítulo é exatamente este. 
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CAPÍTULO 3 

CONTEXTUALIZANDO AS PUBLICAÇÕES 

 

 

3.1   O ESTADO DE S. PAULO IMPRESSO 

 

 

O jornal O Estado de S. Paulo circulou pela primeira vez em 4 de janeiro de 

1875, ainda durante o Império e sob o nome A Província de S. Paulo, recebendo a 

atual designação em janeiro de 1890, depois que passou a vigorar a nova 

nomenclatura para as unidades da federação adotada pela República.  Sua tiragem 

inicial era de 2 mil exemplares, bastante significativa para a população da cidade de 

São Paulo, estimada em 31 mil habitantes.  

Em seu histórico1, a publicação expõe já no primeiro parágrafo sua condição 

de mais antigo jornal da cidade que ainda se mantém em circulação e que deu 

origem ao hoje denominado Grupo Estado, um conglomerado de empresas de mídia 

e impressão gráfica que inclui a Rádio Eldorado que opera nas faixas AM e FM, 

outra publicação diária, o Jornal da Tarde, a Agência Estado, que dissemina 

informações em tempo real e indicadores financeiros para negociações de 

investidores profissionais, a Oesp-Mídia e a Oesp-Gráfica. 

Com um histórico recheado de marcas que o colocaram como um dos mais 

influentes jornais impressos do Brasil, O Estado de S. Paulo disponibiliza na internet 

um Midia Kit2 em que aparecem números bastante robustos: aos domingos, 282.747 

exemplares circulam por todo o país; nos dias úteis, a circulação é de 218.774 

exemplares. No total, consideradas em conjunto, as circulações aos domingos e nos 

dias úteis atingem a média diária de 1.092.000 leitores. O Estado de S. Paulo tal 

qual é veiculado em papel é disponibilizado na internet com acesso permitido 

àqueles internautas que sejam assinantes ou da edição impressa, ou de sua versão 

digital.  

Nas tabelas abaixo, que constam do Midia Kit cuja íntegra está no ANEXO I 

desta dissertação, na página 110, constata-se que 76% dos leitores do jornal 

                                                           
1
 Cf. em <www.estadao.com.br/historico/index.htm>, acessado no dia 07/03/2011 às 17h27m. 

2
 Cf. em <www.grupoestado.com.br/midiakit/estadao/index.asp?Fuseaction=Circulacao>, acessado 

no dia 07/03/2011 às 17h36m. 

http://www.estadao.com.br/historico/index.htm
http://www.grupoestado.com.br/midiakit/estadao/index.asp?Fuseaction=Circulacao
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impresso pertencem às classes sociais mais abastadas, e, portanto, mais influentes 

e com maior poder de consumo em uma sociedade capitalista como a brasileira: 

26% são da classe A e 50% pertencem à classe B. Os leitores da classe C, que 

segundo vem sendo noticiado pela mídia em geral está se expandindo no ritmo do 

crescimento da economia brasileira nos últimos anos, são 22%. Somando-se estes 

percentuais, restam 2% de leitores que sequer foram considerados na tabela e é de 

se acreditar que pertençam às classes D e E.  

 

 

 
 

 

Masculino 51% 
 

Feminino 49% 
  

A 26% 
 

B 50% 
 

C 22% 
  

Nível Superior 23% 
 

População 18% 
  

 

 

Interessante notar que o Midia Kit de O Estado de S. Paulo se refere aos 

leitores de nível superior (23%) dentro da classificação Nível profissional, o que 

implanta a dúvida sobre quais são os significados, para a casa publicadora, de nível 

superior e de nível profissional. Este significaria cargos elevados dentro das 

carreiras seguidas por tais leitores? Aquele se refere aos que têm formação 

universitária e (ou) além dela? As dúvidas podem ser esclarecidas em seguida: a 

tabela explicita que em Nível profissional superior estão os leitores que ocupam 

cargos de alto nível dentro das carreiras que seguem. 

 

 

  

 

Nível Superior 52% 
 

População 18% 
  

+ 10 salários mínimos 23% 
 

População 7% 
  

de 10 a 19 10% 
 

de 20 a 29  25% 
 

de 30 a 39 21% 
 

de 40 a 49  17% 
 

de 50 acima  26% 
  

 

 

Dados assim são substancialmente importantes para uma publicação que 

pretende atender às necessidades de informação de um público considerado 

potencialmente capaz de assimilar dados e construir sentidos de nível tão alto 
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quanto é sua capacidade de consumo, como sugerem as informações da tabela 

abaixo, do mesmo Midia Kit, que focam nos interesses, hábitos, frases atitudinais3 e 

potencial de crédito dos leitores: 

 

  

 

  

Tem interesse por atualidades/notícias do momento. 94% 
 

Tem interesse por viagens/roteiros turísticos. 65% 
 

Decidem o que comprar antes de ir as compras. 71% 
 

Gostam sempre de experimentar novos produtos/marcas. 69% 
 

São consultados por outras pessoas (antes das compras). 49% 
 

 

  

Possui cartão de crédito. 56% 
 

Possui aplicação financeira/poupança. 40% 
 

Possui cheque especial. 36% 
 

Possui 2 ou + autos no lar. 29% 
 

Possui investimentos (gado/imóvel/tit.cap). 08% 
 

Fonte Ipsos: Estudos Marplan/EGM – Consolidado 2009 – Gde. SP – Filtro leitura líquida de segunda/domingo: 

AS 10+ anos (1.092 mil) – Outros interesses e cartão de crédito: AS 13+ anos (1.081 mil) – Potencial de 

crédito: AS 18+ anos (1.025 mil) 

 

 

Vale incluir aqui, apenas para comparação, parte do perfil dos leitores do 

jornal impresso Agora São Paulo, do Grupo Folha, disponibilizado na internet4 e cuja 

versão integral encontra-se no ANEXO II desta dissertação, na página 111. O jornal 

também é diário e suas tiragens se aproximam de 137 mil aos domingos e 92 mil 

nos dias úteis, atingindo 707 mil leitores. As informações sobre a publicação são 

bastante sucintas e o Grupo Folha a define como um jornal que tem textos curtos, 

em linguagem direta, permitindo uma leitura rápida e dinâmica, e que em nível 

nacional 52% dos leitores são das classes sociais A e B, 44% são da classe C e os 
                                                           
3
 Termo usado pelo Grupo OESP no Midia Kit de sua publicação impressa disponível na internet 

(<www.grupoestado.com.br/midiakit/estadao/index.asp?Fuseaction=Circulacao>, acessado no dia 
07/03/2011 às 17h36m) e que se refere a frases dos leitores que demonstram suas atitudes em 
relação aos tópicos citados. 
4
 Cf. em <http://www.publicidade.folha.com.br/web/Agora.jsp>, acessado  em 16/10/2011 às 12h21m. 

 

http://www.grupoestado.com.br/midiakit/estadao/index.asp?Fuseaction=Circulacao
http://www.publicidade.folha.com.br/web/Agora.jsp%3e,%20acessado%20%20em%2016/10/2011
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restantes 4%, da classe D. A maior parcela deste público (69%) tem renda familiar 

de até R$ 2.999,00 e a renda de 28% fica acima deste montante; 3% não 

declararam qualquer valor. 

O perfil do Agora São Paulo não aborda o grau de instrução e o nível 

profissional de seus leitores e, quanto à sua faixa etária — indicador também 

importante de sua qualificação para apreender conteúdos informativos e de sua 

capacidade de decisão quanto ao consumo de bens em geral anunciados na mídia 

—, especifica que 8% do total estão na faixa de 12 a 19 anos, 10% de 20 a 24; 

ficando as demais faixas equiparadas, com diferenças percentuais muito pouco 

acentuadas: 25 a 34 anos (20%); 35 a 44 (21%); 45 a 54 (22%) e 55 a 64 (19%). 

Sem mencionar o potencial de consumo e crédito de seu público, faz afirmações que 

podem servir de diretrizes tanto para novos leitores/assinantes quanto para 

anunciantes: 

 

 

 

 
 

Embora se afirme que a distribuição do jornal Agora São Paulo é nacional no 

link  www.publicidade.folha.com.br/web/consultarPerfilLeitor.jsp?p1=FT&p2=x, no 

endereço eletrônico exclusivo para a compra de assinatura pelos internautas 

(https://secure.folha.com.br/vendasagora/assine/) aparece a informação de que a 

http://www.publicidade.folha.com.br/web/consultarPerfilLeitor.jsp?p1=FT&p2=x
https://secure.folha.com.br/vendasagora/assine/
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assinatura é válida para as regiões de SP, RJ, PR, MG, SC e DF, o que é 

confirmado por funcionários do serviço de Atendimento ao Assinante/Leitor no 

telefone (11) 3224-3090. Este descompasso nas informações pode induzir 

anunciantes efetivos ou potenciais ao erro de esperar uma penetração de anúncios 

muito maior do que o jornal alcança no território nacional. 
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3.2   O ESTADO DE S. PAULO “DIGITAL” E O “VIRTUAL” 

 

 

Depois da disponibilização da edição impressa de O Estado de São Paulo na 

internet, passam a ocorrer atualizações das notícias na medida em que surgem fatos 

novos ou complementares. A versão digital permanece tal qual a impressa, mas a 

virtual é dinâmica. Às atualizações, qualquer internauta tem acesso. Foi nestas 

atualizações, que aqui chamamos de edição virtual, que buscamos as matérias 

analisadas no corpus desta dissertação. 

O Midia Kit5 (página 112, ANEXO III desta dissertação) contém dados do perfil 

dos leitores da edição virtual como complementação aos dados da edição digital.  

Segundo o Grupo Estado, a média diária de acessos diretamente na home 

page da edição virtual é de  650 mil, porém o número de leitores é muito maior 

porque há os que se valem de links disponibilizados em diferentes sites, blogs e na 

rede social na internet, os quais não possibilitam uma contagem de controle de 

acesso.  

Na  tabela,  vê-se  que os leitores de  INTERNET GDE. SP  são em sua maior  

 

 

 

 
 

 

parte das classes sociais B (50%) e C (35%); os da edição digital, também de 

ESTADAO.COM.BR e idêntica à edição impressa, das classes A (27%) e B (63%). 

Quanto à escolaridade, 45% dos leitores de INTERNET GDE. SP têm o 

ensino médio e com este nível de ensino são 21% os leitores de 

                                                           
5
 Cf. em <http://www.grupoestado.com.br/midiakit/pontocom/index.asp?Fuseaction=Perfil>, acessado 

em 30 de setembro de 2011 às 07h36m. 

http://www.grupoestado.com.br/midiakit/pontocom/index.asp?Fuseaction=Perfil
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ESTADAO.COM.BR; com ensino superior, são 33% os leitores de INTERNET GDE. 

SP e 76% os de ESTADAO.COM.BR. 

 

 

 
 

 

É de se apontar nos dados acima que o público da edição digital 

(ESTADAO.COM.BR), apesar de ser em maior parte das classes A e B, é em parte 

maior ainda de nível de escolaridade superior. Já o público de INTERNET GDE. SP 

apresenta mais público concentrado nas classes B e C e no nível médio de 

escolaridade. Isto pode ser um indicador de que leitores mais exigentes e de maior 

poder aquisitivo preferem informações melhor checadas e com linguagem mais 

elaborada que em geral o jornal impresso (e digitalizado) apresenta, enquanto que 

leitores de classes sociais e níveis de escolaridade menos altos preferem a 

agilidade, as informações menos profundas, ainda que complementadas em 

espaços de tempo menores, que são típicas da edição virtual (INTERNET GDE. SP).  

A heterogeneidade das edições marca a heterogeneidade do público e o 

inverso é verdadeiro, pois o dialogismo e um caminho de mão dupla e, até, de 

muitas mãos. Há que se pensar não apenas em um tipo de leitor, de uma única faixa 

etária, morador de uma determinada região do país. Há que se considerar ainda que 

cada publicação tem sua ideologia, seus interesses, seu território até 

geograficamente falando, seu suporte (papel, tela do computador pessoal e do 

aparelho de telefone celular, por exemplo). Somem-se os profissionais envolvidos na 

elaboração das matérias, em sua escrita, na escolha de palavras e de fontes de 

informação, e, a eles, outros mais, que são os tradutores de material em outra 

língua, diagramadores...  

Há toda uma teia que envolve um texto, seja ele uma foto, uma notícia escrita 

ou falada, qualquer discurso. 
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O enunciador do texto visa resguardar seus interesses, sua ideologia, sem 

deixar de resguardar também os da casa publicadora para a qual produz o texto, os 

do público pretendido e dos anunciantes do veículo onde ele circulará. Há inúmeras 

implicações advindas daí, muitas delas determinantes de uma mudança no corpus e 

na condução da pesquisa para esta dissertação, como explicitará o próximo capítulo.    
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CAPÍTULO 4 

APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO CORPUS 

 

 

4.1   ANTES, O CAMINHO ATÉ O (RE)COMEÇO 

 

 

O projeto inicial desta dissertação contemplava o estudo de textos publicados 

em determinadas edições impressa e virtual do jornal O Estado de S. Paulo e da 

revista Veja e em uma edição do jornal Papel Carbono que circula apenas em 

versão impressa e somente entre os funcionários de uma indústria de São Paulo 

(SP). 

A proposta era identificar e discutir diferenças na maneira como três veículos 

de comunicação brasileiros trataram o vazamento de petróleo no Golfo do México, 

nos EUA, em 20 de abril de 2010 e, também, qual seria a percepção destas 

diferenças por diferentes leitores.  

De partida, definiu-se que o corpus da dissertação seria composto pelas 

matérias impressas e virtuais publicadas nos dias 02 e 03 de junho de 2010 pelo O 

Estado de S. Paulo e pela Veja (a matéria em papel da revista seria a da edição 

2167, de 02 de junho de 2010), como, também, por uma matéria publicada no Papel 

Carbono que, àquela data, divulgava entre seus leitores sua edição em papel 

relativa ao segundo trimestre de 2010.  

Com este objetivo, foram selecionados os textos produzidos e publicados na 

mesma época para que O Estado de S. Paulo,Veja e Papel Carbono fossem 

discutidos a partir de um mesmo volume de informações sobre o vazamento de 

petróleo. Este procedimento era imprescindível dada a diversidade da periodicidade 

dos veículos em questão:  

 

- o jornal impresso O Estado de S. Paulo é diário e sua versão virtual, além de 

diária, é atualizada ao longo de cada dia conforme novos dados são 

disponibilizados para a redação; 

- a Veja impressa é semanal, mas sua versão virtual também publica matérias 

diariamente e as atualiza durante o dia à medida que surgem novos dados; e 
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- o Papel Carbono é trimestral e circula apenas em versão impressa. 

 

Uma primeira etapa de estudo consistiria da análise e discussão, para cada 

texto, de suas estratégias discursivas e de argumentação, dos dados de que se 

valiam, de suas fontes de informação e seus recursos gráficos e de ilustração. Na 

segunda etapa, todo o material em estudo — todos os textos objeto do corpus — 

seria lido por 12 colaboradores da indústria que publica o jornal Papel Carbono. Tais 

leitores estariam divididos nos três grupos abaixo relacionados para participar de 

uma pesquisa em que reconheceriam as estratégias identificadas e analisadas pela 

pesquisadora. Os grupos de leitores seriam assim formados:  

 

1) quatro participantes da liderança da empresa, ou seja, gerentes e 

supervisores; 

2) quatro operadores de máquinas no chão de fábrica; e 

3) quatro auxiliares de serviços gerais. 

 

Na terceira e última etapa, todos estes leitores responderiam a um 

questionário e participariam de discussão sobre o que apreenderam de cada texto, a 

importância de tais informações para as suas vidas pessoais e profissionais e a 

aplicabilidade das informações em seu cotidiano.  

Esperava-se que os participantes da pesquisa identificassem e expressassem 

quais outras informações solicitariam para complementar a inteligibilidade e utilidade 

dos textos, sua expectativa quanto à condução do tema em publicações posteriores 

bem como sugestões para que o tema fosse abordado de maneira a atender suas 

necessidades de informação.   

Também era esperado que a discussão das respostas à pesquisa e do 

processo de discussão com seus participantes e, ainda, sua articulação com os 

resultados da análise realizada na primeira etapa acima descrita, contribuiriam para 

a percepção dos sentidos que cada um dos textos adquire de acordo com os 

sujeitos envolvidos com eles. 

Esta proposta inicial foi abandonada, no entanto, tendo em vista que o corpus 

deveria ser mais objetivo, menos abrangente, devido ao prazo para a conclusão da 

dissertação e, da forma como fora delineado na primeira etapa de pesquisa, 
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apresentava amplitude grande demais para um mestrado. Afinal, é de se observar 

que: 

 

- as duas matérias do jornal impresso O Estado de S. Paulo e as cinco 

matérias da edição virtual do site www.estadao.com.br de 02 de junho de 2010 

ofereciam questões interessantes para um mestrado; 

- a matéria da Veja, com suas seis páginas, contém material para uma análise 

específica, individual, por ser rica em termos de layout, características de texto e 

efeitos de sentido que isso tudo, mais a farta ilustração, oferecem ao leitor e a quem 

a estuda. Sem contar a consideração de sua capa e os possíveis contrapontos com 

outras revistas.  

- O jornal Papel Carbono publicou apenas uma matéria de uma página e este 

volume menor de texto a ser analisado contrastava muito com o acima citado. Mais 

que isso, seus leitores seriam os únicos a participar da pesquisa que se faria na 

terceira etapa do estudo. Mesmo lendo todo o material das outras publicações, sua 

percepção, independente de sua classe social e de seu nível educacional, sempre 

traria traços da cultura da empresa que é sua empregadora e que publica o Papel 

Carbono.  

Além disso, apenas 12 pessoas divididas em três grupos de quatro não 

representam um universo de pesquisa adequado para uma dissertação e nem 

servem como um extrato condensado do público-leitor dos outros veículos de 

comunicação envolvidos no estudo. Sem contar que todas as matérias a serem lidas 

e discutidas por estes 12 funcionários da empresa formavam um volume bastante 

grande a ser lido, o que demandaria tempo livre de sua parte, informações 

demasiadas a serem por eles percebidas e discutidas e, em certos casos, uma 

linguagem a que uma parte deles não está habituada.  

A necessária isenção da autora deste estudo também contou muito para que 

o corpus tivesse que ser redefinido: ela é a jornalista responsável pelo jornal Papel 

Carbono e outras publicações da empresa publicadora, a maioria com ênfase em 

questões de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, tópicos que saltam aos 

olhos em qualquer texto ou comunicação sobre o acidente no Golfo do México em 

20 de abril de 2010.  

Não é à toa que o texto do Papel Carbono que seria estudado tenha como 

título “Vazamento de petróleo: um acidente ambiental e do trabalho”. O trabalho 

http://www.estadao.com.br/
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diário e de muitos anos da jornalista certamente predominaria sobre suas tentativas 

de se manter isenta, distante, crítica, sem grandes partidarismos. De outra parte, os 

leitores do Papel Carbono têm com ela uma relação profissional e até de amizade 

que, de certo, influenciariam na pesquisa. 

 

Quando da apresentação do Projeto de Qualificação ao Programa de Pós-

Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie como exigência 

parcial para a obtenção do título de Mestre em Letras, em 16 de fevereiro de 2011, 

tais inviabilidades indicaram a necessidade de adequação do trabalho, tornando seu 

corpus viável para um estudo que levasse esta dissertação a bom termo. Tratamos 

disto a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

4.2   O CORPUS ATUAL – APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

  

 

 O material a ser estudado para efeitos desta dissertação são, assim, do 

Jornal O Estado de S. Paulo e do site www.estadao.com.br. Tratam-se, portanto, de 

textos impressos em papel e publicados online pela mesma casa publicadora, o 

Grupo Estado, no dia 02 de junho de 2010.  

A seleção do material aqui elencado, num total de duas matérias em papel e 

cinco matérias virtuais, pareceu-nos adequada em função tanto das diferenças entre 

os meios de divulgação de cada veículo quanto do expressivo número de seus 

leitores presuntivos, como se vê pelas informações apontadas no capítulo 3, acima, 

e, além disso, trata-se de um volume de textos que permite um estudo sistemático. 

Também o fato de O Estado de S. Paulo e o site fazerem parte do mesmo 

Grupo editorial brasileiro concorreu para a escolha: espera-se que as diferenças dos 

meios de circulação — impressão em papel-jornal no formato 64 x 56 cm ou, 

dobrado, 32 cm de largura por 56 cm de comprimento e disponibilização na internet 

(matérias virtuais) — repercutam nas maneiras de os leitores se portarem frente a 

eles a partir das diferentes estratégias discursivas de que seus redatores lançam 

mão. Espera-se também que, pertencendo a uma mesma empresa publicadora, não 

deixem de ter peculiaridades que os diferenciem, seja na linguagem, no layout, na 

estrutura de organização das informações e outras mais. 

O trabalho, então, tentará identificar diferenças que possam predispor o 

público previsto pelas publicações impressa e virtual a estabelecer formas 

específicas de: 

 

 buscar as informações que devem ou querem ler,  

 guardar informações (copiar, marcar com caneta ou lápis, armazenar 

em seu próprio computador, imprimir, recortar, adicionar o endereço 

eletrônico aos seus endereços favoritos na internet, dobrar a ponta da 

página ou simplesmente separá-la, guardando-a em algum local 

específico),  

 avaliar a velocidade da notícia,  

 identificar a leitura em tempo (ir)real,  

http://www.estadao.com.br/
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 interagir com aquilo que estão lendo,  

 as possibilidades e facilidades de pesquisar sobre assuntos de seu 

interesse. 

 

É de se esperar também que as estratégias discursivas variem de acordo com 

o meio de divulgação de informações. Entre elas, uma das principais é a 

temporização, ou seja, os efeitos de sentido provocados por este ou aquele tempo 

verbal, o que sem dúvida tem a ver com outras questões a serem abordadas: 

 

 a velocidade da notícia e a possibilidade ou não da escrita e leitura em 

tempo (quase) real, 

  as pessoas (ou vozes) no discurso, 

  os dados e as fontes de informação de que se valem os veículos 

impresso e virtual e 

  os recursos gráficos de um e outro meio de divulgação de notícias. 

 

A disposição de uma matéria em uma página de jornal impresso ou em uma 

tela de computador fala, assim como falam as demais matérias que partilham com 

ela aquela página ou tela. Assim, cada matéria será analisada também dentro desta 

perspectiva, procurando-se encontrar os efeitos de sentido da localização de uma 

dada matéria em relação ao todo de uma página ou da tela de um monitor.  

A setorização e a cadernização de textos em um jornal virtual ou impresso 

impactam no sentido das informações que pretendem passar ao leitor, na 

credibilidade que elas emprestam a eles, e, até, na potencialidade de vender ideias, 

serviços e produtos, merecendo, portanto, nosso estudo. 

O caminho a ser percorrido para alcançar os fins desta dissertação passa 

necessariamente pela discussão de se e como se dá o diálogo das publicações 

impressa e virtual com seus públicos-leitores e, assim, os discursos também serão 

analisados quanto a: 

 

 imagens de leitor que se fazem presentes no texto, 

 forma como os leitores são levados em consideração e 

 tipo de leitor pretendido. 
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Os estudos e análises constantes desta dissertação são embasados na 

somatória de conhecimentos adquiridos em disciplinas do Curso de Mestrado em 

Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo (SP), e em 

pesquisas apoiadas na bibliografia apresentada na página 108, que levaram à 

fundamentação teórica e à metodologia abordadas no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 5 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA 

 

 

 Este trabalho vale-se de procedimentos de leitura e de análise propostos pela 

análise do discurso que privilegia a noção de dialogismo desenvolvida pelo pensador 

russo Mikhail Bakhtin. Durante todo o tempo do curso de Mestrado em Letras na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, foram frequentes as alusões a este teórico 

do dialogismo, o que levou a pesquisadora a se interessar por ele e levar em 

consideração suas teorias. No entanto, outros autores, que não só abordam este 

tema, influenciaram fortemente na condução deste trabalho. 

 A bibliografia utilizada, portanto, é um misto de obras sobre o dialogismo, o 

jornalismo impresso, na internet e em outros meios de comunicação, a linguística e a 

comunicação em geral. De cada uma, há aspectos nas páginas desta dissertação, 

pois são conhecimentos que direcionaram a maneira de pensar e analisar o corpus 

aqui apresentado.  

Em alguns casos, as obras não são inteiramente voltadas para o objeto desta 

dissertação, mas, por aproximação, serviram para que se chegasse a uma visão que 

clareava ideias e eram sugestões, se não certezas, de hipóteses quanto aos motivos 

de se informar algo de uma maneira a um determinado público com o perfil 

delineado pelo Grupo Estado, que congrega o jornal impresso O Estado de São 

Paulo e o site www.estadao.com.br, cujas matérias do dia 02 de junho de 2010 

formam o corpus desta dissertação.   

  Falemos aqui das principais obras que influenciaram a pesquisa e a análise 

constantes da dissertação não pela ordem alfabética, mas sim pelo efeito que 

surtiram na pesquisadora ao longo das aulas, da pesquisa e da redação do trabalho 

final. Outras obras não incluídas neste capítulo, mas constantes das Referências, na 

página 108, ou foram conhecidas pela pesquisadora em épocas anteriores ao curso 

de Mestrado em Letras ou, em algum outro momento dele, contribuíram para 

elucidar questões levantadas durante a pesquisa e a dissertação.  

Um dos primeiros livros a serem destacados aqui, e também um dos primeiros 

a serem conhecidos pela pesquisadora durante o curso, foi Marxismo e Filosofia da 

Linguagem (Bakhtin, M./ Volochínov, 2009). Nele, Bakhtin e Volochínov lançam sua 

http://www.estadao.com.br/
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visão sobre o discurso e sua ideologia e, por extensão, ao efeito que eles 

manifestam sobre a linguagem e a sociedade. Tudo a ver com o que se propôs a 

pesquisadora para a elaboração desta dissertação, que procura estabelecer os 

efeitos de sentido dos textos do corpus aqui analisado e a maneira como eles 

impactam sobre os leitores dos textos veiculados pelo site www.estadão.com.br que 

neste trabalho chamamos de edição virtual d’O Estado de S.Paulo, diferenciando-a 

da edição digital, que é uma cópia fiel do jornal impresso, e O Estado de S. Paulo 

impresso com circulação entre os leitores na data já aqui referida.  

 Bakhtin — Dialogismo e Construção do Sentido (Brait, Beth, org., 2005) é 

uma coletânea de textos apresentados no Colóquio Internacional Dialogismo: 100 

anos de Bakhtin, realizado em 1995 pelo Departamento de Linguística da FFLCH-

USP em comemoração ao que seria o 100° ano de vida do teórico russo. Palestras, 

conferências e mesa-redonda abordaram, naquela oportunidade, diferentes 

aspectos das teorias e da obra de Bakhtin que, depois, foram organizados por Beth 

Brait no livro em questão, do qual, para esta dissertação, tiveram destaque a 

primeira e a segunda partes, respectivamente Bakhtin e as Contribuições para a 

Teoria da Linguagem e Enunciação e Sentido em Bakhtin. 

 Por não ter graduação em Letras, durante todo o tempo em que esteve 

envolvida com a pesquisa e a redação desta dissertação a pesquisadora sentiu-se 

compelida a buscar conhecimentos específicos que pudessem permitir-lhe pelo 

menos um entendimento parcial dos efeitos de sentido produzidos por verbos, 

conjunções e outras matérias pertinentes a uma análise de discurso, que era a 

proposta deste trabalho. 

 Assim, valeu-se de livros como Elementos de Análise do Discurso (Fiorin, J. 

L., 2009) para ter uma visão geral e introdutória, mas fundamental, daquilo que 

importa quando se tem como objeto de estudo o que chamamos de discurso — ou 

seja, aspectos como o dialogismo, os efeitos da enunciação, de verbos, advérbios e 

figuras de linguagem num texto escrito ou mesmo em uma imagem que é tão 

informativa quanto parágrafos constituídos por orações e frases dispostos em 

sequência que dá logicidade àquilo que se quer comunicar.  

Outro livro de que se socorreu a pesquisadora com o objetivo acima é 

Comunicação em Prosa Moderna (Garcia, Othon M., 2006) que, por ter como 

objetivo ensinar a escrever e pensar, acaba por se refletir com bastante e clara luz 

http://www.estadão.com.br/
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em ler e analisar o que está escrito — ou desenhado, fotografado, seja lá qual for a 

forma do discurso. 

 Ao ler Controle Remoto de Papel — O Efeito Zapping no Jornalismo Impresso 

(Silva, Rafael S., 2007), que trata dos aspectos gráficos como fatores que dão 

sentido e podem favorecer (ou não) a apreensão deste sentido por quem lê, a 

pesquisadora teve vislumbres que despertaram sua atenção para alguns enfoques 

que aborda na dissertação. A questão da cadernização do jornal, sua diagramação e 

a ideia de que o suporte daquilo que se lê é tão importante quanto seu conteúdo 

escrito, por exemplo. 

 De A Mídia e Seus Truques — O que Jornal, Revista, TV, Rádio e Internet 

Fazem para Captar e Manter a Atenção do Público (Hernandes, N.), vieram 

esclarecimentos que elucidaram, para a pesquisadora, a maneira de olhar para o 

corpus de seu trabalho sob pontos de vista que indicassem os mecanismos de 

persuasão, fidelização e credibilidade de que se valem os narradores e outras vozes 

presentes nos textos que o compõem. 

 Ideologia e Técnica da Notícia (Lage, N., 1979) contrapõe a verdade e 

aparências e a mística da liberdade, o que levou a reflexões durante a pesquisa e, 

depois, durante a redação da dissertação, também a esclarecimentos sobre a 

linguagem das notícias, o que, em parte, foi utilizado como apoio pela pesquisadora. 

 Definido pelo próprio autor como um livro que estuda em minúcias “as 

categorias de pessoa, espaço e tempo [...] examinando como nossa língua as 

organiza e manifesta”, As Astúcias da Enunciação — As Categorias de Pessoa, 

Espaço e Tempo (Fiorin, J. L., 2010) também levou a pesquisadora ao entendimento 

da importância destas categorias nos discursos contidos no corpus de seu trabalho, 

sendo fundamental para que, com mais clareza, elaborasse sua análise e pudesse 

transitar entre efeitos de sentido, credibilidade e outros fatores que importam ao 

discurso, seja ele direto ou indireto, tendo como suporte a tela de um computador ou 

outra ferramenta de acesso à internet e o papel do jornal. 

 O capítulo Tramas Verbo-Visuais da Linguagem do livro Literatura e Outras 

Linguagens (Brait, B., 2010) foi o apoio indispensável que a pesquisadora encontrou 

na análise de parte do corpus de seu trabalho, em especial aquela em que 

aparecem, nos textos, ilustrações que informam e dão efeitos de sentidos 

fundamentais para os destinatários delas, algumas vezes mais profundamente 
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marcantes que muitas palavras organizadas em vários parágrafos que formam o 

contexto em que aparecem na tela ou no papel. 

 Das Tábuas da Lei à Tela do Computador — A Leitura em Seus Discursos 

(Lajolo, M. e Zilberman, R., 2009) foi leitura que embasou o início dos trabalhos para 

a redação desta dissertação por dar os significados dos diferentes suportes e até 

dos diferentes espaços em que o discurso se dá e do qual o leitor (ou interlocutor) é 

participante ativo. Várias são as maneiras em que se processam os discursos, vários 

são seus “atores” — leitores, internautas, seja lá qual for a designação que se queira 

dar em face da ferramenta na qual se dá tal discurso —, e isso as autoras mostram 

com precisão, lançando uma luz mais que necessária na qual se apoiou a 

pesquisadora principalmente no início de sua pesquisa para esta dissertação. 

 Levando em consideração estas e as demais obras que constam das 

Referências (na página 108) é que se realizou a análise de cada texto do corpus que 

se inicia na próxima página e nos capítulos que a seguem. 
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CAPÍTULO 6 

 

ANÁLISE DOS TEXTOS DAS PUBLICAÇÕES 

 

 

Antes de iniciar a análise dos textos propriamente dita, pareceu-nos 

apropriado ilustrar o Golfo do México e a localização, nele, da plataforma Deepwater 

Horizon, da empresa inglesa British Petroleum6 (esta ilustração também se encontra 

no ANEXO IV desta dissertação, na página 113): 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Ilustração disponível em <http://novo-mundo.org/geral/mapa-com-o-vazamento-do-petroleo-no-golfo-

do-mexico.html>. Acesso em 22/11/2011 às 11h58m. 

http://novo-mundo.org/geral/mapa-com-o-vazamento-do-petroleo-no-golfo-do-mexico.html
http://novo-mundo.org/geral/mapa-com-o-vazamento-do-petroleo-no-golfo-do-mexico.html
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6.1   O ESTADO DE S. PAULO VIRTUAL 

 

 

Relativamente ao vazamento de petróleo motivado pelo acidente 

envolvendo a plataforma Deepwater Horizon, da empresa britânica British 

Petroleum (BP), nos EUA, os textos de O Estado de S. Paulo virtual se 

iniciaram às 12h06m do dia 02 de junho e sua leitura mostra, já de início, um 

aspecto específico das matérias disponibilizadas na internet: se o leitor quiser 

acompanhar todas as atualizações sobre o mesmo assunto, procurando se 

inteirar da sequência delas e, portanto, também da sequência das 

informações, deve começar pela primeira disponibilizada no dia e 

acompanhar a sequência horária crescente, da manhã para a noite, porém 

numa leitura invertida, pois elas se disponibilizam espacialmente na tela de 

baixo para cima7: 

 

 

837 | NOTÍCIAS | 3/6/2010 10:41 

BP modifica plano para conter vazamento de petróleo no Golfo  
...petrolífera britânica BP para conter o vazamento de óleo no Golfo do México vai funcionar...tubulação 
obrigaram a BP a modificar o último dos...diversos planos para conter o vazamento, disse o oficial da 
guarda...Thad Allen. Primeiro a BP tentou utilizar um equipamento...  
838 | NOTÍCIAS | 03/06/2010 00:00 

Falha adia 3ª tentativa de acabar com vazamento; mancha triplica em 1 mês  
...tentativa de estancar o vazamento de petróleo no Golfo...revés. Técnicos da BP, responsável pela 
plataforma que explodiu...técnica empregada pela BP na tentativa de estancar o vazamento ou coletar o óleo. 
A temporada...usados para conter o vazamento, segundo a BP  
839 | NOTÍCIAS | 02/06/10 22:00 

Obama pede revisão em política de energia dos EUA  
...a medida em que as diversas tentativas da BP para conter o vazamento não funcionam. Empresa A 
companhia tenta...pode abrir processos criminais a respeito do vazamento. A BP calcula que o vazamento já 
custou US$ 990 milhões em operações...  
840 | NOTÍCIAS | 02/06/10 21:10 

Obama quer apoio no Senado para revisar a política energética do país  
 ...torno de 10%, mas outros temas - reforma do sistema de saúde, alterações na regulação financeira e     
agora o vazamento de óleo da BP - tiraram o foco de Obama. Obama, que é democrata, acusou os 
republicanos de ficarem de fora enquanto seu...  

 

 

Isso quer dizer que as matérias mais atuais estão sempre iniciando o índice 

daquelas que foram disponibilizadas no site, o que, se por um lado serve aos leitores 

que já vinham se mantendo informados sobre os acontecimentos, de outro faz com 

que os que precisam se atualizar tenham que recorrer ao cursor ao lado da tela, 

                                                           
7
  Trecho do índice das matérias em <www.estadao.com.br> no dia 02/12/2011, às 10h24m, cujo 

assunto era o vazamento de petróleo e gás no Golfo do México.  

http://economia.estadao.com.br/noticias/not_21276.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/not_21276.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/not_21276.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/not_21276.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,falha-adia-3-tentativa-de-acabar-com-vazamento-mancha-triplica-em-1-mes,560947,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,falha-adia-3-tentativa-de-acabar-com-vazamento-mancha-triplica-em-1-mes,560947,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,falha-adia-3-tentativa-de-acabar-com-vazamento-mancha-triplica-em-1-mes,560947,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,falha-adia-3-tentativa-de-acabar-com-vazamento-mancha-triplica-em-1-mes,560947,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,obama-pede-revisao-em-politica-de-energia-dos-eua,560869,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,obama-pede-revisao-em-politica-de-energia-dos-eua,560869,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,obama-pede-revisao-em-politica-de-energia-dos-eua,560869,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,obama-pede-revisao-em-politica-de-energia-dos-eua,560869,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,obama-quer-apoio-no-senado-para-revisar-a-politica-energetica-do-pais,560860,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,obama-quer-apoio-no-senado-para-revisar-a-politica-energetica-do-pais,560860,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,obama-quer-apoio-no-senado-para-revisar-a-politica-energetica-do-pais,560860,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,obama-quer-apoio-no-senado-para-revisar-a-politica-energetica-do-pais,560860,0.htm
http://www.estadao.com.br/
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deslizando-o para baixo até encontrar o dia e o horário, seguidos do título, da última 

matéria que leram sobre o assunto em questão. 

Quanto à estrutura dos textos, O Estado de S. Paulo virtual conserva a 

mesma do jornal impresso em papel em termos de título e subtítulo e (ou) lead — 

que no jargão jornalístico significa as informações principais que o texto contém. Um 

exemplo disso, apenas para comparação e justificativa desta afirmação sobre a 

estrutura das matérias, e não quanto ao seu conteúdo, pode ser visto na tabela 1, 

abaixo:  

 

 

  

O Estado de S. Paulo impresso em papel O Estado de S. Paulo virtual 

 

Obama pede 
revisão em 
política de 
energia dos 
EUA  

Presidente pediu fim de isenção de 
impostos para petroleiras; vazamento 
pode ser visto a 15 km da Flórida. 

Tab. 1 – A semelhança na estrutura dos textos: títulos e leads aparecem tanto na matéria do 
jornal impresso quanto na da edição virtual 

 

 

Se por estrutura considerarmos também o tipo e o corpo de fonte utilizados 

nos dois textos contidos na tabela, nota-se que o título do veículo impresso aparece 

em fonte maior e em negrito, sobressaindo-se em relação ao que foi publicado na 

internet, que tem fonte menor e normal, sem o destaque do negrito. Também o lead 

do texto impresso é mais chamativo: apesar de seu corpo menor, um negrito leve em 

um tom mais claro que o preto do título e uma certa condensação do espaço entre 
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caracteres o fazem destacar-se em termos visuais em relação ao da  matéria da 

internet e, provavelmente, em relação  ao texto da notícia, que vem abaixo dele.  

Daí vir uma questão bastante complexa: a internet em geral é facilmente  

acessível a um enorme contingente de pessoas: no trabalho, em casa, em 

aeroportos, restaurantes, hotéis. Ela está à mão, literalmente, porque hoje os laptops 

e os tablets estão se tornando tão comuns quanto os telefones celulares. E a 

internet também está disponível nos celulares. A qualquer tempo e praticamente em 

qualquer lugar pode-se acessá-la.  

O que faz com que a escolha de fontes e corpos de textos da edição virtual 

não tenha o mesmo cuidado que tem o jornal impresso? A pressa, dirão alguns, 

porque tudo tem que ser traduzido, redigido e disponibilizado o mais rápido possível 

para que a expressão online e em tempo real seja válida. Em outras palavras, para 

que se produza o efeito de sentido para o enunciatário de que há a máxima 

proximidade possível com o agora, o frescor dos acontecimentos enunciados.  

Quanto a isso, note-se também que enquanto no jornal impresso os 

caracteres das linhas são dispostos em até quatro colunas justificadas dependendo 

do caderno e da seção em que o texto é publicado e com quebra de palavras, no 

site (versão virtual) eles são sempre dispostos em apenas uma coluna justificada à 

esquerda e sem quebra de palavras. Assim: 

 

 

Trecho de uma matéria virtual: 
 
 

A empresa petroleira britânica BP realizava na quarta-feira uma nova tentativa de deter o 
vazamento de petróleo que jorra no fundo do golfo do México, enquanto suas ações 
voltaram a cair, com a notícia de que o governo dos EUA faria uma investigação criminal e  

 
 

Trecho de uma matéria do jornal impresso: 

 
 

 

 

 

Remetendo à temporalidade tão buscada pelos veículos de informação 

diários, o tempo real, é n’O Estado de S. Paulo virtual que o tempo presente ganha 
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força, com todos os títulos das matérias aparecendo neste tempo verbal e sugerindo 

ao leitor que as situações de que falam acontecem agora, como, por exemplo: 

 

 

Matéria publicada na internet em 02/06/2010 às 17h37m: 
 

 

Nova tentativa de conter vazamento no Golfo 
emperra 

 

 

Matéria publicada em papel, que começou a circular entre os leitores na 

madrugada de 03/06/2010: 

 
 

 

 

Ressalte-se, porém, que muito embora o presente do indicativo também 

ocorra no jornal impresso, apenas na internet o leitor pode ler sobre ocorrências em 

tempo real ou mais próximas desta ideia do que a de um jornal que foi escrito, 

diagramado e impresso no dia anterior para circular a partir da madrugada do dia 

seguinte. Os exemplos acima mostram os títulos da matéria publicada no jornal 

impresso que circulou no dia 03 de junho e a publicada na internet em 02 de junho: 

ambas falam do mesmo fato, porém o internauta pode ler sobre ele no dia anterior, 

enquanto o leitor da versão impressa só o leu no dia seguinte. 

Passemos, então, à análise das cinco matérias publicadas no site 

www.estadao.com.br (os textos integrais estão no ANEXO V, nas páginas de 114 a 

121). 

 

 

 

 

http://www.estadao.com.br/
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6.1.1   Primeira matéria publicada em www.estadao.com.br 

 

 

BP inicia nova operação contra vazamento; 
ações voltam a cair 
 
02 de junho de 2010 | 12h 06 
ED STODDARD - REUTERS 

 

 

Ainda em relação aos tempos verbais, é curioso que o texto 6.1.1 de O 

Estado de S. Paulo virtual, das 12h06m, diga que a empresa petroleira britânica BP 

realizava na quarta-feira..., sendo que o verbo no passado não se justifica uma vez 

que a publicação da informação ocorreu na própria quarta-feira. Para ser fiel ao 

pressuposto de que um texto jornalístico tem que deixar clara a data a que se refere, 

o mais acertado seria a expressão realiza nesta quarta-feira... ou realiza hoje....  

A palavra nova no título da primeira inserção, “BP inicia nova operação 

contra vazamento; ações voltam a cair”, remete os leitores às dificuldades da 

empresa British Petroleum (BP) em conter o vazamento de petróleo bruto que se 

iniciou em 22 de abril de 2010, ou seja, 40 dias antes desta publicação, bem como 

ao fracasso das iniciativas até então tomadas, e, ainda, à persistência da empresa 

em resolver o problema. Já no segundo segmento, a palavra voltam é uma retomada 

da informação sobre as quedas das ações da empresa negociadas em bolsas de 

valores que, provavelmente, já havia circulado na imprensa em dias anteriores. O 

efeito de sentido para os leitores pode ser o de que há sincronia entre fracassos e 

quedas.  

Produzido a doze mãos por jornalistas da agência Reuters, o texto traz o 

nome de cada um e o local — no jargão jornalístico a praça — de onde se reportam. 

Além de Ed Stoddard, cujo nome aparece logo abaixo da data e da hora da 

publicação, mas não é citado o local de onde escreve, no final os demais são 

citados: Kristen Hays e Chris Baltimore, de Houston (EUA), Jeremy Pelofsky e Matt 

Spetalnick (Washington, EUA) e Joanne Frearson (Londres, Inglaterra).  

http://www.estadao.com.br/
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O leitor pode, então, perguntar-se se está diante de um texto polifônico8, em 

que várias vozes se manifestam sem que nenhuma se sobreponha e prepondere. 

Ou Ed Stoddard assina o texto, chamando para si a responsabilidade sobre sua 

organização e redação final? Ou, talvez, é esperado que o leitor deduza que seja ele 

um norte-americano ou inglês que exerce o jornalismo na Reuters Brasil?  

Que a matéria apresenta várias fontes e autores ou vozes fica claro. No 

entanto, Ed Stoddard, ao ter seu nome no início do texto, isto é, ao assiná-lo e 

aparecer como o responsável pelos ajustes finais para publicá-lo, assume o papel de 

narrador, aquele que conduz os fatos e dados e dá voz aos demais que falam no 

texto. O narrador, portanto, prepondera, e ainda que haja menção e transcrição de 

outras vozes ao longo da matéria, não estamos diante de um texto polifônico.  

Após esta visão geral que talvez se possa atribuir aos leitores da matéria, 

passamos à sua análise parágrafo a parágrafo. No primeiro concentra-se o lead e o 

texto  se inicia  com a referência  à  empresa petroleira britânica BP  sem que a sigla   

 

  

Parágrafo 1 - A empresa petroleira britânica BP 
realizava na quarta-feira uma nova tentativa de deter o 
vazamento de petróleo que jorra no fundo do golfo do 
México, enquanto suas ações voltaram a cair, com a 
notícia de que o governo dos EUA faria uma 
investigação criminal e civil sobre o acidente.  

 

 

(BP) seja explicitada por extenso, o que só é aceitável no título, que, em regra 

jornalística, por questões de espaço, permite a utilização deste tipo de recurso  — 

abreviaturas e siglas — que diminui o número de toques ou de caracteres. No corpo 

da matéria, é obrigatório que a primeira referência a uma sigla seja seguida de seu 

significado por extenso e a partir daí sim, passa-se a mencionar apenas a sigla. 

 Ao fim do primeiro parágrafo vem a explicação para a queda das ações 

articulada à notícia de que o governo dos EUA faria uma investigação criminal e civil 

sobre o acidente. No recorte do texto disponibilizado na internet, abaixo, a conjunção 

enquanto indica a simultaneidade dos eventos queda das ações e investigação 

criminal e civil sobre o acidente. 

                                                           
8 Polifonia não são apenas muitas ou várias vozes e, sim, significa que todas as vozes constantes de 
um discurso não se misturam e conservam sua própria força e importância, sem que umas 
sobressaiam sobre outras e nem que haja hierarquia entre elas. 
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No  segundo parágrafo,  o narrador adianta  como será a nova tentativa  para 

 

 

Parágrafo 2 - Após o fracasso da sua tentativa de 
"sufocar" o vazamento com lama, a empresa agora 
tentará bombear parte do petróleo usando, primeiro, 
robôs submarinos para serrar o que restou da tubulação 
danificada do poço em alto-mar. Depois disso, baixará 
uma cúpula de contenção sobre o que sobrou do 
aparato na boca do poço.  

 

 

fazer brecar o vazamento de óleo e no terceiro parágrafo revela que ela na realidade  

aumenta  ao  menos  por  um  tempo  o  fluxo  de  vazamento antes de  efetivamente 

 

 

Parágrafo 3 - A tentativa de conserto na realidade 
aumenta o fluxo de petróleo ao menos temporariamente 
antes que o vazamento possa ser contido.  

 

 

contê-lo. O leitor é, portanto, colocado frente ao fato de que as coisas vão piorar no 

futuro próximo, mesmo que durante um certo tempo, antes que sejam resolvidas.   

O quarto parágrafo traz um breve histórico do acidente, como que para situar 

o leitor relativamente ao fato que deu causa à publicação da matéria, porém 

referindo-se genericamente a uma plataforma de perfuração, sem citar seu nome, 

Deepwater Horizon, nem dizer que ela é de propriedade da empresa norte-

americana de perfuração de poços marítimos de petróleo Transocean e alugada 

para exploração à BP.   

 

 

Parágrafo 4 - O vazamento começou em 20 de abril, 
quando uma plataforma de perfuração que estava sobre 
o poço explodiu e afundou, deixando 11 mortos. Esse já 
é o pior vazamento de petróleo na história dos EUA, 
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superando o acidente de 1989 com o navio Exxon 
Valdez no Alasca. Os milhões de litros de óleo já 
derramados no golfo do México estão causando graves 
prejuízos ambientais e econômicos.  

 

 

Com frases curtas e um jogo de verbos no passado e no presente, em cinco 

linhas no final do parágrafo há uma retomada dos fatos iniciais, condensando o 

histórico do acidente e suas consequências até aquele momento. 

No quinto parágrafo, um novo jogo de tempos verbais e o retorno ao dia 

anterior, terça-feira.  

 

 

Parágrafo 5 - O FBI e outros órgãos estão investigando 
o vazamento. "Se encontrarmos evidências de 
comportamento ilegal, seremos incisivos em nossa 
resposta," disse o secretário de Justiça dos EUA, Eric 
Holder, na terça-feira, após reunião com procuradores 
federais e estaduais em Nova Orleans.  

 

 

O órgão representado pela sigla FBI (Federal Bureau of Investigation), que faz 

parte do Departamento de Justiça dos EUA, empresta credibilidade à promessa 

mencionada no primeiro parágrafo de que o governo norte-americano faria uma 

investigação criminal e civil. O presente do indicativo de estão investigando dá 

concretude ao caráter hipotético do futuro do pretérito de faria uma investigação. 

Agora, o tempo verbal deixa claro que o FBI e outros órgãos estão investigando o 

vazamento, isto é, a ação já se iniciou, está em curso no presente e vai continuar. 

Mais que isso, a citação nominal, no mesmo parágrafo, de autoridades como o 

secretário de Justiça Eric Holder e procuradores federais e estaduais dos EUA dão 

maior credibilidade à notícia e, também, à ameaça de fazer os responsáveis pelo 

acidente responderem civil e criminalmente por ele. No mesmo sentido trabalha a 

indicação do lugar onde ocorreu a reunião. 

O parágrafo seguinte — o sexto —, com apenas uma linha, dá conta de que a 

BP prometeu cooperar com as investigações:  

 

 

Parágrafo 6 - A BP prometeu cooperar com as investigações. 
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O que de efetivo ela já estava fazendo ou deveria fazer para isso não é 

esclarecido. A este parágrafo tão curto se segue o sétimo: 

 

 

Parágrafo 7 - As ações da empresa continuam despencando. Na Europa, 
elas abriram a quarta-feira em queda de 2,4 por cento, após caírem outros 
13,1 por cento na véspera. Desde o início da crise, a empresa já perdeu mais 
de um terço do seu valor de mercado (cerca de 67 bilhões de dólares).  

 

 

Agora, o foco recai sobre as perdas nos valores das ações da empresa na 

Europa e nos EUA em percentuais que possivelmente expressam a magnitude que o 

desastre tomava no mercado financeiro — o que talvez possa também se aproximar 

do efeito de sentido que ele provocava, àquela altura dos acontecimentos, nos 

leitores das matérias, fossem eles economistas e financistas ou não. Tal efeito, 

como sugere o final do parágrafo, pode não ser de significado crescentemente 

catastrófico apenas no mundo das finanças nem especificamente apenas sobre as 

finanças da BP. Afinal, era o meio ambiente do Golfo do México, com todas as 

formas de vida ali existentes, que estava se deteriorando. 

Ao relatar, no oitavo parágrafo, o depoimento do operador Will Hedden da 

financeira IG Index — uma nova voz introduzida no texto —, não se especifica que 

esta empresa é da Inglaterra.  

 

 

Parágrafo 8 - "Houve uma fuga aguda durante a noite 
nos EUA com a notícia da investigação criminal e civil 
dos EUA," disse Will Hedden, operador da IG Index. 
"Estamos ficando alinhados com o movimento de venda 
(das ações da BP) nos EUA."  

 

 

A fonte faz um histórico do movimento da bolsa de valores norte-americana 

no dia anterior e na manhã daquela quarta-feira, 02 de junho, e o leitor tem de lançar 

mão de um exercício de reflexão sobre o que o operador quis dizer, exatamente, 

com a expressão Estamos ficando alinhados com o movimento de venda (das ações 

da BP) nos EUA.  

A informação entre parênteses no mesmo parágrafo foi incluída na fala do 

operador, provavelmente pelo narrador, na tentativa de esclarecer o que ele disse. 
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Mas a dúvida persiste e fica a cargo do leitor refletir sobre seus possíveis 

significados como, por exemplo, se a bolsa de valores inglesa apresenta queda no 

valor das ações da BP na mesma proporção que na dos EUA ou se as financeiras 

inglesas acompanham de perto, com rigor, o andamento das negociações das ações 

na bolsa norte-americana. Ou, ainda, se estamos, talvez no sentido da IG Index ou 

da Inglaterra, experimentando o mesmo ritmo de venda e de preços das ações. 

No último parágrafo da  matéria  —  o nono  —, vem uma possibilidade  de   o 

 

 

Parágrafo 9 - Uma fonte da empresa disse, sob 
anonimato, que as operações submarinas para serrar a 
tubulação começaram na noite de terça-feira. A 
finalidade da cúpula de contenção é captar boa parte do 
petróleo e conduzi-lo a um navio-tanque na superfície, a 
1,6 quilômetro de distância.  
(Reportagem adicional de Kristen Hays e Chris 
Baltimore em Houston, Jeremy Pelofsky e Matt 
Spetalnick em Washington, e Joanne Frearson em 
Londres) 

 

 

vazamento ter um final feliz: uma terceira voz, agora anônima (Uma fonte da 

empresa disse, sob anonimato...) informa, segundo o narrador, que já no dia 

anterior, terça-feira, portanto em 01 de junho de 2010, tiveram início operações 

submarinas para a instalação de uma cúpula de contenção para captar boa parte do 

petróleo e conduzi-lo a um navio-tanque na superfície, a 1,6 quilômetro de distância. 

Não há o dado de quanto de óleo efetivamente vazava ao dia no fundo do mar e, 

menos ainda, qual volume pode ser considerado boa parte recuperada. 

Este último parágrafo se choca com as afirmações contidas no segundo 

parágrafo, que remete às ações futuras da BP, na quarta-feira, para eliminação do 

vazamento e recuperação de parte do óleo que escapava para o mar. Se no 

segundo parágrafo os verbos aparecem no futuro (tentará bombear, baixará uma 

cúpula), no final do parágrafo nove o verbo começar aparece no passado, 

começaram, e há referência explícita ao dia anterior à publicação da notícia, terça-

feira, quando as ações já estavam em curso. 

Passemos à análise da segunda matéria virtual (a íntegra está no ANEXO V, 

na página 116). 
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6.1.2   Segunda matéria publicada em www.estadao.com.br 

 

 

Nova tentativa de conter vazamento no Golfo 
emperra 
 
02 de junho de 2010 | 17h 37 
AE - Agência Estado 

 

 

Disponibilizada às 17h37m, sendo, portanto, mais de cinco horas posterior à 

anteriormente analisada, esta matéria contém informações de novas dificuldades no 

tratamento do vazamento. Seu texto é divido em três partes e não há autoria 

explícita, diferentemente da matéria anterior. Em ambas as matérias há vozes 

intercaladas.  

No  primeiro parágrafo  da  matéria  6.1.2,  a Agência Estado  (AE)  coloca em  

 

 

Parágrafo 1 - A British Petroleum (BP) encontrou hoje 
um problema durante a nova tentativa de conter o 
vazamento de petróleo no Golfo do México. Uma serra 
especial ficou emperrada quando tentava cortar um 
cano conectado ao poço de onde o petróleo está 
vazando há seis semanas. "Eles estão tratando nesse 
problema agora mesmo. O objetivo é ainda hoje 
terminar o corte e sermos capazes de colocar um 
dispositivo de contenção no topo da abertura do poço" 
disse o almirante da Guarda Costeira, Thad Allen, 
responsável pelo comando nacional das medidas contra 
o vazamento. 

 

 

primeiro plano a informação de um novo problema nas ações para conter o 

vazamento iniciadas naquele mesmo dia. O testemunho do responsável pelo 

comando nacional contra o vazamento nos EUA, o almirante da Guarda Costeira 

Thad Allen, é extremamente interessante pelos efeitos de sentido que produz. Sua 

fala parece veicular uma impressão de eficiência, agilidade e otimismo em relação à 

contenção do vazamento. Contribui para isso, inclusive, o maior detalhamento das 

etapas do processo de vedação do poço de petróleo. 

http://www.estadao.com.br/
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Expressões como agora mesmo (eles estão tratando deste problema) e o 

objetivo é ainda hoje terminar ... e sermos capazes de colocar um dispositivo de 

contenção proferidas pela autoridade máxima dos trabalhos contra o vazamento 

pesam em favor da credibilidade de informações positivas destinadas à opinião 

pública, que no mundo todo e especialmente nos EUA se mantinha atenta aos fatos 

noticiados. O tempo verbal presente e a expectativa de sucesso de acabar com o 

vazamento em um futuro próximo dão efeito de sentido positivo à fala de Allen. 

O segundo parágrafo, porém, inicia-se com informações que relativizam tais 

efeitos de sentido:  

 

 

Parágrafo 2 - A BP está sob uma pressão cada vez 
maior para resolver o vazamento que afeta a região do 
Golfo e a costa dos Estados Unidos. O objetivo desta 
nova tentativa era cortar o cano para inserir um 
dispositivo de contenção no local. Durante a noite, o 
grupo de trabalho conseguiu fazer o primeiro corte do 
cano, contou o almirante. Porém, a serra ficou 
emperrada durante o segundo corte necessário. O 
grupo que participa da operação não consegue retirar a 
serra e outra serra teria de ser usada, disse Allen. Ele 
acrescentou que não há dúvidas de que o segundo 
corte pode ser feito, mas ainda é incerto o quão preciso 
ele será. 

 

 

A afirmação de que é crescente a pressão sobre a BP para a solução do 

vazamento é seguida de novo comentário do almirante, que detalha as ações para 

conter o fluxo de petróleo, o que sugere que a tarefa de reparar os danos é da 

petroleira, porém as autoridades norte-americanas acompanham bem de perto suas 

atividades.  

Sob o entretítulo “Contenção”, o terceiro parágrafo da segunda matéria 

detalha as atividades para estancar o vazamento fazendo uso de termos técnicos 

em inglês — top cap e top hat — sem, no entanto, esclarecer o leitor sobre seu 

significado. 

 

 

Contenção 
Parágrafo 3 - Quanto mais preciso for o corte, melhores 
são as chances de que o dispositivo de contenção será 
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capaz de captar uma quantidade maior de petróleo. Um 
anúncio será feito ainda hoje sobre se uma segunda 
será ou não usada, disse Allen. "Tão logo o corte seja 
feito para separar o restante do cano da boca do poço, 
eles vão analisar a qualidade do corte e tomar as 
medidas para instalar o ''top cap'', que é um dispositivo 
mais compacto, que realmente veda o vazamento, ou se 
vão usar o ''top hat'', que é menos amplo e tem menos 
poder de vedação". 

 

 

Esta omissão pode provocar ou o efeito de sentido de que O Estado de S. 

Paulo virtual considera seus leitores capazes de depreender o significado de tais 

termos, ou, então, a necessidade de estes leitores recorrerem a dicionários e (ou) 

mecanismos de busca na própria internet e até mesmo fora dela, o que em geral é 

evitado pelos sites para que os internautas não tenham sua atenção despertada 

para outros domínios que não os seus.  

No quarto parágrafo há o termo top kill, também sem que se esclareça seu 

significado.  

 

 

Parágrafo 4 - O dispositivo de contenção deve levar o 
petróleo até um navio na superfície. A BP está 
colocando em prática esta opção depois de ter 
anunciado no final de semana que o procedimento 
conhecido como "top kill", que parecia promissor de 
início, falhou na contenção do vazamento.  

 

 

Uma vez mais o almirante Thad Allen empresta sua voz para canalizar 

credibilidade para o texto: no quinto parágrafo, ele atenua a alegada possibilidade de 

 

 

Parágrafo 5 - O procedimento, que nunca foi tentado 
antes nessas profundezas, pode aumentar o fluxo de 
petróleo que está vazando em 20%, segundo afirmaram 
autoridades do governo nos últimos dias. Allen reiterou 
a projeção, mas disse que o aumento do fluxo não vai 
ocorrer até que o segundo corte seja concluído. 

 

 

o volume de óleo vazado aumentar em 20% com a instalação do top cap ou top hat.  
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A leitura parece construir sentidos que diminuem a gravidade dos 

acontecimentos. Alegações que fazem supor que um agravamento dos efeitos do 

vazamento é possível, mas não tão próximo, reforçam a imagem de que o almirante 

fala para o público mundial, que acompanha pela mídia o avanço do petróleo sob e 

sobre o mar e é alertado quanto aos perigos e os prejuízos que ele traz para o meio 

ambiente e as populações da região, sua economia, seu lazer, sua vida, enfim. 

No  segundo entretítulo,  “Impactos”,  há  apenas o sexto e último  parágrafo,  

 

 

Impactos 
Parágrafo 6 - Allen disse que o petróleo agora atingiu a 
costa em partes do Mississippi e que bolas de piche e 
manchas são aparentes no Alabama. Ele disse que o 
óleo ainda não atingiu a costa de Panhandle, na Flórida, 
mas uma porta-voz da Mobile, um centro de comando 
sobre o vazamento do Alabama, confirmou nesta 
quarta-feira que uma mancha de 1,8 metro foi 
encontrada na costa de Panhandle e que ela está "perto 
da praia se não já na praia". As informações são da 
Dow Jones. 

 

   

que corrobora o papel do almirante em não negar a existência de problemas, mas 

tentar diminuir sua dimensão e a proximidade dos seus efeitos nocivos na costa do 

Golfo e para quem ali se encontra: ele confirma que bolas de piche e manchas já 

eram visíveis no Alabama, mas não na Flórida.  

O desmentido deste comentário até certo ponto otimista vem no mesmo 

parágrafo, mas creditado a um porta-voz de um centro de comando sobre o 

vazamento no Alabama. É esta voz sem nome que confirma que já havia uma 

mancha de 1,8 metro na costa do Panhandle e que ela estaria próxima à praia ou já 

na praia. O leitor fica diante de contradições entre duas autoridades que estão no 

comando das ações sobre o vazamento — uma nomeada, a outra não.  

Aqui, chama a atenção que por Panhandle entende-se uma região formada 

por condados, não uma cidade, e, portanto, a partícula de (na costa de Panhandle) 

está inadequadamente empregada no lugar de do, pois o correto seria grafar na 

costa do Panhandle (a ilustração a seguir também se encontra no ANEXO VI, na 

página 123). 

 



51 

 

  

O Panhandle
9
 da Flórida 

 

 

Na última linha deste sexto parágrafo, sem nenhum destaque, há a citação As 

informações são da Dow Jones, o que quer dizer que a AE – Agência Estado, que é 

uma agência de notícias cujo crédito é dado entre a data e horário da publicação e a 

primeira linha do primeiro parágrafo da matéria, buscou em outra agência — a Dow 

Jones — os dados  para produzi-la.   

                                                           
9 O Panhandle é a região da Flórida que inclui os 16 condados mais a oeste do estado. É uma tira 
estreita em forma de “cabo de frigideira” que se encontra entre o Alabama e a Geórgia a norte e o 
golfo do México a sul. As cidades no Panhandle incluem Tallahassee, Pensacola e Panama City. Cf. 
em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Panhandle_da_Fl%C3%B3rida> acessado em 29/11/2011 às 09h41m. 
A ilustração é de <http://m.wikitravel.org/en/Florida> acessado em 24/11/2011 às 11h14m. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%B3rida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_frigideira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alabama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3rgia_(Estados_Unidos)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golfo_do_M%C3%A9xico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tallahassee
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pensacola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Panama_City_(Fl%C3%B3rida)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Panhandle_da_Fl%C3%B3rida
http://m.wikitravel.org/en/Florida%20acessado%20em%2024/11/2011
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 A terceira matéria virtual, tratada a seguir, lança mão de outros recursos 

discursivos, como veremos. Sua íntegra encontra-se na página 118 do ANEXO V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

6.1.3   Terceira matéria publicada em www.estadao.com.br 

 

 

Mesmo que a internet seja pródiga em recursos gráficos como ilustrações 

com movimento,  por exemplo,  a terceira matéria virtual,  das 18h54m, é a única das 

 

 

Vazamento pode ser visto a 15 km das praias 
da Flórida 
 
 

Lead - Última tentativa da BP para estancar o vazamento de petróleo está atrasada 
por problemas técnicos 
 
02 de junho de 2010 | 18h 54 

 

 

cinco disponibilizadas no site do jornal O Estado de S. Paulo no dia 02 de junho que 

traz uma foto, porém estática, de duas autoridades da Flórida, em uma embarcação, 

inspecionando a região afetada.  

A foto é creditada a Melissa Nelson, da Associated Press (AP), e sua legenda 

informa nomes e cargos ocupados pelas duas autoridades que, no entanto, não são 

citadas no texto.  

 

 

  

Legenda:Governador Charlie Crist (e) e o secretário de Meio Ambiente Michael Sole inspecionam a região 

Crédito: Melissa Nelson/AP 

http://www.estadao.com.br/
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Aqui, a imagem das autoridades, seus respectivos nomes e sua qualificação 

dentre os envolvidos na solução do vazamento sugerem que os dados são críveis e 

toda a questão ambiental está sendo conduzida com seriedade — afinal, para o 

leitor fica ilustrada a presença, no local afetado, do governador e do secretário de 

Meio Ambiente da Flórida. Já o crédito à fotógrafa e a citação da AP entre a foto e a 

legenda cumprem seu papel não apenas de informar a origem da ilustração como 

também de resguardar seus respectivos direitos autorais.  

O lead logo abaixo do título e o primeiro parágrafo concentram as más 

notícias, no entanto:  

 

 

Lead - Última tentativa da BP para estancar o 
vazamento de petróleo está atrasada por problemas 
técnicos 

 
Parágrafo 1 - Uma mancha de petróleo originária do 
vazamento do Golfo do México foi vista a cerca de 15 
quilômetros das praias de Pensacola, no noroeste da 
Flórida.  

 

 

Eles dão conta de que a solução do vazamento está atrasada e uma mancha 

de óleo estava a 15 quilômetros das praias do noroeste da Flórida. Isto, pouco mais 

de uma hora depois de o almirante Thad Allen ter negado tal ocorrência no texto 

anterior. Sua credibilidade, que até então servira para tentar evitar alarmismos sobre 

o acidente, quase certamente foi colocada em suspeição pelo leitor mais atento. 

Ainda mais porque, no segundo  parágrafo,  o  porta-voz  do  governo  da localidade 

 

 

Parágrafo 2 - "É inevitável que a veremos [sic] (a 
mancha) nas praias", disse um porta-voz do governo 
local de Escambia, Flórida.  

 

 

de Escambia, Flórida, é enfático: É inevitável que a veremos (a mancha) nas praias 

— com a  informação entre parênteses adicionada pelo narrador. 

O terceiro parágrafo retoma e situa o leitor sobre o histórico do acidente: 
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Parágrafo 3 - O vazamento teve início em 20 de abril 
quando uma plataforma da British Petroleum explodiu, 
matando 11 funcionários e despejando milhares de 
barris de petróleo diariamente na região.  

 

 

No quarto parágrafo, a intertextualidade se faz presente com a inclusão de um 

trecho em que Mark Mardell, editor da BBC em Washington, nos EUA, afirma que a 

frustração é crescente na medida em que as tentativas de conter o vazamento 

fracassam. 

 

 

Parágrafo 4 - O editor da BBC em Washington Mark 
Mardell diz que existe um crescente sentimento de 
frustração a [sic] medida em que as diversas tentativas 
da BP para conter o vazamento não funcionam.  

 

 

Trata-se da opinião de um outro órgão ligado à imprensa dentro do texto da 

BBC Brasil que, por sua vez, foi publicada pelo O Estado de S. Paulo virtual. Assim 

vai se intensificando a desconstrução do otimismo de Allen. 

Aqui, é de se perguntar: cada texto de cada veículo de comunicação foi 

traduzido por um profissional diferente ou O Estado de S. Paulo, pelo menos neste 

caso, tem apenas um tradutor para as matérias sobre o acidente envolvendo a 

plataforma de petróleo da BP no Golfo do México? De qualquer maneira, mesmo 

que a segunda hipótese seja verdadeira, ainda persistiriam as diferenças de estilo 

do produtor do texto na BBC Brasil e as do produtor do texto d’O Estado de S. 

Paulo, o que pode sugerir que da coleta dos dados à publicação final no site 

www.estadao.com.br pode ter havido nuances que interferem nos efeitos de sentido 

produzidos.  

Sob o entretítulo “Empresa”, a matéria traz em três parágrafos uma segunda 

parte em que narra duas das últimas tentativas da  Britsh Petroleum  de estancar o 

vazamento de petróleo, reproduzindo informações já disponibilizadas em matérias 

anteriores.  

 

 

Empresa  
 

http://www.estadao.com.br/
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Parágrafo 5 - A companhia tenta conter o vazamento 
cortando a tubulação danificada e a fechando, mas esta 
estratégia está sofrendo atrasos porque uma das serras 
ficou presa no solo do oceano, cerca de 1,5 quilômetro 
abaixo da superfície.  

 

 

 O parágrafo cinco é alusivo à dificuldade em se avançar no reparo das partes 

da canalização da plataforma avariadas durante sua precipitação para o fundo do 

Golfo do México, acrescentando o fato de que uma das ferramentas utilizadas para 

isso ficou emperrada a um quilômetro e meio abaixo da superfície. Trata-se de uma 

distância considerável, o que, para efeitos de sentido, é mais um indicador de que o 

problema é maior do que se possa supor e, até, sugestivo de que é mais difícil do 

que pensavam os próprios especialistas e operadores de máquinas e ferramentas 

naquela empreitada de conter o vazamento. 

 O sexto parágrafo não é mais auspicioso e esclarece que a segunda tentativa  

 

 

Parágrafo 6 - A última tentativa, e que estava sendo 
considerada a com maiores chances de sucesso, 
fracassou quando engenheiros não conseguiram injetar 
grandes quantidades de lama para estancar o 
vazamento, no final de semana.  

 

 

de contenção também fracassara. Neste parágrafo, a palavra engenheiros é 

sugestiva de que profissionais qualificados trabalhavam na correção do problema. 

 O parágrafo sétimo continua com o tom negativo, afirmando que a empresa 

lança mão de mais de uma forma de corrigir o vazamento — corte do cano com uma 

serra e depois seu fechamento; fechamento da abertura por onde escapavam 

petróleo  e gás com o depósito de lama sobre ela; e, numa tentativa mais demorada, 

 

 

Parágrafo 7 - A BP perfura um segundo poço para 
esvaziar o fluxo do vazamento, mas este só deve ficar 
pronto em agosto. O incidente já está sendo 
considerado o pior vazamento de petróleo da história 
dos Estados Unidos.  
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a perfuração de um poço secundário. Este segundo poço, como é exposto no 

parágrafo sete, deveria ficar pronto em agosto e é de chamar a atenção o fato de a 

matéria que fala sobre ele e sobre as tentativas frustradas de solução do vazamento 

estar circulando entre os leitores no dia 02 de junho de 2010. Fora isso, não se 

precisa o dia de agosto em que se espera que o segundo poço esteja em 

funcionamento. Portanto, o efeito de sentido mais provável é que não apenas 

complexa e difícil é a tarefa de solucionar o vazamento, mas, também, muito 

provavelmente demorada. 

No parágrafo oito,  a fala da  autoridade máxima do país mais rico do mundo, 

 

 

Parágrafo 8 - Em um discurso nesta quarta-feira na 
Pensilvânia, o presidente Barack Obama afirmou que 
poderá ficar provado que o vazamento "seja resultado 
de erro humano, ou de corporações que pegaram 
atalhos perigosos, comprometendo a segurança".  

 

 

respectivamente Barack Obama e EUA, é retomada possivelmente para que se 

obtenha um efeito de sentido que reverta os maus auspícios principalmente dos três 

parágrafos anteriores. Não obstante isso, o próprio presidente dos EUA adianta o 

que até então era apenas sugerido em geral nas entrelinhas, ou sem que se fosse 

categórico (e as aspas, indicativas de que foi ele mesmo que proferiu aquelas 

palavras, são bastante providenciais neste caso): poderá ter havido erro humano ou 

de corporações. Seria esta uma referência à Transocean, à BP ou a empresas da 

área de energia do governo norte-americano responsáveis pela supervisão e 

fiscalização das operações de prospecção e exploração de petróleo e gás dentro 

dos limites daquele país? 

 No nono parágrafo, há um Barack Obama mais condescendente, não se sabe 

se com a Transocean, a BP ou empresas de seu governo, e que demonstra ser 

sabedor de que quanto mais profundo é o poço que se perfura ou, neste caso do 

vazamento,  de que se extrai óleo e gás combustíveis,  maiores são os riscos de que 

 

 

Parágrafo 9 - "Temos que reconhecer que existem 
riscos inerentes em perfurações a quatro milhas abaixo 
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da superfície da Terra. Este riscos aumentam à medida 
que a extração de petróleo fica mais difícil", afirmou.  

 

 

algo não saia a contento e com segurança. O entretítulo “Empresa”, portanto, não 

condiz com o texto que o segue, pois seu foco recai na nova tentativa fracassada de 

a British Petroleum conter o vazamento e no presidente dos EUA.  

No  parágrafo 10, retorna-se à questão financeira e à possibilidade de serem 

abertos processos cíveis e criminais quanto ao acidente:  

 

 

Parágrafo 10 - As ações da BP continuaram a cair 
nesta quarta-feira na bolsa de Londres, em meio a 
notícias de que a Justiça americana pode abrir 
processos criminais a respeito do vazamento.  

 

 

 Retomando os custos até então calculados pela BP em seus esforços para 

estancar o vazamento e outras atividades relativas a ele como forma, talvez, de 

quantificar seus efeitos nocivos para a população da região afetada e para a própria 

BP, no parágrafo 11 há menção à recusa da empresa em especular sobre futuros 

gastos.  Isto,  no entanto,  pode ser sugestivo de que assim como há demonstrativos  

 

 

Parágrafo 11 - A BP calcula que o vazamento já custou 
US$ 990 milhões em operações de limpeza do meio 
ambiente mas recusou-se a especular sobre futuros 
gastos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É 
proibido todo tipo de reprodução sem autorização por 
escrito da BBC. 

 

 

de que nem as autoridades norte-americanas, nem a BP sabem ao certo como 

resolver o impasse que o vazamento trouxe para todos, ela também não sabe 

quantificar gastos futuros. Para um leitor mais interessado em ver todas as questões 

envolvendo o desastre no Golfo do México devidamente resolvidas, pode parecer 

que há falta de planejamento ou impossibilidade de se planejar ações futuras. 



59 

 

Terminando o parágrafo 11, a matéria é encerrada com o crédito à BBC 

Brasil, que se reservou todos os direitos sobre ela sem que se tenha sua autorização 

expressa e por escrito para sua reprodução, o que nas demais matérias não se 

verificou. Sem outra razão aparente para isto, resta a hipótese de que a inclusão do 

nome do presidente dos EUA, Barack Obama, e de informações, pelo narrador, de 

um discurso proferido por ele naquela quarta-feira, pela primeira vez em um dos 

textos disponibilizados, carreou importância mais alta para este a ponto de a agência 

noticiosa se resguardar quanto ao domínio sobre ele. 

 Vejamos a quarta matéria virtual, cuja íntegra está na página 120 - ANEXO V. 
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6.1.4   Quarta matéria publicada em www.estadao.com.br 

 

 

A quarta matéria do dia disponibilizada pelo O Estado de S. Paulo virtual, 

também da AE, mas com informações da Dow Jones, das 20h04m, aponta fatos que 

desestimulam a crença em uma solução mais próxima e dá conta de que a área do 

Golfo do México proibida para a pesca foi aumentada. Portanto, a desconstrução do 

otimismo de Allen continua,  segundo adiantam o título e o primeiro parágrafo.  

 

 

EUA ampliam novamente restrição à pesca no 
Golfo 
 
02 de junho de 2010 | 20h 04 
AE - Agência Estado 

 

 

Parágrafo 1 - A Administração Oceânica e Atmosférica 
Nacional (NOAA, na sigla em inglês) dos Estados 
Unidos aumentou novamente a área do Golfo do México 
em que está proibida a pesca. O objetivo da restrição é 
garantir que os consumidores não recebam alimentos 
marinhos contaminados pelo vazamento de petróleo 
que atinge a região. 

 

 

 Sugestivamente, porém, o final do parágrafo explicita o objetivo da maior área 

de pesca proibida — garantir que alimentos marinhos contaminados pelos resíduos 

do vazamento não sejam consumidos pela população. Sem que haja referência a 

este fato, o parágrafo leva ao possível efeito de sentido de que o próprio volume de 

vazamento de petróleo e gás aumentou, ocupando, por consequência, uma maior 

área da região de pesca no Golfo do México. 

 No segundo  parágrafo,  evidencia-se  a  importância que  o narrador  dá   aos  

 

 

Parágrafo 2 - A restrição à pesca comercial e de 
recreação agora atinge uma área de 88.502 milhas 
quadradas (aproximadamente 229 quilômetros 
quadrados), ou o equivalente a cerca de 37% das águas 

http://www.estadao.com.br/


61 

 

dos EUA no Golfo do México. Ontem, a área onde a 
pesca estava proibida correspondia a pouco mais de 
31% das águas norte-americanas na região. 

 

 

dados constantes do texto, em que há a conversão de medidas de milha quadrada, 

mais comumente utilizada nos EUA, para quilômetro quadrado, mais popularmente 

conhecido pelos leitores brasileiros. De um dia para o outro, a área de pesca e lazer 

proibidos passou de 31% para 36% das águas do Golfo. Não há menção, porém, ao 

volume exato de petróleo que afeta a região. Terá ele aumentado os mesmos 6%? 

Ou anteriormente a área afetada estava subdimensionada? 

 No terceiro e último parágrafo, mais uma retomada dos fatos que deram início 

à publicação das matérias sobre o acidente com petróleo no Golfo do México e a 

recapitulação dando conta de que este é o maior deste gênero já ocorrido nos EUA: 

 

 

Parágrafo 3 - O vazamento de petróleo no Golfo do 
México, que começou em abril após a explosão da 
plataforma de perfuração Deepwater Horizon, é o maior 
da história dos EUA. As informações são da Dow Jones. 

 
 
  

 A próxima matéria fecha as publicações virtuais analisadas nesta dissertação. 

Seu texto integral encontra-se no ANEXO V, na página 121. 
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6.1.5   Quinta matéria publicada em www.estadao.com.br 

 

 

Com informações da BBC Brasil, às 22h00m, a última matéria do dia sobre o 

desastre ambiental é um resumo das matérias anteriores, contendo apenas algumas 

poucas informações até então não veiculadas.  

 

 

Obama pede revisão em política de energia 
dos EUA 
 

Lead - Presidente pediu fim de isenção de impostos para petroleiras; vazamento 
pode ser visto a 15 km da Flórida. 
 
02 de junho de 2010 | 22h 00 

 

 

O lead fala de um assunto abordado pelo presidente norte-americano em seu 

discurso daquele dia, mas não mencionado nos textos anteriores — seu pedido de 

aprovação, pelo Congresso, de uma lei que garanta a revisão das políticas de 

energia dos EUA e do fim de isenção de impostos para companhias de petróleo.   

Os três primeiros parágrafos do texto são os únicos que acrescentam 

informações ao que já fora noticiado no dia — inclusive com uma afirmação do 

presidente dos EUA que soa como a promessa de que se envolveria pessoalmente 

em uma campanha por uma energia limpa e que se aliaria até com outros partidos 

políticos para atingir este objetivo. 

 

 

Parágrafo 1 - O presidente dos Estados Unidos, Barack 
Obama, pediu que o Congresso aprove uma lei que fará 
uma revisão geral nas políticas de energia do país 
depois de vazamento de petróleo no Golfo do México.  

 

 

 Neste primeiro parágrafo, em uma repetição de parte do lead, a maior 

autoridade dos EUA pede a aprovação pelo Congresso de lei sobre a revisão nas 

políticas de energia do país. Este verbo, pedir, sugere uma posição pouco 

http://www.estadao.com.br/
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confortável para um presidente de um país tão poderoso diante de um caso sem 

precedentes, dada a sua gravidade. Denota, no entanto, a forma de governar em 

que um Congresso participativo intervém nos destinos da nação, tendo força e poder 

para isso. Sem sua colaboração nas ações necessárias para o bom equacionamento 

do problema, parece provável que nem Barack Obama, com sua personalidade 

projetada mundialmente como principal mandatário dos EUA, pode fazer muito 

(talvez, até, nem exigir o que quer que seja). 

 No parágrafo dois, mais um retorno ao lead e ao primeiro parágrafo sobre o 

pedido do presidente norte-americano, porém com complementação que reforça o 

que foi dito acima e que dá conta de que Barack Obama acrescentou que buscará 

apoios, o que sugere que se propõe inclusive a sair da zona de conforto das 

autoridades eleitas de seu próprio partido e daqueles que tradicionalmente o apoiam 

para agir no sentido de aprimorar a legislação sobre as políticas de energia dos 

EUA: 

 

 

Parágrafo 2 - Em um discurso nesta quarta-feira na Pensilvânia, Obama 
pediu que os congressistas aprovem o fim de isenção de impostos para 
companhias de petróleo e acrescentou que vai buscar apoio de republicanos 
e democratas para a reforma.  

 

 

 Mais  que  isso,  no  terceiro  parágrafo  Obama  afirma  que  trabalhará  com
  
  

Parágrafo 3 - "Vou continuar a fazer campanha para 
uma energia limpa no futuro, onde e quanto eu puder", 
disse Obama. "Trabalharei com qualquer um para fazer 
isso."  

 

 

qualquer um por uma energia limpa no futuro onde e quando eu puder. Isto é 

sugestivo de que um pressionado presidente norte-americano se compromete até a 

compor alianças com adversários de seu governo com o propósito de que as 

políticas de energia de seu país sejam as mais limpas e seguras possível, o que, 

pela via inversa, pode sugerir que as atuais, efetivamente, ele assume que não o 

são.   
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No quarto parágrafo, um retorno ao que já se dissera na matéria anterior, em 

que o presidente Obama pela primeira vez sugeriu que o desastre no Golfo do 

México  pode ter resultado do comprometimento da segurança da exploração de gás  

 

 

Parágrafo 4 - Obama também afirmou que 
poderá ficar provado que o vazamento "seja 
resultado de erro humano, ou de corporações 
que pegaram atalhos perigosos, comprometendo 
a segurança".  

 

 

e petróleo em função de erro humano ou de encurtamentos de caminho pelas 

empresas envolvidas. 

O quinto  parágrafo também é  uma repetição do que já fora dito,  com Obama 
 

  

Parágrafo 5 - "Temos que reconhecer que existem 
riscos inerentes em perfurações a quatro milhas abaixo 
da superfície da Terra. Este riscos aumentam à medida 
que a extração de petróleo fica mais difícil", afirmou.  

 

 

reconhecendo as dificuldades de uma tecnologia complexa de exploração de 

combustíveis em águas profundas, o que, no entanto, se pode soar como uma 

quase desculpa aos envolvidos, também pode ter um efeito de sentido de que as 

autoridades responsáveis pela fiscalização e supervisão desta atividade no país se 

omitiram ou foram relapsas no exercício de suas funções de resguardar a segurança 

de tal atividade. 

 Em outro retorno aos discursos anteriores constantes das matérias veiculadas 

no site www.estadao.com.br naquele dia, o sexto parágrafo localiza até onde já 

podia ser avistada a mancha do petróleo vazado da Deepwater Horizon: 

 

 

Parágrafo 6 - Nesta quarta-feira, a mancha de petróleo 
originária do vazamento do Golfo do México já foi vista a 
cerca de 15 quilômetros das praias de Pensacola, no 
noroeste da Flórida.  

 

http://www.estadao.com.br/
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 O sétimo parágrafo também é uma retomada a outra matéria do dia, que 

colocou a fala do porta-voz da localidade em questão, a Escambia. 

 

 

Parágrafo 7 - "É inevitável que a veremos (a mancha) 
nas praias", disse um porta-voz do governo local de 
Escambia, Flórida.  

 

 

É interessante atentar para a palavra inevitável, cujo  sentido, aqui, sugere 

que o vazamento continua e se estende pelo Golfo do México. 

 Com mais uma volta ao histórico que situa o leitor sobre o acidente no Golfo 

do México,   o parágrafo oitavo,   mesmo depois de  40 dias  da ocorrência,  continua 

 

 

Parágrafo 8 - O vazamento teve início em 20 de abril 
quando uma plataforma da British Petroleum explodiu, 
matando 11 funcionários e despejando milhares de 
barris de petróleo diariamente na região.  

 

 

impreciso ao se referir a milhares de barris de combustível despejado no mar, sem 

definir exatamente quantos milhares vazavam diariamente do poço explorado pela 

British Petroleum. 

 A matéria cita no nono parágrafo o editor da BBC de Londres, agência de 

notícias da  qual a  BBC Brasil  adquiriu  as  informações publicadas, colocando  sob 

a  responsabilidade  dele a afirmação  de que  o  sentimento  de frustração pela  não 

 

 

Parágrafo 9 - O editor da BBC em Washington Mark 
Mardell diz que existe um crescente sentimento de 
frustração a medida em que as diversas tentativas da 
BP para conter o vazamento não funcionam.  

 

 

resolução do vazamento e dos problemas advindos disso e está num crescendo. 

Não  há menção, no entanto, sobre se este é um sentimento perceptível somente na 

Inglaterra. Provavelmente não, uma vez que as agências noticiosas internacionais 



66 

 

permanecem em constante contato com fontes de informação de inúmeras partes do 

mundo. 

Com o entretítulo “Empresa”, inicia-se no parágrafo 10 a repetição da matéria 

anterior, que posiciona o leitor sobre as tentativas da BP em frear o vazamento: 

 

 

Empresa  
Parágrafo 10 - A companhia tenta conter o vazamento 
cortando a tubulação danificada e a fechando, mas esta 
estratégia sofreu atrasos porque uma das serras ficou 
presa no solo do oceano, cerca de 1,5 quilômetro 
abaixo da superfície. A serra finalmente foi liberada e a 
companhia conseguiu seguir com a operação.  

 

 

Desta vez, porém, diferentemente da matéria publicada mais cedo, há um fato 

menos trágico: o de que a serra que ficara presa na canalização no fundo do mar foi 

solta e, assim, a BP continuara a operação para cortar o cano e depois tentar tampá-

lo. Já o parágrafo 11 é exatamente igual ao da matéria anterior, trazendo, portanto, 

igualmente a informação negativa de que a operação que antecedeu esta da serra e 

que era considerada a de maior potencial de sucesso falhara: 

 

 

Parágrafo 11 - A última tentativa, e que estava sendo 
considerada a com maiores chances de sucesso, 
fracassou quando engenheiros não conseguiram injetar 
grandes quantidades de lama para estancar o 
vazamento, no final de semana.  

 

 

O décimo segundo parágrafo informa que um segundo poço para esvaziar o 

fluxo do vazamento está sendo perfurado e que ele ficará pronto apenas no mês de 

agosto — isto, noticiado em 02 de junho de 2010, sugere que a solução definitiva do 

vazamento poderia demorar pelo menos dois meses se alguma outra técnica 

aplicada neste intervalo não chegasse a bom termo.  

 

 

Parágrafo 12 - A BP perfura um segundo poço para 
esvaziar o fluxo do vazamento, mas este só deve ficar 



67 

 

pronto em agosto. O incidente já está sendo 
considerado o pior vazamento de petróleo da história 
dos Estados Unidos.  

 

 

Também o parágrafo 13 é uma remissão ao que já fora noticiado durante o 

dia  e recoloca o  leitor  em  contato com as dificuldades da BP também na esfera do 

 

 

Parágrafo 13 - As ações da BP continuaram a cair 
nesta quarta-feira na bolsa de Londres, em meio a 
notícias de que a Justiça americana pode abrir 
processos criminais a respeito do vazamento.  

 

 

mercado financeiro, com suas ações perdendo lastro ao mesmo tempo em que se 

noticiavam as possibilidades de processos serem abertos pela justiça do EUA.   

O parágrafo 14 retoma os custos já assumidos pela BP e sua recusa em 

estimar gastos futuros: 

 

 

Parágrafo 14 - A BP calcula que o vazamento já custou 

US$ 990 milhões em operações de limpeza do meio 

ambiente mas recusou-se a especular sobre futuros 

gastos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É 

proibido todo tipo de reprodução sem autorização por 

escrito da BBC.  

 

  

No tópico 2 deste capítulo, a seguir, vem a análise das matérias veiculadas 

n’O Estado de S. Paulo impresso. 
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6.2   O ESTADO DE S. PAULO IMPRESSO 

 

 

Os textos de O Estado de S. Paulo impresso do dia 02 de junho de 2010 

encontram-se no caderno A do jornal em papel e nas páginas 124 e 125 do ANEXO 

VII desta dissertação. O caderno A é o que abre a publicação e em geral suas 

matérias têm peso considerável tanto sob o ponto de vista de conteúdo informativo 

quanto de afirmação da linha editorial seguida. Ali estão, por exemplo, textos que 

expressam a ideologia do próprio jornal, considerados assim os que se costumam 

denominar editoriais e, n’O Estado de S. Paulo, Notas & Informações, que 

privilegiam assuntos de política, não deixando de abordar outros que, naquele dia, 

tenham merecido repercussão às vezes não apenas nacional, mas inclusive 

internacional. 

Também no primeiro caderno, a valorização do espaço é bem maior que nos 

demais: ali estão as matérias, reportagens, textos de opinião e, também, os 

anúncios lá publicados são os mais caros. Tudo a ver: se naquelas páginas 

encontram-se informações cujo efeito de sentido pretende ser o mais alto possível, 

também seus leitores são mais capazes de entendê-lo. Como, em geral, tais 

pessoas são não só as que têm maior nível escolar, mas também desfrutam de 

condições econômico-financeiras que acompanham estas condições, é de se 

acreditar que os anunciantes visam tê-las como consumidoras dos produtos que 

anunciam. 

Interessante notar que n’O Estado de São Paulo impresso em papel, cuja 

edição é disponibilizada também no site www.estadao.com.br para quem é seu 

assinante, na capa aparece uma chamada para o site, que é onde se encontram as 

 

 

 

http://www.estadao.com.br/
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matérias analisadas nesta dissertação. Repita-se aqui o esclarecimento de que os 

textos d’O Estado de S. Paulo virtual são aqueles disponibilizados ao longo do dia, 

conforme os fatos vão surgindo, ou complementam aqueles já publicados nas 

edições impressa e (ou) digital.  

É de chamar a atenção que no jornal em papel haja esta chamada, como se 

dali fosse possível clicar e ser direcionado às telas de www.estadao.com.br para ler 

as edições digital e virtual. Mas a explicação parece fácil: como a edição impressa é 

repetida na íntegra na internet em versão digital, lá, sim, os leitores podem transitar 

da edição digital para a virtual, desde que sejam assinantes da digital ou da 

impressa.  

 Este tipo de chamada se repete na edição digital, que contém entradas para a 

edição virtual, que inclusive pode ser lida em Ipads e celulares que contenham 

acesso à internet e ao recurso rss10, o que sugere que O Estado de S. Paulo, seja 

virtual ou digital, usa vários recursos que a web disponibiliza na tentativa de manter 

o internauta envolvido com suas páginas e telas. É uma forma de evitar que os 

leitores se desvinculem da publicação e partam para outros domínios, o que, no 

ambiente eletrônico, não envolve mais que um ou alguns poucos cliques no mouse 

para que se passe de um site para outro, de um blog ou outro local em que se queira 

navegar. 

 Em suas 78 páginas, o jornal em papel (e digital) do dia 02 de junho de 2010 

publicou duas matérias sobre o acidente ocorrido no Golfo do México (EUA) na 

plataforma Deepwater Horizon, da empresa britânica British Petroleum (BP): “Lições 

do vazamento no Golfo do México” e “EUA investigam vazamento de petróleo”. 

Ambas as matérias ocupam, cada qual, cerca de meia página, um espaço 

considerável para a transmissão de informação. 

As duas matérias, se perdem em quantidade para as publicadas ao longo do 

dia na edição virtual — duas naquela e cinco nesta —, ganham em densidade 

informativa, em recursos gráficos e de diagramação e trazem ilustrações e cores que 

emprestam vivacidade ao efeito de sentido que intentam provocar.  

                                                           
10

 Segundo a Wikipédia, acessada em 30 de novembro de 2011 às 09h32m, em 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/RSS>, a tecnologia do RSS permite aos usuários da internet se 
inscreverem em sites que fornecem feeds RSS. Estes são tipicamente sites que mudam ou atualizam 
o seu conteúdo regularmente. Para isso, são utilizados feeds RSS que recebem estas atualizações, 
desta maneira o utilizador pode permanecer informado de diversas atualizações em diversos sites 
sem precisar visitá-los um a um.  

http://www.estadao.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/RSS
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feed
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Vamos à análise de tais matérias, sendo a primeira publicada na seção 

Internacional do jornal sob o chapéu Visão Global, na pág. A13 (a íntegra da matéria 

está no ANEXO VII, na página 124 desta dissertação).  
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6.2.1   Primeira matéria publicada n’O Estado de S. Paulo impresso 

 

 

Lições do 
vazamento no 
Golfo do México 
Crise nos EUA expõe necessidade de criar-se mecanismos 
eficientes para regulamentar tecnologias complexas 
 

 

O título é sugestivo de que a questão envolvendo o acidente que fez jorrar 

petróleo no oceano por falha em todo o aparato de alta tecnologia da plataforma 

offshore da British Petroleum oferece nuances que vão de prejuízos ambientais a 

vários outros trazidos pelas novidades tecnológicas. No subtítulo pode-se notar uma 

inadequação: a partícula se, de criar-se [sic]. Parágrafo a parágrafo, o autor do 

artigo, Kenneth Rogoff, que assina o texto, trata de explicitar esta sua afirmativa que 

grita, em negrito e tamanho de fonte aumentada, no início da página. O lead de duas 

linhas em duas colunas reforça este sentido que o autor dá, ao longo da matéria, a 

tal título: 

 

 

Lead - Crise nos EUA expõe necessidade de criar-se 
mecanismos eficientes para regulamentar tecnologias 
complexas 

 

 

O autor faz parte do Project Syndicate11 e esta informação vem logo abaixo de sua 

assinatura, remetendo o leitor a algum significado que extrapola sua condição já 

suficientemente explícita de homem de saber no final da matéria, onde se encontra 

                                                           
11

 Cf. em <http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Syndicate>, acessado em 29 de outubro de 2011, é 
uma entidade sem fins lucrativos localizada em Praga, na República Tcheca, que publica comentários 
e análises de especialistas e que circula em cerca de 150 países. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Syndicate
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seu crédito como professor de Harvard12. Isso porque, em uma pesquisa na internet, 

rapidamente se encontram informações sobre o Project Syndicate. 

Esta informação é facilmente obtida se se está lendo um jornal cujo suporte é 

um computador pessoal, notebook, tablet ou Ipad, na internet — basta acessar 

algum dos mecanismos de busca na rede eletrônica de alcance mundial (web) sem 

nem ter que fechar a página do jornal virtual ou digital que se lê. Se o suporte é o 

papel, e estamos agora falando do jornal O Estado de S. Paulo impresso, isso 

implica recorrer a um recurso fora da própria publicação que se lê naquele momento.  

Vamos a cada parágrafo do texto: 

 

 

Parágrafo 1 - Com o poço da British Petroleum (BP) a 
jorrar milhões de galões de petróleo das profundezas 
do Golfo do México, o desafio imediato é achar um 
modo de conter uma catástrofe ambiental que se 
agiganta. Só podemos esperar que esse derramamento 
seja contido rapidamente e torcer para que os cenários 
mais tenebrosos não se materializem. 

 

 

Muito mais que na edição virtual, nota-se o rigor com o texto e sua disposição 

na primeira metade da página que, como já foi dito, equivale a um espaço valioso 

para o jornal. Em cerca de quatro linhas, o narrador assume a condição de quem 

adverte para a possibilidade de consequências altamente funestas do acidente no 

poço da BP, que aqui vem, corretamente, aludida pelo nome em extenso, British 

Petroleum, seguido da respectiva abreviatura, BP. O efeito de sentido catastrofista, 

como poderia soar para muitos, é amainado por sua derradeira frase, que traz o 

verbo poder em seu sentido de ser permitido na primeira pessoa do plural, com o 

que o narrador junta à sua voz a daqueles leitores que julga compartilhar, ou quer 

que compartilhem, de sua otimista esperança de que cenários mais tenebrosos não 

se materializem. 

A retomada do tom catastrofista que se iniciou no primeiro parágrafo e foi 

parcialmente  abafado em seu final,  no entanto,   vem em altas doses desde o início  

                                                           
12

 A Universidade de Harvard é a mais antiga dos EUA (cf. em <www.harvard.edu/harvard-glance> 
acessado em 07/11/2011 às 12h12m) e até 2011 figurava em primeiro lugar no 50° Academic 
Ranking of World Universities do Institute of Higher Education Shanghai Jiao Tong University 
(<http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Harvard> acessado em 07/11/2011 às 12h18m e 
<http://shanghaiist.com/2007/08/13/shanghai_jiaoto.php> acessado no mesmo dia às 12h21m).  

http://www.harvard.edu/harvard-glance%3e%20acessado%20em%2007/11/2011
http://www.harvard.edu/harvard-glance%3e%20acessado%20em%2007/11/2011
http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm
http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Harvard
http://shanghaiist.com/2007/08/13/shanghai_jiaoto.php
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Parágrafo 2 - Esse desastre, contudo, coloca um 
desafio muito mais grave. Trata-se da forma como as 
sociedades modernas devem lidar com a 
regulamentação de tecnologias complexas. A 
velocidade cada vez maior da inovação parece estar 
ultrapassando a capacidade de agências reguladoras 
governamentais de lidar com os riscos – e muito menos 
prevê-los. 

  

 

do segundo parágrafo, em que palavras como desastre, desafio e a expressão muito 

mais grave parecem ter como efeito de sentido preparar o leitor para uma notícia — 

no caso uma reflexão de um autor consagrado já que pertence aos quadros do 

Project Syndicate e da Universidade de Harvard — nada otimista. 

O desafio, segundo Kenneth Rogoff, é uma pedra no sapato das sociedades 

modernas, portanto, não apenas dos EUA e talvez, para um leitor brasileiro um 

pouco mais atento, mais ainda para o Brasil, país que, no mundo, é um dos que 

mais detêm tecnologia avançada em exploração e extração de petróleo em águas 

profundas — voltaremos a este ponto mais adiante.  

Mais precisamente, o autor sugere que há um descompasso entre a forma 

como estas sociedades lidam com a regulamentação de tecnologias complexas, que 

avançam céleres enquanto seus riscos são tratados a passos menos largos. Algo 

como dizer que primeiro se cuida da exploração de um recurso natural que vale 

muito e merece até ser chamado por alguns de ouro negro, no caso do petróleo, 

para, só em etapas posteriores, cercar-se de precauções e cuidados. 

Rogoff é taxativo ao dizer que as agências reguladoras governamentais são 

menos velozes em exercer seu papel de cercar de mecanismos e dispositivos de 

segurança uma tecnologia inovadora em comparação com a velocidade de continuar 

inovando que esta apresenta. O efeito de sentido desta afirmação não é outro senão 

o de constatar que ser moderno, em muitos casos — e a exploração de petróleo é 

um deles — é correr perigos maiores que os avanços que esta modernidade carreia 

para o presente e o futuro da humanidade, mesmo que possam existir benefícios 

advindos dela. 

Só para lembrar, e voltando ao assunto da exploração brasileira de petróleo, à 

época do acidente com a plataforma offshore da BP no Golfo do México o Brasil já 

vinha há algum tempo comemorando as recentes descobertas de grandes reservas 

de petróleo na camada geológica suboceânica do pré-sal da região do litoral do país. 
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As notícias de então eram de que isso não só reforçaria a condição do Brasil de 

auto-suficiente em petróleo como também entraria para o rol de seus exportadores, 

como ilustra o recorte abaixo13: 

 

 

Um comunicado, em novembro do ano 
passado, de que Tupi tem reservas 
gigantes, fez com que os olhos do mundo 
se voltassem para o Brasil e ampliassem o 
debate acerca da camada pré-sal. À época 
do anúncio, a ministra Dilma Rousseff 
(Casa Civil) chegou a dizer que o Brasil 
tem condições de se tornar exportador de 
petróleo com esse óleo.  

Tupi tem uma reserva estimada pela 
Petrobras entre 5 bilhões e 8 bilhões de 
barris de petróleo, sendo considerado uma 
das maiores descobertas do mundo dos 
últimos sete anos.  

Neste ano, as ações da estatal tiveram 
forte oscilação depois que a empresa 
britânica BG Group (parceira do Brasil em 
Tupi, com 25%) divulgou nota estimando 
uma capacidade entre 12 bilhões e 30 
bilhões de barris de petróleo equivalente 
em Tupi. A portuguesa Galp (10% do 
projeto) confirmou o número.  

Para termos de comparação, as reservas 
provadas de petróleo e gás natural da 
Petrobras no Brasil ficaram em 13,920 
bilhões (barris de óleo equivalente) em 
2007, segundo o critério adotado pela ANP 
(Agência Nacional do Petróleo). Ou seja, 
se a nova estimativa estiver correta, Tupi 
tem potencial para até dobrar o volume de 
óleo e gás que poderá ser extraído do 
subsolo brasileiro.  

Estimativas apontam que a camada, no 
total, pode abrigar algo próximo de 100 
bilhões de boe (barris de óleo equivalente) 
em reservas, o que colocaria o Brasil entre 
os dez maiores produtores do mundo.  

 

                                                           
13 Cf. em <www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u440468.shtml>, “Folha Online”, acessada às 
18h25m de 10/12/2011. 
 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u440468.shtml%20acessado%20em%2011/12/2011
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É de se lembrar ainda que tal camada é a mais profunda para a qual o Brasil 

já desenvolvera tecnologia para perfuração e exploração de poços de petróleo. E 

não é de esquecer que o presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva, desfrutava 

àquele tempo de altos índices de aprovação entre os eleitores; que aquele era um 

ano de eleição; e que Lula apoiava sua até então chefe da Casa Civil, que fora 

ministra das Minas e Energia (e esteve à frente de agências reguladoras como a 

ANP – Agência Nacional do Petróleo), Dilma Rousseff, que concorria à sucessão 

presidencial nas eleições no segundo semestre daquele ano.  

Se nos EUA, o país mais rico do mundo, com desenvolvimento tecnológico de 

vanguarda e políticas de segurança rigorosas, um desastre de proporções 

gigantescas ocorreu no Golfo do México em uma plataforma offshore comum que 

estava sob a responsabilidade da empresa BP, do Reino Unido, e este faz parte das 

grandes potências mundiais, o que poderia ocorrer no Brasil? Afinal, não é ele um 

país do Terceiro Mundo prestes a operar plataformas que atingirão o pré-sal, uma 

camada geológica bem mais profunda que as até então efetivamente operadas e 

para as quais desenvolveu suas famosas tecnologias avançadas14?  

Esta, provavelmente, era uma pergunta que os leitores brasileiros mais 

otimistas poderiam estar se fazendo ao ler “As lições do vazamento no Golfo do 

México”. E também provavelmente era este o efeito de sentido que a publicação de 

tal texto pretendia. Rogoff não disse nada que não fosse plausível. Mas é de se 

convir que o momento econômico e principalmente político no Brasil convidava todos 

a uma reflexão sobre o futuro do país e de suas incursões mar a fundo em busca de 

petróleo sob o risco de afundar como a plataforma da BP, fazendo do Oceano 

Atlântico um mar poluído de óleo.  

Outro risco perturbador para partidos e eleitores que faziam oposição a Luiz 

Inácio Lula da Silva chama-se Dilma Roussef, a então candidata à presidência do 

Brasil, apoiada por ele, que poderia se beneficiar da euforia das boas notícias sobre 

as riquezas que o pré-sal poderia trazer para a economia local, se para os leitores 

                                                           
14

 Coincidentemente, enquanto esta dissertação estava sendo finalizada foi anunciado no dia 08 de 
novembro de 2011 o vazamento de petróleo em águas profundas (mas não na área do pré-sal) no 
Campo do Frade, Bacia de Campos – a cerca de 120 quilômetros do litoral Norte do estado do Rio de 
Janeiro. O poço é operado pela multinacional americana Chevron. A ANP - Agência Nacional de 
Petróleo determinou a suspensão das atividades da empresa petrolífera no Campo do Frade. Cf. em 
<http://www.dignow.org/post/houve-falta-de-preparo-da-chevron-no-vazamento-do-campo-do-frade-
david-zee-3362840-35806.html> acessado em 24 de novembro de 2011 às 20h51m. 

http://www.dignow.org/post/houve-falta-de-preparo-da-chevron-no-vazamento-do-campo-do-frade-david-zee-3362840-35806.html
http://www.dignow.org/post/houve-falta-de-preparo-da-chevron-no-vazamento-do-campo-do-frade-david-zee-3362840-35806.html
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houvesse o efeito de sentido de que o governo do qual eles eram figuras expoentes 

era um dos grandes responsáveis por estas riquezas virem à luz.  

Aprofundando ainda mais seu discurso rumo a um abismo de maus auspícios, 

Rogoff  crava seu  terceiro parágrafo mostrando os  EUA pressionados pelo desastre 

no Golfo do México e pela crise financeira que assolara o país e dali balançara a 

economia mundial.  Trata ambos os episódios como  dolorosos  e os atrela  a  outras 

 

 

Parágrafo 3 - Os paralelos entre esse vazamento de 
petróleo e a recente crise financeira são todos 
dolorosos: a promessa da inovação, uma enorme 
complexidade e a falta de transparência (segundo os 
cientistas, só conhecemos uma fração muito pequena 
das profundezas do oceano). Lobbies milionários e 
poderosos pressionam fortemente as mais robustas 
estruturas de governo. Foi um grande embaraço para o 
presidente americano, Barack Obama, o fato de ter 
proposto – com certeza, sob pressão da oposição 
republicana – expandir ainda mais as perfurações de 
petróleo em alto mar, pouco antes da catástrofe da BP. 

  

 

inconveniências: a promessa da inovação, a complexidade enorme (de tal inovação 

ou tecnologia) e uma transparência escassa cujo significado, entre parênteses, 

atribui à afirmação de cientistas de que das profundezas dos oceanos nós 

conhecemos muito pouco. Este nós é sugestivo de que o autor busca a adesão dos 

leitores às suas ideias. 

É verdade que tudo o que é novo é uma promessa; é algo que o 

conhecimento parcial de alguns sobre aquela especialidade trouxe à tona. Porém, 

talvez os leitores se perguntem: se é tão novo, então não é totalmente dominado e 

existem porções ainda desconhecidas que, inclusive, podem ser nefastas? Ou não: 

podem ser benéficas? Mais ainda: se é algo novo e complexo, há a probabilidade de 

os problemas intrínsecos a este algo serem, além de não de todo conhecidos, 

também difíceis de lidar?  

Neste mesmo parágrafo, o autor aborda os lobbies que muito provavelmente 

não são desconhecidos para os leitores brasileiros atentos. E os qualifica (talvez 

melhor seria dizer desqualifica) como milionários, poderosos e que pressionam as 

mais robustas estruturas de governo, complementando que o presidente dos EUA, 
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Barack Obama, deve ter sentido muito bem o peso de tais lobbies e de seus 

oposicionistas quanto a expandir a possibilidade de exploração de petróleo em alto 

mar pouco antes da catástrofe da BP. 

É curioso que, para alguns leitores, a maneira de dizer de Rogoff pode 

parecer a sua própria maneira de pensar. Se levarmos em conta o perfil dos leitores 

d’O Estado de S. Paulo impresso, para a maioria pode, sim, soar como suas próprias 

ideias estas que Rogoff lançou sobre o papel do jornal. Sua habilidade em trazer os 

leitores ao encontro de suas palavras é notória e isto, somado aos fatos que ele 

elenca em seu texto como justificativas de suas alegações e o respaldo de 

especialistas que sugere ter, reforça ainda mais esta possibilidade. Também se 

notam as semelhanças entre os meandros do poder, da exploração de petróleo, das 

forças político-econômicas daqui e de lá. 

No quarto parágrafo, da mesma forma é possível vislumbrar tais 

semelhanças, que agora se estendem a todo e qualquer país que faça prospecção e 

exploração de petróleo: 

 

 

Parágrafo 4 - A história da tecnologia petrolífera, como 
a dos instrumentos financeiros exóticos, sempre foi 
muito convincente e sedutora. Executivos do setor 
alardeavam que conseguiriam perfurar a alguns 
quilômetros para baixo, depois um quilômetro através, 
e alcançar sua meta em poucos metros. 
Repentinamente, em vez de falar-se em “pico do 
petróleo”, com os recursos se esgotando, a tecnologia 
passou a oferecer a promessa de ampliar os 
suprimentos para mais uma geração. 

 

 

O narrador coloca a sedução como uma das características da tecnologia 

petrolífera tanto quanto dos instrumentos financeiros exóticos, numa alusão aos 

lobbies (plural da palavra inglesa lobby, que se refere ao  exercício de pressão de 

grupos sobre o poder público para interferir em suas decisões em favor de 

interesses privados). As palavras convincente, sedutora, alardeavam e promessa 

insinuam suspeita, ou, talvez ainda mais, que Rogoff na verdade tem um ponto de 

vista contrário ao que reproduz em seu texto. 

A partir deste parágrafo, o leitor pode engendrar o sentido de que executivos 

de petroleiras deram à tecnologia de suas próprias empresas o fascínio de poder 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_press%C3%A3o


78 

 

encurtar a história do petróleo e, como se não bastasse, o fizeram de maneira a 

parecer que o mar nem é tão profundo assim e que a propalada iminente crise do 

petróleo, que é esgotável, pode ser postergada sem maiores problemas. O provável 

efeito de sentido é de que a ação benfazeja que produziu esta façanha foi possível 

pela ação dos lobistas e pela tecnologia que suas próprias empresas 

desenvolveram. 

Pano rápido para que o discurso fale levemente de uma das grandes 

ameaças de escassez de petróleo no mundo no quinto parágrafo: 

 

 

Parágrafo 5 - As autoridades ocidentais também foram 
influenciadas pelos temores quanto à estabilidade dos 
estoques no Oriente Médio. Alguns países em 
desenvolvimento, como é o caso do Brasil, descobriram 
um enorme potencial de petróleo em suas costas. Agora 
todas as apostas estão suspensas. Nos EUA, as 
perfurações de poços em alto mar, ao que parece, dará 
lugar à energia nuclear, com novos projetos sendo 
engavetados por décadas. E, como de hábito, uma crise 
num país pode se tornar global, com muitos outros 
reduzindo seus projetos de perfuração nas suas costas 
ou fora de seus limites. 

 
 
 
 A que se deve a afirmação de que instabilidades dos estoques dos países 

produtores do Oriente Médio influenciam as autoridades ocidentais? Não está bem 

claro e bem poderia também o narrador atribuí-las ao receio de que o poderio 

petrolífero do Oriente Médio é uma moeda supervalorizada num mundo em que 

todos os países querem ascender à condição de grande potência. Logo em seguida 

o texto coloca em cena o país que, sugestivamente, foi lembrado aos leitores desde 

o início da análise desta matéria: o Brasil, com suas recentes descobertas de jazidas 

petrolíferas na camada suboceânica do pré-sal.  

Referindo-se às então recentes descobertas de reservas na costa brasileira, 

porém, Rogoff esfria os ânimos de um possível leitor brasileiro à espera de um final 

feliz para o avanço de seu país nas lides do mercado da exploração de jazidas 

próprias: diz que naquele momento as apostas neste filão de combustível perdiam 

lastro. Sua expressão não poderia ser mais afirmativa ao grafar Agora todas as 

apostas estão suspensas.  
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O prognóstico de Rogoff, não completamente afirmativo pela presença da 

expressão ao que parece, é que a exploração de petróleo nos EUA em alto mar dará 

lugar à energia nuclear. O futuro, neste caso, não parece ser tão positivo — pode 

pensar o leitor — principalmente quando se lê o complemento da frase: com novos 

projetos sendo engavetados por décadas. O negativismo vai além com a alusão de 

que pode haver um efeito cascata de uma crise em um país, com os demais o 

seguindo e tornando-se tal crise algo global, com perfurações de poços de petróleo 

dentro ou fora dos limites destes países sendo reduzidas. 

O sexto parágrafo apela até para a beleza da costa brasileira, sugerindo que 

o país deve pensar melhor antes de colocá-la em risco em prol da prospecção de 

petróleo do pré-sal: 

 

 

Parágrafo 6 - O Brasil arriscará realmente sua 
espetacular área costeira para buscar petróleo, agora 
que todos foram alertados do que pode ocorrer? E a 
Nigéria, onde os riscos são amplificados por um 
conflito? Segundo especialistas, as perfurações em alto 
mar nunca tiveram potencial para um dia representar 
mais do que uma pequena fatia da oferta global. Mas, a 
partir de agora, haverá preocupações maiores para 
perfurar áreas profundas em qualquer ambiente 
sensível. 

 

 

A sedução da primeira frase é flagrante ao mencionar a espetacular área 

costeira brasileira (leiam-se as maravilhosas praias e os paradisíacos refúgios 

turísticos locais). Talvez pensem os leitores: é melhor trocar uma atividade 

econômica que envolve altíssimas tecnologias para garantir a energia que toca o 

cotidiano de populações e parques industriais, comerciais e de serviços, que é a 

petrolífera, pela preservação da natureza tal qual ela está, para assim ser usufruída 

pelos turistas, inclusive de outros países? Assim, o petróleo permaneceria 

completamente intocado em suas entranhas, na camada pré-sal, acima ou abaixo 

dela, depois que o desastre do Golfo do México mostrou os perigos que sua 

extração traz?  

Pode perguntar-se o leitor: justamente o petróleo ficar inerte? Ele, uma 

riqueza pela qual se travam guerras devido ao seu grande potencial energético, de 

que depende a humanidade e para cuja exploração (econômica, tanto quanto a do 
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turismo) desenvolvem-se inovações tecnológicas que levam a outras inovações? 

Seria esta a proposta de Rogoff? O Brasil, já mundialmente conhecido por ter 

desenvolvido tecnologia de perfuração e extração de petróleo em alto mar deveria 

sair desta cena? Ele, que atual e finalmente tem posição destacada neste segmento 

econômico e nos que caracteristicamente gravitam ao seu redor, gerando emprego, 

renda e dinamizando sub-setores econômicos de alguma forma relacionados a isso, 

deveria abdicar da prospecção e exploração do ouro negro, seja em terra, seja no 

mar? 

No mesmo parágrafo, o narrador alude à Nigéria, cujas reservas petrolíferas 

se localizam em região de conflitos tribais e onde predomina a pobreza, em 

contraposição às jazidas valiosas de petróleo de seu subsolo e cuja exploração não 

traz tanta valorização econômica quanto vazamentos pela má conservação das 

plataformas que crescentemente poluem o país. Seria isso sugestivo aos leitores de 

que estaria querendo dizer Rogoff que seja esquecida a pobreza da população e 

não se explore o petróleo que se encontra em seu subsolo e que pode trazer alento 

para a economia local, bastando para isso as instalações petrolíferas passarem a 

ser rigorosamente mantidas em boas condições de funcionamento e uso?  

Deveriam ambos os países, Brasil e Nigéria, abdicar de evoluir tecnológica e 

economicamente em nome da segurança que, segundo ele, parece que o acidente 

do Golfo do México mostrou que é impossível alcançar? No final do parágrafo, a 

tensão provocada pelo perigo iminente parece servir de alarme para o autor do 

artigo, quando afirma que não há riscos apenas nas plataformas offshore, mas em 

qualquer outra região sensível em que haja prospecção e extração de petróleo. O 

que seria uma região sensível, senão todas, sejam elas povoadas por humanos ou 

por animais, podem perguntar-se os leitores? 

Finalizando o parágrafo, o arremate que traz o efeito de sentido de que em 

nenhuma hipótese há vantagens e benefícios para a humanidade na exploração do 

petróleo e isso o narrador tem o cuidado de colocar sob a responsabilidade de 

especialistas. Segundo ele, para os especialistas a exploração de petróleo em alto 

mar não oferece muito para consumo: não tem potencial para um dia representar 

mais do que uma fatia da oferta global.  

Interessante a colocação, que provavelmente traz mais indagações de quem 

lê. Quer ela dizer que não é de fatia em fatia, de porções produzidas em diferentes 

países, em terra ou em alto mar, que se chega ao volume que consegue abastecer o 
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mundo? E que este volume é complementado, disso quase todo mundo sabe, por 

outras fontes de energia, incluindo aí as alternativas e menos danosas ao meio 

ambiente, como a solar, eólica, biomassa, hidrelétrica e bioenergia e (ou) etanol? 

Colocado este impasse no sexto parágrafo, sua extensão vem no sétimo: 

 

 

Parágrafo 7 e intertítulo - Outras crises. O problema 
não abrange só o petróleo. A grande novidade hoje em 
termos de energia é a revolução tecnológica para 
explorar o gás xistoso. Com enormes reservas 
próximas de áreas com grande concentração 
populacional, os governos precisarão refrear o 
entusiasmo e refletir sobre como equilibrar riscos e 
riquezas. 

 

 

Com um intertítulo que já é uma antecipação de que tudo pode ser bem pior, 

“Outras crises”, Rogoff finalmente diz ao leitor que não apenas o petróleo é 

problemático: alude a uma das promessas de solução da escassez de fontes de 

energia em nível mundial, que é a exploração do gás xistoso. O xisto betuminoso 

(também conhecido como folhelho ou xisto argiloso) é uma fonte de combustível. 

Quando submetido a altas temperaturas produz um óleo de composição semelhante 

à do petróleo do qual se extrai nafta, óleo combustível, gás liquefeito, óleo diesel e 

gasolina. Estados Unidos e Brasil são os países com as maiores reservas mundiais 

de xisto.  

Uma vez mais o autor coloca o Brasil lado a lado com os EUA: o petróleo que 

vazava lá poderia vazar aqui, da mesma forma que o xisto poderá trazer mais 

problemas que soluções lá e cá, sem contar que qualquer crise, onde quer que 

ocorra, alastra-se por todos os países em tempos de economia globalizada, sugere o 

texto.  Chama a atenção o efeito de sentido do verbo precisarão, com sua força 

premonitória que, neste caso, ganha ares de quase certeza. 

A exploração do gás xistoso, segundo Rogoff, implica o desenvolvimento e a 

utilização de tecnologia nova a ponto de ele referir-se a uma revolução tecnológica 

para viabilizá-la. Sem criticar o investimento nisso, nem mencionar aspectos 

negativos que porventura possam existir, o narrador trata, no entanto, de tentar 

brecar a euforia também com relação à exploração do xisto como combustível 

alegando que suas reservas se encontram em locais de alta densidade populacional 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Betume
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nafta
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo_combust%C3%ADvel
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_liquefeito_de_petr%C3%B3leo
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo_diesel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses
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e os governos precisarão refrear o entusiasmo e refletir sobre como equilibrar riscos 

e riquezas.  

Pelo menos refrear não significa abdicar de criar maneiras de contornar os 

riscos para usufruir das riquezas. Mesmo assim, o parágrafo soa como uma ducha 

fria nos ânimos mais exaltados de possíveis leitores que pudessem estar vendo em 

mais esta promessa de nova fonte de energia brasileira um veio promissor para o 

futuro do Brasil. 

No oitavo parágrafo, Rogoff expande seu raciocínio e  se mostra temeroso 

quanto a outras novidades: 

 
 

Parágrafo 8 - O problema básico da complexidade, da 
tecnologia e da regulamentação atinge muitas outras 
áreas da vida moderna. A nanotecnologia e a inovação 
no desenvolvimento de organismos artificiais oferecem 
um imenso benefício potencial para a humanidade, com 
a promessa de criação de novos materiais, 
medicamentos e técnicas de tratamento. Mas, no caso 
dessas tecnologias é extremamente difícil calcular o 
risco de um desastre muito grande. 

 

 

As preocupações do autor da matéria que se referem a calcular e contornar, 

se não evitar, riscos que elas podem trazer consigo, têm sua razão de ser, pois 

como já se disse nesta análise, é razoável e prudente que qualquer novidade (e nem 

sempre apenas as complexas) seja cercada de cuidados, medidas de segurança e 

regulamentação apropriada. No caso do texto de Rogoff, entretanto, que apresenta 

uma tecitura composta por hipóteses que privilegiam os perigos que as diferentes 

novas tecnologias abordadas podem representar para o mundo, o  efeito de sentido 

pode ser apreendido pelo leitor como uma advertência de que a prudência 

recomenda menos evolução tecnológica. Algo, talvez, como deixar como está para 

ver como é que fica, uma vez que o texto sugere que tecnologias menos complexas 

e não tão novas já tiveram seu balanço risco-benefício testado e aprovado. 

Rogoff ressalta o potencial de benefícios da nanotecnologia15 e da criação de 

organismos artificiais16, mas também para eles prevê dificuldades extremas de 

                                                           
15

 Nanotecnologia é a manipulação da matéria em escala atômica e molecular para o 
desenvolvimento de materiais ou componentes e está associada a áreas como a medicina, eletrônica, 
ciência da computação, física, química, biologia, engenharia dos materiais, pesquisa e produção. Cf. 
em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Nanotecnologia> acessado em 05/11/2011 às 13h35m. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletr%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_dos_materiais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nanotecnologia
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cálculo de riscos que podem trazer para a humanidade.  É uma crítica à biologia 

sintética que pode manipular organismos que venham a ser, no futuro, empregados 

na cura de doenças, produção de combustíveis e destruição de poluentes? Isto é 

sugestivo de que devem os pesquisadores primeiro encontrar soluções para 

prováveis problemas que eles trarão antes mesmo de desenvolvê-los? Seria 

possível adiantar-se quanto a todas as consequências que uma descoberta 

totalmente inovadora pode significar? 

O texto de Rogoff foi publicado n’O Estado de S. Paulo impresso quando, 

além do acidente no Golfo do México, o mundo estava saindo de uma forte crise 

econômico-financeira que frequentou todas as mídias desde principalmente meados 

do segundo semestre de 2009. Para ele, no parágrafo nove, porém, nem tal crise, 

nem outras anteriores a ela, foram tão devastadoras quanto os potenciais riscos das 

novas e complexas tecnologias. 

  

 

Parágrafo 9 - As crises financeiras são quase 
encorajadoras, em comparação. As bolhas 
especulativas e as crises bancárias há séculos têm sido 
uma característica comum da paisagem econômica. 
Por mais terríveis que sejam, as sociedades 
conseguiram sobreviver a elas. Na verdade, as 
pessoas que achavam que “desta vez é diferente”, 
antes da recente Grande Recessão, estavam erradas. 
Mas, embora não estejamos conseguindo lidar melhor 
com as crises financeiras, as coisas também não 
pioraram, necessariamente. 

 

 

Mais que isso, o texto é claro ao taxar tais crises financeiras como quase 

encorajadoras se comparadas às novas tecnologias complexas que precisam de 

regulamentação e segurança e, com sua força característica, o pretérito perfeito do 

verbo conseguir (conseguiram) corrobora isto. O parágrafo é sugestivo de que estas 

tecnologias que prometem saltos em qualidade de vida podem ser mais destruidoras 

que benéficas.  

                                                                                                                                                                                       
16

 Por organismo artificial entende-se uma forma de vida sintética, cujo DNA foi construído em 
laboratório com base num arquivo digital. Cf. em <http://super.abril.com.br/ciencia/vida-artificial-
587749.shtml> com acesso em 05/11/2011 às 13h55m. 

http://super.abril.com.br/ciencia/vida-artificial-587749.shtml
http://super.abril.com.br/ciencia/vida-artificial-587749.shtml
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No parágrafo 10, um trecho que soa como uma justificativa para que se pense 

desta maneira e contrapõe a atuação do G-2017 na crise de 2009 à da British 

Petroleum no episódio do Golfo do México em 2010: 

 

 

Parágrafo 10 - Talvez os líderes do G-20 não 
realizaram um trabalho brilhante tapando o buraco no 
sistema financeiro como afirmam. São prova suficiente 
disso os sérios problemas de dívida soberana na 
Europa, além dos que estão fermentando nos EUA e 
em outros lugares. Mas, comparados com os esforços 
da BP para tapar o buraco, os líderes do G-20 parecem 
onipotentes. 

 

 

A dimensão dada ao problema da BP é tamanha para o autor do texto, que 

ele minimiza ao extremo os efeitos da crise financeira que assolou o mundo todo e 

da qual até o final de 2011 se sentiam os efeitos negativos notadamente na Europa, 

apesar de o efeito de sentido da expressão como afirmam evidenciar uma provável 

dúvida. Em vista disso, ele pode ter levado seus leitores a se perguntarem se não 

haverá solução para a necessidade de geração de energia que atenda o mundo e 

que é vital para a humanidade.  

O Brasil conseguirá, sozinho, contornar os problemas advindos das novas 

tecnologias e que são ainda desconhecidos, entre elas a de exploração de petróleo 

em alto mar e de combustíveis obtidos do xisto betuminoso se o G-20, que congrega 

autoridades financeiras de 20 países (entre desenvolvidos e emergentes), não deu 

um basta definitivo à crise financeira de 2009? 

No  décimo  primeiro  parágrafo,  um alerta  sobre  catástrofes  ambientais em  
 

 

                                                           
17

 O G-20 estuda, analisa e promove a discussão entre os países mais ricos e os emergentes sobre 
questões políticas relacionadas com a promoção da estabilidade financeira internacional e encaminha 
as questões que estão além das responsabilidades individuais de qualquer organização. Cf. em 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/G20> acessado em 06/11/2011 às 07h20m. É composto pelos ministros 
de finanças e gestores dos bancos centrais dos governos de 19 países e da União Europeia (África 
do Sul, Alemanha,  Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, EUA, França, Índia, 
Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, República da Coreia, Rússia, Turquia e União 
Europeia). Cf. em <http://www.g20.org/about_what_is_g20.aspx> acessado em 06/11/2011 às 
09h00m.  
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_emergentes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/G20
http://www.g20.org/about_what_is_g20.aspx
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Parágrafo 11 - Se um dia um sinal de alarme 
precisasse ser dado, despertando a sociedade 
ocidental para repensar sua dependência na inovação 
tecnológica, com vistas a um consumo de combustível 
cada vez maior, seguramente esse sinal é a tragédia no 
Golfo do México. Mesmo a China, com sua estratégia 
do “boom agora, meio ambiente depois” deveria 
observar essa crise. 

 

 

razão de inovações de tecnologias que de tão novas são de consequências não 

mensuráveis. Mas o autor camufla sua afirmação com um tom inicialmente 

hipotético, reforçado pelo pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo precisar 

(precisasse): se um dia um sinal de alarme precisasse ser dado. Para logo em 

seguida dizer que este dia já houve e foi quando a plataforma Deepwater Horizon, 

da BP, explodiu e afundou dando origem ao vazamento de petróleo das profundezas 

do mar no Golfo do México — aí, o presente do indicativo do verbo ser (é) faz seu 

papel de categórico. 

  Rogoff chama este acontecimento de um sinal (que soa como um aviso) de 

que se deve repensar — talvez com o significado de necessidade de se voltar atrás 

— a dependência mundial de mais combustíveis produzidos a poder de inovações 

tecnológicas.  

Colocando a China, que cresce a ritmo acelerado tanto em população quanto 

em produto interno bruto (PIB) em meio ao seu raciocínio, estaria Rogoff  

aproximando sua lupa dos problemas sociais que podem eclodir caso o foco na 

exploração de riquezas seja maior que na segurança das populações? O leitor d’O 

Estado de S. Paulo impresso estaria a par da alegada (inclusive pelo autor do artigo) 

falta de rigor das autoridades chinesas quanto à qualidade de vida de seus cidadãos 

em favor do crescimento de sua economia — e Rogoff, aqui, descreve a estratégia 

da China como boom agora, meio ambiente depois? Os leitores brasileiros poderiam 

traçar um paralelo entre esta estratégia e a brasileira?  

O décimo segundo parágrafo retorna aos problemas financeiros e os coloca 

ao lado de uma crise na política energética: 

 

 

Parágrafo 12 - O setor financeiro já vem alertando que 
uma nova regulamentação poderá exceder as metas – 
ou seja, ter o efeito inesperado de impedir 
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vigorosamente o crescimento. Agora, enfrentamos as 
mesmas preocupações no campo da política 
energética./TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO 

 

 

Colocando na conta do setor financeiro sua afirmação de que novas regras 

financeiras poderão ter um efeito reverso, o que quer dizer não a estabilidade 

econômica, mas, sim, o impedimento do crescimento das economias, Rogoff usa o 

advérbio vigorosamente que constrói o sentido de que, além de inesperado, este 

efeito será profundo. Virá mais uma recessão mundial em função disso, pode 

alarmar-se o leitor. Mas o verbo poderá deixa margem para que o alarmismo seja 

controlado, pois ele não é afirmativo e dá margem para que seja entendido como 

hipotético.  

Nas duas últimas linhas do texto, a retomada da problemática da exploração 

de novas tecnologias remete o leitor especialmente às novidades tecnológicas na 

área energética que, segundo o autor, são tão preocupantes quanto mais uma crise 

financeira de grandes proporções. É uma volta ao início do discurso, o que sugere 

que as coisas podem acontecer à maneira de uma espiral, cujas voltas se iniciam, 

curvam-se até o pico e, também curvadas, retornam à base, ao começo, para 

retomar uma curva ascendente.  

Finalizando o último parágrafo e em sequência à última linha, no texto d’O 

Estado de São Paulo impresso há o crédito à tradutora do original, provavelmente 

escrito em inglês, visto que no pé da matéria, fechando a caixa de meia página que 

ela ocupa, o crédito dado é que ele é professor de economia e política em Harvard18, 

o que, indubitavelmente, dá credibilidade ao texto por pertencer ele a uma das mais 

renomadas universidades do mundo. Os créditos estão grafados em caixa alta e, no 

caso da tradutora, também em negrito, talvez por uma norma de redação d’O Estado 

de S. Paulo. 

Uma busca na internet para captar mais informações sobre a tradutora que 

pudessem explicar o fato de seu nome estar grafado não só em maiúsculas, como o 

de Rogoff, mas também em negrito, não trouxe resultados consistentes. Porém, em 

geral o negrito é a forma pela qual se realça o destaque, portanto a importância, da 

palavra ou nome que o contém. Além disso, chama a atenção O Estado de São 

                                                           
18

 Cf. em <www.harvard.edu/harvard-glance>  acessado em 07/11/2011 às 12h12m e já constante de 
nota de rodapé na página 72 desta dissertação. 

http://www.harvard.edu/harvard-glance%3e%20acessado%20em%2007/11/2011
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Paulo impresso dar este crédito à profissional que executou a tradução do texto, 

enquanto nos textos da versão virtual de www.estadao.com.br isto não ocorre.  

A ilustração constante na matéria merece considerações, até porque um 

discurso não se limita às palavras, aos caracteres da escrita, e é sabido que fotos, 

desenhos e ilustrações, quando adequados, falam tanto ou mais que o escrito e dão 

um efeito de complementação às informações, quando não são mais informativos e 

principalmente objetivos.  

Um texto ilustrado chama mais a atenção do leitor e torna o ato de ler mais 

agradável por quebrar a monotonia de palavras e colunas de palavras em 

sequência, notadamente quando se trata de um escrito que ocupa meia página de 

jornal que tem dimensão de 32 x 56 cm. 

Os eventuais efeitos de sentido negativos observados no texto são realçados 

pela ilustração (a cópia está na página a seguir). Trata-se de um desenho cujas 

cores predominantes vão do branco ao preto, porém ficando em grande parte dentro 

da escala de matizes do marrom. É de se notar que esta é a cor do petróleo ao 

reagir  com a água,  como no caso do vazamento no Golfo do México.  As cores  dão 

um efeito sinistro ao desenho e se casam com o sentido trágico do acidente 

envolvendo a plataforma offshore da BP e, de resto, às demais alegações sobre 

problemas abordados pelo narrador.  

Sem legenda que o explique e assinado na lateral esquerda apenas pelo nome 

Farrell com a indicação de que faz parte da equipe de profissionais da AE – Agência 

Estado, o desenho ocupa mais de dois terços de uma coluna e, inclinando- se para a 

direita, sai da terceira coluna, onde está sua base, e invade a quarta, fazendo com 

que as palavras desta coluna sejam recortadas para contorná-lo como faz a água 

para ultrapassar obstáculos. Da metade para cima ele se encontra paralelo ao título 

da matéria, “Lições do Vazamento no Golfo do México”, que, então, pode ser 

entendido como seu título ou legenda.  

Pode-se dizer que a ilustração dota o discurso de movimento e este 

movimento é ainda mais acentuado pelos animais lá representados — um polvo com 

a cabeça voltada para as profundezas do mar estende para cima seus tentáculos, na 

direção da plataforma, talvez num esforço de agarrá-la e levá-la para o fundo e, com 

isso, destruí-la, destruindo também os perigos que representa para a vida marinha 

do local. 

 

http://www.estadao.com.br/
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Embora no texto escrito o narrador não faça menção específica à vida 

marinha — limitando-se a citar o meio ambiente e, depois, ao citar as fontes de xisto, 

as populações dos centros urbanos em que se localizam —, a ilustração é 

fortemente alusiva a ela e sugere que os efeitos danosos do vazamento a abaterão. 

Tartaruga, peixe e até pássaro figuram no desenho em posições aparentemente 

desordenadas, como que procurando direções que possam seguir para sair de uma 

situação de perigo.  

Passemos à análise da segunda matéria, publicada na seção Vida do jornal 

impresso, na página 17 do caderno A — o texto integral está na página 125, no 

ANEXO VII. 
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6.2.2   Segunda matéria publicada n’O Estado de S. Paulo impresso 

 

 

EUA 
investigam 
vazamento 
de petróleo 
Irritado, Obama admite mudar legislação; 
prejuízo da BP já chega a US$ 900 milhões 

 

 

 O Estado de S. Paulo de 02 de junho de 2010 traz mais uma matéria sobre o 

desastre no Golfo do México, também em meia página e com ilustração esquemática 

da tentativa de solucionar o problema. O título da matéria dá conta de que o 

vazamento está em investigação e o subtítulo adianta que, irritado, o presidente dos 

EUA admite mudar a legislação (para ter sentido, provavelmente a referência é às 

normas que regem a implantação e operação de plataformas de petróleo no país). 

Informa também sobre o prejuízo da British Petroleum até então, num montante 

bastante alto, de US$ 900 milhões, e que sugere a dimensão do desastre. Dando 

maior concretude ao discurso, o jornal emprega o presente do indicativo no título e 

no subtítulo. 

 O prejuízo da BP daria ideia ao leitor, também, da dimensão dos problemas 

ambientais, para o comércio e o turismo e para as populações das regiões afetadas 

pelo petróleo que se alastrava pela costa? Mais: a irritação do presidente Barack 

Obama ao admitir que pode mudar a legislação se traduz, para o leitor, em indicador 

da gravidade da ocorrência? Parece que sim, e título e subtítulo cumprem, em 

poucas, mas significativas palavras (e números), estas mensagens que pretendem 

seja apreendida por quem lê. 

 A matéria é assinada por dois correspondentes de O Estado de S. Paulo — 

Patrícia Campos Mello, em Washington, capital dos EUA, e Gustavo Chacra, em 

Nova Iorque, centro financeiro daquele país —, que têm seus nomes destacados em 

negrito e suas funções e praças em caixa alta, uma maneira de colocar estes 

profissionais em evidência e, assim, dar credibilidade a participantes das equipes de 
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jornalistas da própria publicação, chamando para ela a responsabilidade sobre o que 

é informado no texto. Provavelmente por um vacilo na revisão final do texto, o nome 

Iorque, de Nova Iorque em português, permaneceu em inglês, Yorq, de New York. 

 No lead, que inicia o corpo do texto, porém destacado em negrito, há o 

reforço de parte do que adiantam título e subtítulo: 

 

 

Lead - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos 
abriu investigação criminal e civil para apurar 
responsabilidades pelo vazamento de petróleo no Golfo 
do México, o maior desastre ecológico da história do 
país. O secretário de Justiça, Eric Holder, disse que a 
investigação será “abrangente e agressiva”. Holder 
afirmou que todos envolvidos serão investigados e os 
que desrespeitaram as leis, processados. 

 

 

 Observa-se uma diferença entre este texto e o analisado acima (6.2.1): aqui, 

trata-se de uma narrativa, com personagens e suas respectivas falas e a cronologia 

que define o acidente do Golfo do México como o maior na história dos EUA, 

enquanto que no anterior o discurso era dissertativo opinativo, no qual os 

acontecimentos propiciavam reflexão.  

Já de início, é colocado o Departamento de Justiça dos EUA como 

responsável pelas investigações das responsabilidades pelo vazamento de petróleo 

nas esferas civil e criminal, o que deve provocar um efeito de sentido de que as 

ações sobre o acidente são de importância tão crucial para o país que suas 

autoridades máximas estão diretamente envolvidas nelas. Além disso, a ocorrência é 

chamada de maior desastre ecológico da história do país, deixando para trás o 

acidente com o navio petroleiro Exxon Valdez, que em março de 1989 derramou 

milhões de litros de óleo bruto na costa do Alasca (EUA) e que até agora, com o 

acidente da BP, vinha sendo lembrado pela mídia em geral como o maior do mundo. 

 Realçando a importância dos eventos e das medidas de investigação 

anunciadas, o próprio secretário de Justiça norte-americano, Eric Holder, aparece no 

texto como responsável pela investigação, afirmando que ela seria abrangente e 

agressiva, que todos os envolvidos seriam investigados e aqueles que 

desrespeitaram as leis seriam processados. O discurso de Holder é a um só tempo 

um demonstrativo de que as mais altas autoridades do país estavam pessoalmente 
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empenhadas na averiguação e solução do problema no Golfo do México e de que o 

governo Obama não passaria como omisso em relação ao episódio, seja a petroleira 

envolvida, a BP, financeiramente poderosa ou não, com lobistas eficientes ou sem 

eles. 

 Tanto é assim que no primeiro parágrafo surge em campo o próprio 

presidente dos EUA: 

 

 

Parágrafo 1 - Horas antes, o presidente Barack Obama 
havia endurecido o tom contra a BP, responsável pelo 
poço de onde já vazaram entre 76 e 167 milhões de 
litros de petróleo. “Se houve desrespeito às nossas leis, 
levando a todas essas mortes e destruição, eu prometo 
que os responsáveis serão processados”, disse. Obama 
prometeu uma “apuração completa e vigorosa” das 
causas do acidente. E pediu aos líderes da comissão 
especial de investigação que façam o necessário para 
descobrir os culpados pelo vazamento de óleo, que 
ontem atingiu o Estado de Mississippi, após ter afetado 
Louisiana e Alabama. 

  

 

O primeiro parágrafo sugere que as afirmações do secretário de Justiça eram 

consequência de ordens repassadas pelo presidente Barack Obama, que horas 

antes endurecera contra a BP. A fala do presidente norte-americano é uma 

combinação de promessas ao povo — eleitores efetivos e potenciais, portanto — e 

ameaças a quem de alguma forma e desrespeitando as leis possibilitou que a 

tragédia em alto mar acontecesse. É de os leitores se perguntarem se entre estes 

últimos não estariam inclusive autoridades e funcionários do governo dos EUA 

incumbidos da fiscalização da atuação de petroleiras nos domínios daquele país. Ou 

seria só a BP a culpada pelo ocorrido? 

 No início do parágrafo, há a informação de que àquela altura já tinham vazado 

entre 76 e 167 milhões de litros de petróleo. A estimativa com uma faixa de volume 

tão elástica (afinal, entre 76 e 167 milhões de litros há nada menos que 91 milhões 

de litros de petróleo que podem ter vazado) leva a crer que a margem para acertos 

era estendida ao máximo quando se tratava de números. A verdade é que o 

vazamento, tão mal quantificado, não era solucionado. Esta parece ser a única 

certeza a que os leitores podem se apegar: a de que a despeito de tudo, com 
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margens tão elásticas para acertos, inclusive, o petróleo continuava escapando para 

a água e as praias do Golfo do México. 

Este Obama irritado e ameaçador com a BP não parece ser o mesmo que 

pediu, e não exigiu, que os líderes da comissão de investigação do acidente 

fizessem de tudo para descobrir os culpados pelo vazamento. E aí vem uma 

informação importante de que o problema estava crescendo e atingindo mais áreas 

do Golfo, que ontem atingiu o Estado de Mississippi, após ter afetado Louisiana e 

Alabama. Mesmo com o tom aparentemente duro de Obama e do secretário de 

Justiça, a impressão que provavelmente fica para o leitor é a de que não se tem o 

menor controle do problema. As promessas são de identificação e punição dos 

culpados, notadamente os ligados à BP, não de solução efetiva do problema. 

 O  segundo  parágrafo  parece poder ser definido com a palavra  promessa  e 

 

 

Parágrafo 2 - O chefe da Casa Branca também disse 
que “se as nossas leis forem insuficientes para evitar 
catástrofes desse tipo, essas leis precisam mudar. E se 
a supervisão tiver sido inadequada, ela terá de mudar”. 
Pela primeira vez, Obama usou a expressão “maior 
desastre natural da nossa história” em um discurso. 

 

 

coloca em cena a maior autoridade dos EUA para emprestar seriedade e 

credibilidade ao texto. Um detalhe é a abordagem da possibilidade de as leis norte-

americanas que regulam a prospecção e exploração de petróleo no país não 

apresentarem o rigor necessário a estas tecnologias complexas e com riscos 

potenciais não de todo bem dimensionados.  

Outro detalhe importante é que pela primeira vez é aventada a possibilidade 

de ter havido falha na supervisão, que é de responsabilidade do governo dos EUA. 

O texto ressalta que Obama se referiu pela primeira vez ao desastre no Golfo como 

o maior da história do país (suplantando, portanto, o até então considerado o maior: 

o do navio Exxon Valdez, em 1989, na costa do Alasca). O efeito de sentido para os 

leitores pode ser de uma profunda gravidade do evento em questão. 

É de chamar a atenção que este parágrafo, que à primeira vista parece conter 

apenas promessas e ameaças, na verdade apresenta meias confissões de culpa por 

parte de altas autoridades governamentais dos EUA. Nele abrem-se brechas para 
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que um leitor mais crítico coloque o governo dos EUA no banco dos réus ao lado da 

British Petroleum em possíveis ações judiciais para julgar a culpabilidade e de quem 

será o ônus da correção dos danos causados ao meio ambiente e às populações do 

Golfo do México. 

O terceiro parágrafo continua com promessas e ameaças, mas não apenas à 

BP: 

 

 

Parágrafo 3 - O presidente afirmou que a comissão de 
investigação tem seu “apoio para seguir os fatos, seja 
aonde quer que eles levem, sem medo”. “É essencial 
que examinemos de forma abrangente como a indústria 
de petróleo e gás opera e como o nosso governo 
supervisiona essas operações.” A comissão terá seis 
meses para entregar um relatório. Obama indicou que a 
perfuração de poços em alto-mar só voltará a ser 
autorizada após as investigações. 

  

 

A explosão da plataforma Deepwater Horizon ocorreu no dia 20 de abril de 

2010 e no dia 22 ela se inclinou e afundou no mar, provocando o rompimento de um 

cano que ligava o poço de petróleo às máquinas de extração localizadas na 

plataforma. A matéria em análise agora foi publicada no dia 02 de junho de 2010, 

quer dizer, mais de 40 dias depois do acidente. E o presidente dos EUA ainda 

prometia, em 02 de junho, apoiar a investigação para apurar as responsabilidades 

sobre ele.  

 Isto significa que até a data da publicação da matéria e desde o início dos 

trabalhos de prospecção e exploração de petróleo no Golfo do México o governo dos 

EUA não tinha averiguado se as atividades e as instalações eram seguras e 

seguiam as normas pertinentes? Parece que significa, pois Obama diz que agora é 

essencial que examinemos de forma abrangente como a indústria de petróleo e gás 

opera e como o nosso governo supervisiona essas operações. O prazo dado por ele 

para esta averiguação também parece bastante elástico: seis meses para que um 

relatório fosse apresentado, sendo que a partir daquele momento de seu discurso e 

até o relatório estar pronto as perfurações em alto mar estavam suspensas. 

Parece razoável que se quisesse primeiro bloquear o vazamento, mas isso 

era papel da BP. Aos leitores não podem parecer promessas e ameaças tardias as 
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feitas pelo presidente norte-americano no terceiro parágrafo? De qualquer maneira, 

nele Obama fala, sem ser explícito, mas para um leitor atento pode saltar à vista, 

que os envolvidos na investigação devem checar os fatos aonde quer que eles 

levem, sem medo. Este leitor mais perspicaz pode inclusive buscar sentido para esta 

fala na pergunta sobre quem poderia provocar medo senão os poderosos lobbies 

que se movimentam em torno da rica indústria petrolífera e do próprio governo norte-

americano. 

Estes lobbies, muito provavelmente, talvez até certamente, já estavam agindo 

para resguardar os interesses das indústrias que atuavam ou haviam atuado na 

plataforma, seja a própria BP, sejam as que gravitam à volta da atividade de 

exploração e prospecção de petróleo — empresas de projetos, fornecedores de 

equipamentos, insumos e matérias primas e assim por diante, formando uma grande 

teia de empresas. Enfrentá-los é uma tarefa difícil até mesmo para a nação mais rica 

do mundo, os EUA.  

O quarto parágrafo traz, de novo, a fala presidencial tomando emprestado o 

discurso da população e de especialistas e ativistas da questão ambiental: 

 

 

Parágrafo 4 - “Um modo de vida está sob ameaça, não 
apenas águas e peixes, mas um tesouro nacional”, 
disse o presidente. Ele anunciou que vai triplicar o 
número de pessoas mobilizadas para limpar o petróleo 
que atingiu a costa. São atualmente 20 mil e muitas 
delas estão sendo alojadas em barcos, batizados de 
flotels, por falta de acomodação na região. 

 

 

Obama se refere à região afetada pelo vazamento como um tesouro nacional 

que tem um modo de vida próprio a ser resguardado. A promessa vem a seguir: 

triplicar as 20 mil pessoas que trabalhavam na limpeza da costa do Golfo. O texto, 

neste ponto, dá uma informação, quebrando o tom político do discurso de Obama: 

os trabalhadores, em muitos casos, se abrigavam em barcos apelidados de flotels 

(ao que parece, floatel é uma combinação das palavras floater, de flutuador, e hotel) 

por falta de outra opção de acomodação na região.  Esta informação pode provocar 

o efeito de sentido de que grande número de pessoas trabalhava, inclusive em 
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condições pouco cômodas, com o objetivo de melhorar o ambiente na área afetada 

pelo vazamento.  

Aumentar o número de trabalhadores na limpeza, pelo que sugere o quinto 

parágrafo, pode ser considerada uma resposta do presidente norte-americano ao 

povo dos EUA depois que uma pesquisa divulgada no dia anterior ao seu discurso 

apontou os seus índices de aprovação quanto ao enfrentamento dos problemas no 

Golfo do México: 

 

 

Parágrafo 5 - Obama tem sido criticado por ter dado 
liberdade à BP nas tentativas da empresa de limpar o 
derramamento e conter o vazamento. Pesquisa 
divulgada ontem mostra que 42% dos americanos 
desaprovam a maneira de Obama lidar com o acidente, 
enquanto 39% aprovam. 

 

 

 O parágrafo cinco informa que havia críticas a ele pela liberdade dada à BP 

na contenção do vazamento. Talvez seja esta uma maneira de dizer para que se 

compreenda que o governo norte-americano não tomou para si seu verdadeiro 

quinhão de responsabilidade sobre a ocorrência, evolução e solução do problema, 

sua fiscalização, a exigência e a supervisão de ações corretivas eficazes para tapar 

a abertura do poço, no fundo mar, e de evitar que o vazamento aumentasse e se 

esparramasse pelas águas e pela costa do Golfo. 

 Finalizando o texto, o sexto parágrafo: 

 

 

Parágrafo 6 e intertítulo - Manobra arriscada. A BP 
tenta uma nova manobra para conter o vazamento, 
chamada de “lower marine riser cap”(mais informações 
nesta página). Mas ela é arriscada e pode aumentar em 
até 20% o fluxo de óleo que vaza do poço antes de 
contê-lo. O governo já admite o pior cenário, de que o 
petróleo continuaria a vazar até agosto, quando termina 
a construção do primeiro dos dois poços auxiliares. A 
BP disse ontem que já gastou US$ 900milhões para 
conter o vazamento e limpar as águas e a costa. Isso 
não inclui as centenas de processos e indenizações em 
curso. 
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 Com o intertítulo “Manobra arriscada” iniciando-o, o parágrafo dá 

informações sobre a nova tentativa da BP de estancar o petróleo que vazava. 

Remetendo o leitor para o box ilustrado e em cores, com textos internos explicativos, 

e com a repetição de que o governo já admite o pior cenário, o parágrafo é rico em 

informações. O próprio intertítulo é informativo e adianta tratar-se, a tentativa, de 

uma manobra arriscada, o que deve provocar a curiosidade de quem lê — a 

expressão dá um toque de suspense e antecipa, para os leitores, o que será 

relatado a seguir. 

 Melhor dizendo, o intertítulo deixa antever que para se chegar a uma possível 

solução que estancasse o óleo que vazava, outro (ou outros) risco se apresentava 

na própria técnica a ser aplicada, o que é sugestivo de que se trata de uma tarefa 

complexa cujo êxito, além de não ser garantido, pode se transformar no contrário, ou 

seja, em um insucesso de que podem advir outros problemas ou aumentar o já 

existente. 

Pela primeira vez entre os textos até aqui analisados é dado por extenso o 

nome da técnica a ser usada: lower marine riser cap. Sua tradução para o 

português, porém, não consta na matéria, e, por ser uma expressão técnica, não é 

de domínio comum. Talvez não tenha havido o cuidado de apresentar a tradução 

para a língua d’O Estado de S. Paulo e seus leitores supondo-se que seu 

entendimento pudesse ser facilitado pela ilustração esquemática do box que 

aparece na próxima página desta dissertação. Ou porque a publicação considera 

seus leitores de tão alto nível que podem entender expressões técnicas em outra 

língua que não o português. 

Realmente figuras esquemáticas com textos internos quase sempre facilitam 

o entendimento daquilo que abordam. Neste caso, mesmo sendo um assunto 

complexo que envolve tecnologias e mecanismos sofisticados e distantes da grande 

maioria dos leitores, o box  joga luz sobre ele e é providencial para que se possam 

construir efeitos de sentido compreensíveis sobre a nova atividade para fazer cessar 

o vazamento. 

É de se notar que em grande parte dos textos analisados para esta 

dissertação a BP é citada como uma das principais entidades envolvidas na 

ocorrência (mas nem sempre ouvida para a elaboração das matérias) por ser aquela 

que explorava petróleo a partir da plataforma que explodiu e afundou. A outra parte 

envolvida, é claro, é o governo norte-americano, e nos textos d’O Estado de S. Paulo 
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ele é quase sempre uma voz presente. Seria isso sugestivo de que a política de 

comunicação da BP é menos atuante que a do governo? Ou a mídia brasileira, mais 

especificamente O Estado de S. Paulo, se interessa mais por aquilo que venha do 

governo dos EUA, um país distante do Brasil, mas cujas atitudes  —  sejam políticas, 

econômicas,  sociais e outras  —  em  geral  respingam  de  alguma forma em outras  

 

 

 

 

 

nações? Teriam os leitores do jornal em estudo mais familiaridade com o governo 

Barack Obama que com uma petrolífera britânica que no Brasil tornou-se popular 



98 

 

apenas por causa do acidente no Golfo do México? É notório que a personalidade 

Barack Obama é popular e desperta o interesse, e em geral a credibilidade, de 

outros povos além do norte-americano. Daí, talvez, ter ele mais destaque nos textos 

e ser ouvido pela mídia em muito maior proporção que a BP. 

 Apurando a visão, no entanto, percebe-se no lado esquerdo inferior do box 

(página anterior), já fora de seus limites, o crédito à BP como fonte da ilustração e, 

no lado oposto, o crédito à Agência Estado (AE), empresa do Grupo a que também 

pertence o jornal de que tratamos aqui. Isto sugere que o jornal assumiu a BP como 

a fonte de onde coletou as informações constantes da ilustração, mas dá ao trabalho 

de infográfico da AE tanta importância quanto a esta fonte. 

 O texto do último parágrafo traz a informação de que antes de conter o 

vazamento a técnica esquematizada no box pode fazê-lo aumentar em até 20%. 

Trata-se, portanto, de uma informação imprecisa, já que de 0% a 20% é uma faixa 

de volume de aumento também elástica, tal qual o volume estimado de 

derramamento de óleo desde o dia do rompimento da canalização que unia o poço à 

plataforma, que no primeiro parágrafo da mesma matéria foi situado entre 76 e 167 

milhões de litros.  

 Não se sabe se por precaução para não haver surpresa que leve o governo 

ao descrédito, fato é que o último parágrafo da matéria faz constar, em repetição, 

que o governo de Barack Obama já admitia o pior cenário, que seria a continuação 

do vazamento até o mês de agosto, apontado como a data em que um de dois 

poços auxiliares, então em perfuração, entraria em operação. O texto não explicita a 

função destes outros poços, mas é de se supor que eles dividiriam a forte pressão 

exercida pelo óleo e o gás nos subterrâneos do mar, buscando saídas — a pressão, 

em operação normal, os impele mais facilmente para a coleta na plataforma, e, em 

caso de escape como o que estava ocorrendo, para vazar sem nenhum controle. 

 Finalizando o parágrafo e a matéria, o texto dá apenas uma pincelada sobre 

os custos do acidente ao dizer que no dia anterior a BP informou que até o momento 

seus gastos contra o vazamento e para limpar as águas e a costa do Golfo 

somavam US$ 900 milhões, um volume considerável de dinheiro que não inclui as 

centenas de processos e indenizações em curso. O texto termina sem mensurar ou 

dar uma ideia dos custos sociais e ambientais do desastre, se bem que estes devem 

ser imensuráveis notadamente àquela altura, quando sequer se sabia ao certo 

quantos litros de óleo vazavam da canalização deteriorada, nem quais eram as 
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perdas reais para a BP referentes à destruição das instalações para a exploração de 

petróleo e ao óleo que se perdia no mar e na costa. 

 Com base na análise até aqui realizada, passemos ao próximo capítulo, que 

traz comparações entre as mídias e seus conteúdos e considerações finais. 
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CAPÍTULO 7   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa realizada para a elaboração desta dissertação aponta algumas 

evidências de que ambos os tipos de edição — virtual e impressa em papel com 

páginas no tamanho 32 x 56 cm — procuram satisfazer critérios de qualificação das 

fontes de dados e informações; de visualidade e materialidade dos fatos; de 

duplicação ou redundância por meio de imagem e texto escrito, por exemplo, para 

enfatizar seu conteúdo e dar-lhe veracidade; e de retomada de assuntos tratados em 

publicações anteriores, permitindo a quem lê a sequenciação dos fatos. Vejamos: 

 

 Ambos os meios de disseminação das notícias têm agências 

internacionais de notícias, principalmente, como seu celeiro de 

informações, fotos e ilustrações. 

 Com frequência, as agências de notícias dão voz a: 

  

1. autoridades (no caso, norte-americanas) que atuam em nível 

nacional, estadual e dos locais afetados pelo vazamento de 

petróleo,  

2. funcionários de organismos governamentais e não 

governamentais de proteção ao meio ambiente e 

3. funcionários de agências de classificação de riscos econômico-

financeiros de países.  

   

Este procedimento produz o efeito de que tais vozes, reconhecidas 

mundialmente como detentoras de um poder que lhes confere credibilidade, 

transferem esta sua credibilidade para a publicação que as cita. 

 

 Há a tendência a ilustrar os textos, mais os impressos que os virtuais, o 

que é uma forma de conferir materialidade ao assunto de que se está 

tratando, ampliando com isso a veracidade dos dados publicados e 

aumentando — pela redundância — sua carga informativa. 

  Todos os textos — impressos e virtuais — fazem remissão a matérias 

anteriormente publicadas e disponibilizadas na internet, retomando os 
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dados necessários para situar o leitor quanto aos fatos que deram 

origem à série de matérias.  

 

Por estratégias que caracterizam o estilo do discurso jornalístico de veículos 

diários, tanto O Estado de S. Paulo virtual quanto o impresso priorizam, 

notadamente em seus títulos e nos leads das matérias que publicam, os verbos no 

presente do indicativo, que tem o efeito de sentido de que aquilo de que trata o texto 

é categórico, afirmativo, claro, definitivo, assim como, nos corpos do textos, há uma 

predominância no tratamento de fatos passados com os verbos no pretérito perfeito, 

produzindo o significado de fato (ou fatos) consumado, acabado. 

O presente do indicativo traz o efeito de que não apenas o fato é certo como 

foi produzido agora e isto, para publicações diárias e principalmente em tempo 

(quase) real, como as do site www.estadao.com.br, é de fundamental importância 

para que o leitor capte as informações como se elas estivessem sendo transmitidas 

no exato momento em que os fatos de que elas se ocupam acontecem ou se 

desenrolam. 

Embora entre um acontecimento e sua transmissão via notícia de jornal 

impresso ou virtual ocorra um tempo para a organização do discurso, que no caso 

da pesquisa de que trata esta dissertação é sempre escrito, a temporização com 

ênfase no presente do indicativo aponta que a casa publicadora das duas versões 

de noticiário contempladas neste estudo dá ênfase ao atendimento à 

crescentemente esperada grande velocidade a tal transmissão, o que provoca a 

ilusão do tempo real. 

As ilustrações, que de um modo geral, quando adequadas ao discurso de que 

fazem parte, provocam uma maior apreensão do que é transmitido, são um recurso 

de que se vale mais O Estado de S. Paulo impresso que o virtual. Neste, das cinco 

matérias analisadas apenas a que tem o título “Vazamento pode ser visto a 15 km 

das praias da Flórida” apresenta uma foto, enquanto as duas matérias impressas 

aqui estudadas são bem ilustradas, uma com um desenho e outra com um box 

contendo o esquema das atividades para conter o vazamento de petróleo e gás no 

Golfo do México. 

 A foto da matéria de www.estadao.com.br, se bem que não utilize os recursos 

de movimento disponibilizados pela internet, como a aplicação de efeitos de 

programas como o Flash e outros, de filmagem, mesmo assim provoca o sentido de 

http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/
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movimentação porque as águas do mar se apresentam nela graficamente 

representadas pelas pequenas ondas do local e pela posição das duas pessoas em 

evidência dentro de um barco que se encontra navegando. As duas pessoas, por 

sua vez, ainda que sequer mencionadas no corpo da matéria, ocupam cargos 

públicos nos EUA e isto é uma maneira de emprestar ao texto a credibilidade 

necessária aos leitores e o efeito de sentido de que as autoridades daquele país 

estavam atuando inclusive in loco na supervisão das tentativas da petroleira British 

Petroleum de frear o vazamento. 

 A pretensão de analisar as matérias de que trata esta dissertação 

quanto à sua disposição nas páginas impressas e na tela do computador restou 

impossível, visto que as imagens das telas das matérias virtuais do dia 02 de junho 

de 2010 não puderam ser capturadas, inviabilizando a análise de O Estado de S. 

Paulo virtual dentro desta perspectiva e, portanto, sua comparação com as páginas 

do mesmo jornal, porém impressas.  

A impossibilidade da análise e da comparação mencionadas no parágrafo 

acima decorre do fato de o site de O Estado de S. Paulo ser atualizado de minuto 

em minuto, segundo o Grupo Estado, mantendo-se as matérias já publicadas, mas 

acrescentando-se outras e também publicando novos anúncios e substituindo os 

que foram veiculados no dia escolhido para a captação de material para o corpus 

desta dissertação.  

De qualquer maneira, foi comprovado no estudo que a cadernização de textos 

principalmente no jornal impresso impacta no sentido das informações que se 

pretende passar ao leitor, na credibilidade que ela empresta a eles, e, até, na 

potencialidade de vender ideias, serviços e produtos. 

Na internet, o leitor tem a comodidade de lançar no mecanismo de busca do 

próprio site as notícias que pretende ler. Com poucas palavras digitadas na caixa 

deste mecanismo e um clique no mouse, é direcionado em segundos para um índice 

virtual de matérias, cada qual acompanhada da data e do horário em que foi 

disponibilizada, bastando, com mais um clique, agora sobre aquela que deseja ler, 

abrir o conteúdo a ser lido.  

Na edição impressa a busca não é tão cômoda. Primeiro pelo meio em que as 

matérias estão publicadas: folhas grandes, de 64 x 112 cm de dimensão quando 

abertas, o que dá as medidas de 32 x 56 cm por página, não são facilmente 
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manipuláveis se não se conta com uma superfície de apoio, como mesa ou 

escrivaninha.  

A cadernização favorece a localização daquilo que se deseja ler, porém ainda 

neste caso não tão facilmente quanto na internet, bastando citar, para fundamentar 

esta afirmação, que as duas matérias impressas de que trata esta dissertação estão 

em um mesmo caderno, o A, mas em setores distintos — a primeira em 

Internacional e a outra em Vida. Como na capa daquela edição impressa não há 

qualquer menção às duas matérias, o leitor precisa procurar caderno a caderno ou 

página a página até encontrá-las. 

O jornal com suporte em papel oferece a possibilidade de os leitores 

guardarem informações recortando as matérias ou a própria página, marcando com 

lápis ou caneta, fazendo uma cópia do tipo xerox e (ou) dobrando a ponta da página 

em que está o conteúdo impresso que quer destacar em seus arquivos. Já a internet 

é mais flexível também neste quesito, pois oferece os recursos de copiar a matéria 

que se pretende arquivar e colá-la em páginas do Word ou outro programa de 

computador, arquivando-a em arquivos pessoais definidos pelo leitor. Também se 

pode adicionar o link da matéria que se quer arquivar entre os Favoritos do leitor, em 

seu próprio computador, ou imprimi-la para que seja armazenada em um arquivo 

físico. 

Cotejando os Midia Kits das publicações impressa e virtual, comprovou-se 

que tanto O Estado de S. Paulo em papel quanto o site www.estadao.com.br 

consideram os perfis de seus leitores na organização da transmissão de seus 

discursos nos dois meios de comunicação. Ressalte-se, no entanto, que a versão 

impressa é mais rigorosa neste sentido e com um número muito inferior de matérias 

publicadas em 02 de junho de 2010 em relação à versão virtual, com duas matérias 

naquela e cinco nesta, tem uma densidade informativa maior e melhor detalhada, 

seja por meio das palavras de seus discursos, seja por meio de suas ilustrações. 

 O próximo capítulo traz conclusões a que podemos chegar sobre as questões 

levantadas até aqui. 

 

 
 
 
 
 

http://www.estadao.com.br/
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CAPÍTULO 8   A GUISA DE CONCLUSÃO 
 

 

Alguns pontos discutidos ao longo desta dissertação podem servir de 

arremate para o trabalho de pesquisa desenvolvido.  A primeira observação a 

retomar é que as matérias objeto de estudo foram veiculadas pela mesma casa 

publicadora, o Grupo Estado, mas apresentam diferenças que apontam para a forma 

como cada versão, ou seja, a virtual e a impressa d’O Estado de S. Paulo, 

promovem seu discurso visando, cada uma, atender ou construir seu público 

específico.  

As distinções entre os públicos ficaram evidenciadas no estudo dos perfis dos 

leitores dos dois tipos de edições que constam de seus Midia Kits e são 

apresentados e discutidos no Capítulo 3 desta dissertação, na página 17.  

A partir dos pontos sobre os quais se montam os Midia Kit, as matérias de 

uma e de outra edição ganham uma semelhança especial: todas se aproximam de 

uma das características do dialogismo preconizadas por Mikhail Bakhtin. Para o 

pensador russo, os discursos promovem sentidos de acordo com os envolvidos 

neles — seus emissores e seus receptores — e de suas posições relativas a 

espaço, tempo, social, política e ideológica. 

Levando, pois, em conta o diálogo que os discursos devem entabular com 

todos os seus interlocutores, pode-se concluir que O Estado de S. Paulo virtual é 

dirigido para internautas das classes sociais B (49%) e C (35%). Esta destinação 

pode ser responsável pelos conteúdos digamos menos profundos de suas matérias 

quando cotejadas com as d’O Estado de S. Paulo impresso, que tem 26% de seus 

leitores na classe A e 50% na classe B. 

Ressalte-se ainda outro ponto que pode levar a conclusões interessantes: os 

cinco textos de O Estado de S. Paulo virtual são traduções de matérias de agências 

noticiosas, não apresentando complementações de dados incluídos pelas equipes 

brasileiras de jornalistas que atuam na redação de material a ser veiculado na 

internet. Esta observação talvez enfraqueça o esforço de adaptação das matérias ao 

seu público virtual, leitores brasileiros. 

Outra característica importante da edição virtual é a priorização da rapidez 

com que acrescenta outras matérias surgidas ao longo do dia em detrimento da 

maior profundidade dos fatos que narram. Esta rapidez pode também justificar, pelo 



105 

 

menos em parte, o fato surpreendente de que, das matérias virtuais estudadas, 

apenas uma tinha uma foto, sendo que os recursos oferecidos para ilustração na 

internet são vários e há condições de dotá-las inclusive de sons e movimentos. 

Talvez o leitor tivesse o direito de esperar que as agências noticiosas, que suprem O 

Estado de S. Paulo virtual de material escrito, acompanhassem tal material de 

ilustrações e que estas fossem publicadas no site. 

Os motivos para a ausência de recursos visuais na edição virtual mereceriam 

um estudo aprofundado à parte, que se estenderia para além dos limites propostos 

para esta dissertação. De qualquer maneira, é de se aventar a possibilidade de que, 

para a disponibilização de ilustrações, a edição virtual encontre dificuldades não 

apenas quanto ao quesito tempo necessário para a montagem de cada matéria para 

disponibilização no site, mas também relativas aos custos que estas ilustrações 

incorporariam à publicação, que vão de mão de obra especializada a softwares 

específicos. 

O despojamento, digamos assim, das matérias virtuais, se estende à 

diagramação adotada: simples, sempre com as mesmas fontes para títulos e corpos 

de textos, em apenas uma coluna não justificada e, portanto, sem quebras de 

palavras e hifenização. Estes procedimentos, se adotados, aumentariam o tempo 

necessário a uma diagramação distinta da empregada e provavelmente 

acrescentariam outras etapas ao trabalho, como ajustes para evitar espaços 

demasiadamente grandes (ou pequenos) entre os termos do discurso, assim como a 

necessária revisão final para garantir o “arredondamento” físico, ortográfico, 

gramatical e discursivo de cada uma. 

Os parágrafos acima, e parcialmente o anterior a eles, não se aplicam às 

duas matérias impressas estudadas. Ao contrário das matérias virtuais, as 

impressas se apresentam com detalhes que permitem afirmar que, sim, foram 

preparadas para atender a expectativas mais elevadas de um público que O Estado 

de S. Paulo impresso considera de alto nível (e isso é demonstrado em números por 

seu Midia Kit) e, consequentemente, mais alinhado com os seus objetivos 

ideológicos e comerciais. 

As matérias impressas são ainda flagrantemente melhor dispostas fisicamente 

nas páginas do jornal. Sua disposição revela cuidado e capricho na diagramação, o 

que lhes garante um aspecto estético que também atende a rigores técnicos. 

Observe-se, a este respeito, que cada uma é publicada em um setor (ou seção) 
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diferente de um mesmo caderno. Ambas se incluem no caderno A, o mais valorizado 

do jornal, e atendem às especificidades dos espaços em que se encontram.  

Assim, a primeira matéria impressa (ANEXO VII, página 124) tem o chapéu 

VISÃO GLOBAL em caixa alta e em dois tons de azul, enquanto que a segunda 

matéria do mesmo anexo (página 125) não apresenta chapéu — uma diferenciação 

que parece ter como efeito de sentido a ideia de que a primeira é mais importante. 

No que respeita a aspectos gráficos, foi possível observar que os títulos das 

matérias impressas são grafados em negrito pleno, ao contrário dos virtuais, 

grafados em negrito simples, e se inserem dentro das caixas das matérias: são 

alinhados à esquerda em duas colunas e os textos que os seguem, ao passarem 

para a terceira coluna, se alinham a eles, formando um todo coordenado. Também 

os leads são destacados, diferenciando-se dos textos que os seguem, produzindo 

efeito de sentido de que os assuntos tratados a seguir merecem a atenção do leitor. 

Em cinco colunas rigorosamente justificadas e com quebras de palavras, 

inclusive hifenizadas, as matérias impressas apresentam linguagem elaborada, 

digna da imagem dos leitores que O Estado de S. Paulo impresso quer construir ou 

conquistar e manter. A primeira é escrita por um professor da Universidade de 

Harvard, título este que traz implícito um atestado de alto nível e especialização. Em 

consequência, parece adequar-se à imagem do público pretendido pelo jornal: um 

público de alto nível cultural, nível este que, não custa imaginar, também fará parte 

das imagens que tal público constrói do jornal que lê. 

Um sugestivo desenho que se insere exatamente no meio da primeira matéria 

escrita também tem teor informativo. Estendendo-se verticalmente de alto a baixo no 

texto, com certa inclinação para a esquerda e por isso adentrando parcialmente a 

quarta coluna, casa-se bem e faz parte integrante da parte escrita. Esta disposição 

do desenho sugere ao leitor a amplitude do problema causado pelo acidente no 

Golfo do México, alinhando os sentidos de título, lead e corpo do texto.  

Ao mesmo tempo, para efeitos de palatabilidade do discurso, ou seja, para 

um layout arejado que o torne agradável do ponto de vista plástico e convidativo à 

leitura, a matéria resguarda espaços em branco e a imagem do desenho se faz 

parcialmente contornada pelas palavras da quarta coluna, num efeito de movimento 

— talvez o mesmo movimento das águas do Golfo que envolveram a plataforma de 

petróleo e abraçam os seres marinhos que nelas habitam e têm que sobreviver. 

Na última matéria impressa, que fecha o corpus da dissertação, também 
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efeitos visuais elevam o poder de transmitir informações significativas e nos 

remetem à forma como O Estado de S. Paulo impresso vê o seu leitor e quer ser 

visto por ele. Nela, jornalistas brasileiros provavelmente de sua própria equipe de 

correspondentes, baseados em Nova Iorque e Washington, respectivamente centro 

financeiro e capital do país mais influente do mundo, dão conta dos últimos 

acontecimentos relativos ao acidente com ênfase para as vozes do secretário da 

Justiça e do presidente dos EUA. 

O jornal não hesita em frisar a posição destacada no mundo das autoridades 

norte-americanas que cita. Com tal recurso, parece operar-se um upgrade dos 

leitores da edição impressa de O Estado de S. Paulo que são interlocutores — pela 

mediação do jornal — de figuras públicas norte-americanas que têm em suas mãos 

o poder e as informações que importam sobre a nação mais poderosa do mundo. 

Esta matéria impressa dispõe ainda de um box com desenhos esquemáticos 

e bastante didáticos, coloridos e acompanhados por curtas explicações escritas. É 

neste discurso não verbal — visual — que o jornal fornece aspectos técnicos da 

tentativa em curso para acabar com o vazamento de petróleo. 

Vê-se então que, ainda que tido em alta conta pelo jornal por seu nível de 

instrução e social, o leitor é brindado por O Estado de S. Paulo impresso por 

procedimentos que, superpondo códigos verbais e visuais, trabalham em favor da 

facilitação do entendimento de material que envolve especialização ao recorrer a 

conceitos de altas tecnologias e engenharia.  

É na percepção e análise desta superposição de códigos e de seus prováveis 

efeitos de sentido em tipos específicos de leitores que o discurso jornalístico, aqui 

estudado em uma pequena amostra, confirma pressupostos da teoria bakhtiniana. 

Afinal, qualquer discurso para ser efetivo, por mais que os envolvidos sejam de 

classes social e econômica elevadas, quase sempre com instrução de nível superior, 

tem de contemplar também as suas demais diferenças, corroborando o que o 

dialogismo preconizado por Mikhail Bakhtin traz como um de seus mais significativos 

pilares. 
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 ANEXO I 
 

 

Tabela do Midia Kit de O Estado de S. Paulo  
impresso do dia 02/06/2010 

 

 

 

 

PERFIL  

 
1.092 mil leitores 

 
 

 

Masculino 51% 
 

Feminino 49% 
  

A 26% 
 

B 50% 
 

C 22% 
  

Nível Superior 23% 
 

População 18% 
  

 

  

 

Nível Superior 52% 
 

População 18% 
  

+ 10 salários 
mínimos 

23% 
 

População 7% 
  

de 10 a 19 10% 
 

de 20 a 29 25% 
 

de 30 a 39 21% 
 

de 40 a 49 17% 
 

de 50 acima 26% 
  

 

 
 

 

 
Tem interesse por atualidades/notícias do momento. 94% 

 

 
Tem interesse por viagens/roteiros turísticos. 65% 

 

 
Decidem o que comprar antes de ir as compras. 71% 

 

 
Gostam sempre de experimentar novos produtos/marcas. 69% 

 

 
São consultados por outras pessoas (antes das compras). 49% 

 

 

 
 

 

 
Possui cartão de crédito. 56% 

 

 
Possui aplicação financeira/poupança. 40% 

 

 
Possui cheque especial. 36% 

 

 
Possui 2 ou + autos no lar. 29% 

 

 
Possui investimentos (gado/imóvel/tit.cap). 08% 

  

 
Fonte Ipsos: Estudos Marplan/EGM – Consolidado 2009 – Gde. SP – Filtro leitura líquida de segunda/domingo: AS 10+ 
anos (1.092 mil) – Outros interesses e cartão de crédito: AS 13+ anos (1.081 mil) – Potencial de crédito: AS 18+ anos 
(1.025 mil) 
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                                ANEXO II 
 

 

Midia Kit de Agora São Paulo, do Grupo Folha  
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ANEXO III 

 
 

Tabela do Midia Kit de O Estado de S. Paulo  
virtual (GDE SP) e impresso 
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ANEXO IV 

 

 

Ilustração da plataforma Deepwater Horizon, da British Petroleum, 

no Golfo do México, com a indicação do vazamento 
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ANEXO V 
 

 

Matérias de O Estado de S. Paulo virtual de 02/06/2011 
 

 

MATÉRIA 6.1.1 
 

 

BP inicia nova operação contra vazamento; 
ações voltam a cair 
02 de junho de 2010 | 12h 06 
ED STODDARD - REUTERS 

 

A empresa petroleira britânica BP realizava na quarta-feira uma nova tentativa de 
deter o vazamento de petróleo que jorra no fundo do golfo do México, enquanto suas 
ações voltaram a cair, com a notícia de que o governo dos EUA faria uma 
investigação criminal e civil sobre o acidente.  

Após o fracasso da sua tentativa de "sufocar" o vazamento com lama, a empresa 
agora tentará bombear parte do petróleo usando, primeiro, robôs submarinos para 
serrar o que restou da tubulação danificada do poço em alto-mar. Depois disso, 
baixará uma cúpula de contenção sobre o que sobrou do aparato na boca do poço.  

A tentativa de conserto na realidade aumenta o fluxo de petróleo ao menos 
temporariamente antes que o vazamento possa ser contido.  

O vazamento começou em 20 de abril, quando uma plataforma de perfuração que 
estava sobre o poço explodiu e afundou, deixando 11 mortos. Esse já é o pior 
vazamento de petróleo na história dos EUA, superando o acidente de 1989 com o 
navio Exxon Valdez no Alasca. Os milhões de litros de óleo já derramados no golfo 
do México estão causando graves prejuízos ambientais e econômicos.  

O FBI e outros órgãos estão investigando o vazamento. "Se encontrarmos 
evidências de comportamento ilegal, seremos incisivos em nossa resposta," disse o 
secretário de Justiça dos EUA, Eric Holder, na terça-feira, após reunião com 
procuradores federais e estaduais em Nova Orleans.  

A BP prometeu cooperar com as investigações.  

As ações da empresa continuam despencando. Na Europa, elas abriram a quarta-
feira em queda de 2,4 por cento, após caírem outros 13,1 por cento na véspera. 
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Desde o início da crise, a empresa já perdeu mais de um terço do seu valor de 
mercado (cerca de 67 bilhões de dólares).  

"Houve uma fuga aguda durante a noite nos EUA com a notícia da investigação 
criminal e civil dos EUA," disse Will Hedden, operador da IG Index. "Estamos ficando 
alinhados com o movimento de venda (das ações da BP) nos EUA."  

Uma fonte da empresa disse, sob anonimato, que as operações submarinas para 
serrar a tubulação começaram na noite de terça-feira. A finalidade da cúpula de 
contenção é captar boa parte do petróleo e conduzi-lo a um navio-tanque na 
superfície, a 1,6 quilômetro de distância.  
(Reportagem adicional de Kristen Hays e Chris Baltimore em Houston, Jeremy 
Pelofsky e Matt Spetalnick em Washington, e Joanne Frearson em Londres)  
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MATÉRIA 6.1.2 
 

 

Nova tentativa de conter vazamento no Golfo 
emperra 
02 de junho de 2010 | 17h 37 
AE - Agência Estado 

 

A British Petroleum (BP) encontrou hoje um problema durante a nova tentativa de 
conter o vazamento de petróleo no Golfo do México. Uma serra especial ficou 
emperrada quando tentava cortar um cano conectado ao poço de onde o petróleo 
está vazando há seis semanas. "Eles estão tratando nesse problema agora mesmo. 
O objetivo é ainda hoje terminar o corte e sermos capazes de colocar um dispositivo 
de contenção no topo da abertura do poço" disse o almirante da Guarda Costeira, 
Thad Allen, responsável pelo comando nacional das medidas contra o vazamento. 

A BP está sob uma pressão cada vez maior para resolver o vazamento que afeta a 
região do Golfo e a costa dos Estados Unidos. O objetivo desta nova tentativa era 
cortar o cano para inserir um dispositivo de contenção no local. Durante a noite, o 
grupo de trabalho conseguiu fazer o primeiro corte do cano, contou o almirante. 
Porém, a serra ficou emperrada durante o segundo corte necessário. O grupo que 
participa da operação não consegue retirar a serra e outra serra teria de ser usada, 
disse Allen. Ele acrescentou que não há dúvidas de que o segundo corte pode ser 
feito, mas ainda é incerto o quão preciso ele será. 

Contenção 

Quanto mais preciso for o corte, melhores são as chances de que o dispositivo de 
contenção será capaz de captar uma quantidade maior de petróleo. Um anúncio 
será feito ainda hoje sobre se uma segunda será ou não usada, disse Allen. "Tão 
logo o corte seja feito para separar o restante do cano da boca do poço, eles vão 
analisar a qualidade do corte e tomar as medidas para instalar o ''top cap'', que é um 
dispositivo mais compacto, que realmente veda o vazamento, ou se vão usar o ''top 
hat'', que é menos amplo e tem menos poder de vedação". 

O dispositivo de contenção deve levar o petróleo até um navio na superfície. A BP 
está colocando em prática esta opção depois de ter anunciado no final de semana 
que o procedimento conhecido como "top kill", que parecia promissor de início, 
falhou na contenção do vazamento.  

O procedimento, que nunca foi tentado antes nessas profundezas, pode aumentar o 
fluxo de petróleo que está vazando em 20%, segundo afirmaram autoridades do 
governo nos últimos dias. Allen reiterou a projeção, mas disse que o aumento do 
fluxo não vai ocorrer até que o segundo corte seja concluído. 
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Impactos 
Allen disse que o petróleo agora atingiu a costa em partes do Mississippi e que bolas 
de piche e manchas são aparentes no Alabama. Ele disse que o óleo ainda não 
atingiu a costa de Panhandle, na Flórida, mas uma porta-voz da Mobile, um centro 
de comando sobre o vazamento do Alabama, confirmou nesta quarta-feira que uma 
mancha de 1,8 metro foi encontrada na costa de Panhandle e que ela está "perto da 
praia se não já na praia". As informações são da Dow Jones. 
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MATÉRIA 6.1.3 
 

 

Vazamento pode ser visto a 15 km das praias 
da Flórida 
Última tentativa da BP para estancar o vazamento de petróleo está atrasada por 
problemas técnicos 
02 de junho de 2010 | 18h 54 

 

Uma mancha de petróleo originária do vazamento do Golfo do México foi vista a 
cerca de 15 quilômetros das praias de Pensacola, no noroeste da Flórida.  

 

 
Melissa Nelson/AP 
Governador Charlie Crist (e) e o secretário de Meio Ambiente Michael Sole 
inspecionam a região 
 

"É inevitável que a veremos (a mancha) nas praias", disse um porta-voz do governo 
local de Escambia, Flórida.  

O vazamento teve início em 20 de abril quando uma plataforma da British Petroleum 
explodiu, matando 11 funcionários e despejando milhares de barris de petróleo 
diariamente na região.  
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O editor da BBC em Washington Mark Mardell diz que existe um crescente 
sentimento de frustração a medida em que as diversas tentativas da BP para conter 
o vazamento não funcionam.  

Empresa  

A companhia tenta conter o vazamento cortando a tubulação danificada e a 
fechando, mas esta estratégia está sofrendo atrasos porque uma das serras ficou 
presa no solo do oceano, cerca de 1,5 quilômetro abaixo da superfície.  

A última tentativa, e que estava sendo considerada a com maiores chances de 
sucesso, fracassou quando engenheiros não conseguiram injetar grandes 
quantidades de lama para estancar o vazamento, no final de semana.  

A BP perfura um segundo poço para esvaziar o fluxo do vazamento, mas este só 
deve ficar pronto em agosto. O incidente já está sendo considerado o pior 
vazamento de petróleo da história dos Estados Unidos.  

Em um discurso nesta quarta-feira na Pensilvânia, o presidente Barack Obama 
afirmou que poderá ficar provado que o vazamento "seja resultado de erro humano, 
ou de corporações que pegaram atalhos perigosos, comprometendo a segurança".  

"Temos que reconhecer que existem riscos inerentes em perfurações a quatro 
milhas abaixo da superfície da Terra. Este riscos aumentam à medida que a 
extração de petróleo fica mais difícil", afirmou.  

As ações da BP continuaram a cair nesta quarta-feira na bolsa de Londres, em meio 
a notícias de que a Justiça americana pode abrir processos criminais a respeito do 
vazamento.  
 
A BP calcula que o vazamento já custou US$ 990 milhões em operações de limpeza 
do meio ambiente mas recusou-se a especular sobre futuros gastos. BBC Brasil - 
Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização 
por escrito da BBC. 
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MATÉRIA 6.1.4 
 

 

EUA ampliam novamente restrição à pesca no 
Golfo 
02 de junho de 2010 | 20h 04 
AE - Agência Estado 

 

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês) dos 
Estados Unidos aumentou novamente a área do Golfo do México em que está 
proibida a pesca. O objetivo da restrição é garantir que os consumidores não 
recebam alimentos marinhos contaminados pelo vazamento de petróleo que atinge a 
região. 

A restrição à pesca comercial e de recreação agora atinge uma área de 88.502 
milhas quadradas (aproximadamente 229 quilômetros quadrados), ou o equivalente 
a cerca de 37% das águas dos EUA no Golfo do México. Ontem, a área onde a 
pesca estava proibida correspondia a pouco mais de 31% das águas norte-
americanas na região. 
 
O vazamento de petróleo no Golfo do México, que começou em abril após a 
explosão da plataforma de perfuração Deepwater Horizon, é o maior da história dos 
EUA. As informações são da Dow Jones. 
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MATÉRIA 6.1.5 
 

 

Obama pede revisão em política de energia 
dos EUA 
Presidente pediu fim de isenção de impostos para petroleiras; vazamento pode ser 
visto a 15 km da Flórida. 
 
02 de junho de 2010 | 22h 00 

 

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu que o Congresso aprove 
uma lei que fará uma revisão geral nas políticas de energia do país depois de 
vazamento de petróleo no Golfo do México.  

Em um discurso nesta quarta-feira na Pensilvânia, Obama pediu que os 
congressistas aprovem o fim de isenção de impostos para companhias de petróleo e 
acrescentou que vai buscar apoio de republicanos e democratas para a reforma.  

"Vou continuar a fazer campanha para uma energia limpa no futuro, onde e quanto 
eu puder", disse Obama. "Trabalharei com qualquer um para fazer isso."  

Obama também afirmou que poderá ficar provado que o vazamento "seja resultado 
de erro humano, ou de corporações que pegaram atalhos perigosos, 
comprometendo a segurança".  

"Temos que reconhecer que existem riscos inerentes em perfurações a quatro 
milhas abaixo da superfície da Terra. Este riscos aumentam à medida que a 
extração de petróleo fica mais difícil", afirmou.  

Nesta quarta-feira, a mancha de petróleo originária do vazamento do Golfo do 
México já foi vista a cerca de 15 quilômetros das praias de Pensacola, no noroeste 
da Flórida.  

"É inevitável que a veremos (a mancha) nas praias", disse um porta-voz do governo 
local de Escambia, Flórida.  

O vazamento teve início em 20 de abril quando uma plataforma da British Petroleum 
explodiu, matando 11 funcionários e despejando milhares de barris de petróleo 
diariamente na região.  

O editor da BBC em Washington Mark Mardell diz que existe um crescente 
sentimento de frustração a medida em que as diversas tentativas da BP para conter 
o vazamento não funcionam.  

Empresa  
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A companhia tenta conter o vazamento cortando a tubulação danificada e a 
fechando, mas esta estratégia sofreu atrasos porque uma das serras ficou presa no 
solo do oceano, cerca de 1,5 quilômetro abaixo da superfície. A serra finalmente foi 
liberada e a companhia conseguiu seguir com a operação.  

A última tentativa, e que estava sendo considerada a com maiores chances de 
sucesso, fracassou quando engenheiros não conseguiram injetar grandes 
quantidades de lama para estancar o vazamento, no final de semana.  

A BP perfura um segundo poço para esvaziar o fluxo do vazamento, mas este só 
deve ficar pronto em agosto. O incidente já está sendo considerado o pior 
vazamento de petróleo da história dos Estados Unidos.  

As ações da BP continuaram a cair nesta quarta-feira na bolsa de Londres, em meio 
a notícias de que a Justiça americana pode abrir processos criminais a respeito do 
vazamento.  

A BP calcula que o vazamento já custou US$ 990 milhões em operações de limpeza 
do meio ambiente mas recusou-se a especular sobre futuros gastos. BBC Brasil - 
Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização 
por escrito da BBC.  
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 ANEXO VI 
 

 

Ilustração do Panhandle da Flórida 
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ANEXO VII 
 

 

Matérias de O Estado de S. Paulo impresso do dia 02/06/2010 

 

 

MATÉRIA 6.2.1 
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MATÉRIA 6.2.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


