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RESUMO 
 
O caso DETRAN que veio à tona na imprensa gaúcha e nacional em novembro de 2007, 
repercutiu com notícias sobre a acusação de envolvimento de dezenas de agentes públicos na 
fraude. Neste cenário, nosso trabalho tem como objetivo analisar a presença de características 
do gênero opinativo em matérias consideradas informativas, na cobertura jornalística do 
episódio. O corpus da pesquisa compreende as matérias publicadas nas páginas de editoria 
política do jornal Zero Hora, em especial a Coluna Página 10, da autora Rosane de Oliveira 
e no blog abastecido por ela, disponível no site do jornal Zero hora, no período de 14 a 16 de 
setembro de 2009. Através das técnicas da análise de discurso da linha francesa identificou-
se a prática de estratégias discursivas que indicam a contaminação do gênero opinativo no 
gênero informativo.  
 
Palavras-chave 
Jornalismo Político. Objetividade. Gêneros. Análise de discurso. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The Detran case which came to the surface in november 2007 in Rio Grande do Sul and 
Brazil press reverberated with news about a dozens of public officials under accusation of 
involvment in a fraud. In this scenario, our work aims to analyze the presence of opinative 
genre and its characteristics in news considered informative in the journalist coverage of this 
episode. The corpus includes articles published in the policy pages of a newspaper called 
Zero Hora, especially a opiniative column in the page number 10, that has the author Rosane 
de Oliveira, and her blog, available in the Zero Hora online version, from September 14 
to September 16, 2009. Through the techniques of french line discourse analysis we 
identified the practice of discursive strategies that indicates contamination of the opinative 
genre in the informative genre. 
 
Keywords: Political Journalism. Objectivity. Genres. Speech Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo entender como o gênero opinativo perpassa o gênero 

informativo em uma análise dos espaços opinativos e informativos do texto impresso. Parte-

se do contexto do jornal Zero Hora, em particular da cobertura da Operação Rodin e seus 

agentes envolvidos. A Operação Rodin começou em maio de 2007 pela Polícia Federal e 

Ministério Público Federal para investigar pessoas físicas e jurídicas supostamente ligadas a 

um esquema criminoso com atuação especialmente no Rio Grande do Sul, que se utilizaria de 

fundações de apoio ligadas à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A Fundação de 

Apoio, Ciência e Tecnologia (FATEC) e a Fundação Educacional e Cultural para o 

Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Educação e da Cultura (FUNDAE), teriam sido 

usadas para a prática de diversos crimes, especialmente contra licitações e outros contra a 

administração pública. 

O caso teve destaque não apenas nos jornais locais (Diário de Santa Maria e A 

Razão), como também no Jornal Zero Hora, com sede em Porto Alegre, por envolver em sua 

maioria gaúchos, entre eles, a governadora Yeda Crusius. As denúncias davam conta de 

superfaturamento na elaboração de provas para as carteiras de habilitação no Estado, serviço 

prestado inicialmente pela FATEC e em seguida pela FUNDAE, ambas as fundações de 

Santa Maria. Além da governadora investigava-se a participação de políticos da região como 

o presidente do Tribunal de Contas do Estado e ex-deputado Estadual João Luiz Vargas, o 

ex-secretário Estadual de Segurança José Otávio Germano, entre outros. 

A pesquisa observou as páginas que veicularam matérias em editoria política, a 

coluna da página 10 do jornal e o Blog Rosane de Oliveira, os dois últimos assinados por 

Rosane de Oliveira, que também é editora de política da Zero Hora, apresentadora do Gaúcha 

Atualidade (Programa da rádio Gaúcha) e comentarista da TV COM. Seu blog pode ser 

acessado por meio do site www.zerohora.com.  

Sabemos que todo jornal busca a isenção, a imparcialidade e a credibilidade. Alcançar 

estes predicados, no entanto, dependem da checagem incansável das informações, da 

impessoalidade do texto e da consulta a uma pluralidade de fontes para conquistar a 

confiança dos leitores. Gaye Tuchman (1972, p. 74) afirma que a objetividade protege o 

jornalista para trabalhar fatos relativos à realidade social, do risco da sua atividade. Portanto, 

estudaremos os conceitos de objetividade e acontecimento, para alcançar a compreensão do 
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que é o texto informativo, para chegar a uma possível resposta para o nosso problema de 

pesquisa. 

A partir de pré-observações em Zero Hora, durante os meses de setembro e outubro 

de 2009, na editoria política, notamos que um mesmo assunto é tema de matérias 

informativas e matérias de conteúdo opinativo. Ambos os espaços traziam as mesmas 

informações. Especialmente em assuntos polêmicos, como a acusação dos agentes políticos 

por participação em uma fraude que desviou R$40 milhões dos cofres públicos, dados que 

apontem ou não o envolvimento destes precisam ser bem amparados nas fontes para não 

soarem imparciais quando falamos no gênero informativo. 

O princípio da objetividade é historicamente um dos mais presentes nos estudos do 

jornalismo. Manuel Carlos Chaparro (1998) narra a história do modelo de jornalismo vigente 

até hoje. De acordo com ele, o primeiro jornal diário da Europa foi o inglês The Daily 

Curant, criado em maio de 1702. Samuel Buckley, seu diretor, é tido como responsável pelo 

conceito do jornalismo escrito com objetividade, ou seja, aquele que se preocupa com o 

relato preciso dos fatos, sem abrir brecha para o comentário.  

No campo da teoria, sobre a experiência criada por Buckley (apud CHAPARRO 

1998), a cultura jornalística criou o paradigma que até hoje divide o jornalismo em Opinião e 

Informação, como cita Chaparro (1998). Neste cenário, este trabalho propõe um recorte do 

uso dos gêneros pelo Jornal Zero Hora, considerando sua grande circulação no Estado do Rio 

Grande do Sul e o tratamento de um tema que envolve agentes públicos: a Operação Rodin. 

Autoridades como a governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius e o Presidente 

do Tribunal de Contas, João Luiz Vargas, foram citados como envolvidos na fraude. Tendo 

em vista a divulgação de escutas telefônicas apontando tais figuras na imprensa gaúcha, 

analisaremos as estratégias discursivas empregadas por jornalistas e articulistas da Zero 

Hora, especialmente no âmbito da informação. Considerando também que os editoriais, 

resenhas, blogs, colunas e outros espaços rotulados como opinativos têm a característica de 

emitir juízos de valor, verificaremos como tal gênero pode estar presente em textos 

noticiosos. 

Na primeira análise exploratória de ZH, já encontramos pistas de que haveria a 

presença do gênero opinativo em matérias informativas. Na edição de 14 de setembro de 

2009, por exemplo, em matéria da página 15, da editoria política, intitulada “CPI DA 

CORRUPÇÃO: Stela deve mostrar novas gravações”, um trecho se parece com o texto da 

colunista Rosane de Oliveira, em sua coluna. A matéria informativa conta que a deputada 
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Stela Farias, do PT, planeja apresentar novas gravações que integram as ações judiciais sobre 

a fraude do Detran, a fim de pressionar a aprovação de requerimentos para 21 depoimentos 

na CPI da Corrupção, o que não podia ser feito por conta da ausência dos deputados da base 

aliada à governadora Yeda Crusius, durante as sessões. Os aliados do Piratini não iam às 

sessões porque queriam, segundo eles, a votação de um cronograma de trabalho. Mas o autor 

da matéria coloca que “A questão foi a justificativa usada pelos aliados para boicotar a sessão 

da comissão na quinta-feira (dia 10 de setembro, primeiro dia de ausência dos deputados da 

base aliada nas sessões da CPI)”. A mesma constatação estava na página 10 da Zero Hora de 

sexta-feira, dia 18 de setembro, assinada por Rosane de Oliveira: “Ao boicotar as sessões da 

CPI da Corrupção com a alegação de que só participarão quando a presidente, Stela Farias 

(PT), colocar em votação o plano de trabalho proposto pelo relator, Coffy Rodrigues (PSDB), 

representantes do governo estão facilitando a vida da oposição”. 

Diante disto, pergunta-se: Se, e como ocorre a presença do gênero opinativo nas 

matérias ditas informativas, no caso específico da cobertura da Operação Rodin por Zero 

Hora? O objetivo geral da pesquisa é verificar se e como ocorrem os processos de 

contaminação gênero opinativo em espaços destinados à notícia de gênero informativo em 

um jornal impresso e em blog. Já os objetivos específicos são: a) Identificar a presença do 

gênero opinativo em notícias sobre a operação Rodin; b) Identificar semelhanças do discurso 

entre colunista e jornalistas da editoria política, observando o blog e o jornal impresso; c) 

Observar as estratégias discursivas do gênero informativo em notícias supostamente 

opinativas e, d) Verificar a existência ou não de determinado personagem em destaque. 
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2 COMUNICAÇÃO E A POLÍTICA: RELAÇÕES DE PODER 
 

A imprensa de opinião surge no século XVIII, no momento em que se forma a esfera 

pública burguesa. Esta, diferente do jornalismo já existente no século XVII, funcionava a 

serviço do Estado absolutista de Luís XIV, como a “Gazette de France” e “Mercure Galant”. 

A imprensa de opinião nasce burguesa, no interior da esfera civil, para lutar contra a esfera 

reservada da política e contra o Estado Aristocrático. 

Mesmo assim, a imprensa que ia contra as forças políticas dominantes não era 

autônoma, como explica Gomes: 

 

Embora acerba contra a esfera da decisão política aristocrática, a imprensa de 
opinião nem por isso é um campo autônomo em face da política. Ela é fruto da 
necessidade de constituição da publicidade civil, isto é, de uma esfera de discussão 
pública política realizada fora da esfera política restrita, mas como parte essencial 
do universo político conduzido na esfera pública (GOMES, 2004, p. 46). 

 

Os meios de comunicação intermediam os atores que disputam o poder, através da 

cobertura jornalística, segundo Maria Helena Weber (2000). Em alguns casos, as mídias 

podem se colocar ao lado de determinada figura política em nome da verdade dos fatos, 

segundo a pesquisadora: 

 
O veículo se promove como o autor de denúncias sobre candidatos, que são por ele 
usadas para se projetar como arauto da verdade, ou se concede como caixa de 
ressonância ao candidato adversário, que gera a denúncia para com ela ganhar 
espaços (WEBER, 2000, p. 78). 

 

A política, tal como as mídias, detém o poder das palavras e, se uma mídia é adotada 

adequadamente, pode ser equiparada ao poder da própria política, por sua capacidade de 

difusão de outros poderes. Elas ampliam ou limitam o espaço da fala do político, essenciais 

para a construção da identidade do mesmo, como destaca Weber (2000). Por sua vez, as 

mídias não podem ser consideradas entidades complementares do exercício do poder e da 

política, mas sim integrantes. A existência da política é determinada por “aliados” da mídia, 

que não possuem autonomia comunicativa e estética. 

Como explica WEBER, mesmo detendo o poder das palavras, o jornalismo não usa só 

a linguagem para destacar um fato. A forma como um conteúdo é colocado, seja de forma 

objetiva, interpretativa ou dotado de opinião, muda a forma de apreensão pelo leitor. Para a 



11 
 

  

autora, os acontecimentos também podem ser colocados de forma hierárquica, determinados 

por seção, gênero e composição: 

As formas de designar o real ultrapassam a questões da representação pela 
linguagem e se inscrevem na organização que o jornal oferece ao leitor. Os 
cadernos hierarquizam os assuntos que obedecem a nova ordem nas páginas 
compostas por seções (política, economia, internacional, local, artes, cultura, 
esportes) oferecidas em gêneros (informativo, opinativo e interpretativo), na 
composição, na diagramação, na titulação da manchete, na primeira página e assim 
sucessivamente (WEBER, 2000, p. 111). 
 

 
Traquina (2004) explica que pode haver uma liberdade negativa do jornalismo. Como 

guardião dos cidadãos, para proteger abusos do poder, as relações com o poder político 

podem ser de desconfiança e de relações adversas entre ambos. Isso significa que o próprio 

poder põe em cheque o poder, ou seja, dando poder ao jornalista é possível testar sua 

credibilidade ao lidar com as questões delicadas da política.  

De acordo com ROCHA (2009), os campos político e midiático possuem uma 

interdependência. O midiático precisa dos acontecimentos do outro campo para suprir seu 

protocolo noticioso enquanto o campo político necessita da imprensa para sua visibilidade e 

legitimidade. Para que o campo político persiga sua visibilidade ele passa por duas esferas 

neste processo: informação e comunicação (RODRIGUES apud ROCHA 2009). A 

informação está mais automatizada, atrelada aos acontecimentos, que quanto mais 

imprevisíveis, mais são informativos. A outra esfera, a da comunicação, é um tanto previsível 

por trabalhar com estratégias de enunciação e reconhecimento.  

Essas formas de midiatização são capazes de construir uma imagem da política 

através de matérias noticiosas, mas de acordo com Fausto Neto (apud ROCHA 2009) 

visibilidade e publicização resultam de um modelo imposto pelo campo dos mídias. Assim a 

visibilidade da política só é possível dentro da produção discursiva, operando efeitos de 

sentido e de referenciação da sua verdade a partir do campo jornalístico. Neste jogo de usos, 

boa parte das disputas políticas são resolvidas como uma competição para controlar, 

construir e determinar os indivíduos, grupos e instituições participantes da ação. É nessa 

arena que é possível mobilizar a sociedade civil ou comunidade internacional para decidir 

preferências eleitorais, entre outras circunstâncias. 
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2.1. JORNALISMO POLÍTICO 
 

O jornalismo político é uma especialização do campo jornalístico. A direção 

ideológica, segundo Melo (2003) “é tomada pelos meios de comunicação coletiva e atua 

como uma indústria da consciência”, influenciando pessoas, comovendo grupos, mobilizando 

comunidades. Ou seja, são veículos que se movem conforme as forças sociais que os 

controlam e o refletem. Melo recusa a objetividade, mas não endossa a tese de que a 

mensagem jornalística é politizante e persuasiva com as frentes oriundas de Marx. 

Um dos fatores determinantes para que um meio não consiga fazer a verdadeira 

reprodução dos fatos é a disponibilidade de fontes de difusão jornalística, que permitam a 

confrontação das versões desses fatos. A defasagem que existe entre o fato real e seu relato 

nas páginas do jornal, revista ou programas de televisão e rádio, segundo Melo (2003), 

decorre do sentido que a instituição jornalística dá ao ordenamento das mensagens, e não do 

gênero utilizado. Por exemplo, quando um jornal deseja contrapor determinada versão dos 

fatos apresentado por outras instituições jornalísticas, ele é capaz de reduzir essa defasagem. 

O equilíbrio entre as principais categorias dos gêneros jornalísticos: informativo e opinativo, 

também podem tornar a notícia mais próxima da realidade, diz Melo (2003). 

O sistema de citações prova que o jornal também tem uma voz que lhe é própria. O 

jornal diário reúne ecos onde ressoa o concerto de vozes discordantes por suas origens, 

conteúdos e locutores. Até o final do século XIX alguns jornais serviam de porta-voz para os 

políticos, eram os jornais de tribuna, que reproduziam o discurso do político, em uma voz 

única. Com o passar do tempo, além do jornal órgão surgiram ainda a imprensa-reflexo (de 

acontecimentos) e a imprensa-eco (de vozes que não a sua). “A citação, diferenciando-se dos 

enunciados que trás, respeita-lhes a forma”, como explica Mouillaud (2002, p. 118).  

Lembrando ainda a extinta União Soviética, Alsina (2009) destaca que assim como 

figuras que não interessavam eram apagadas das fotos, a imprensa tanto pode construir como 

pode destruir um acontecimento, mas como não é apenas um poder que a determina, nem 

todos os acontecimentos podem ser destruídos: “dentro de um sistema no qual a mídia, ou 

pelo menos, parte dela, não está sob a égide direta de um único poder político, então essa 

mídia não pode destruir todos os acontecimentos” (ALSINA, 2009, p. 145). 

A opinião compreendida como mecanismo de direcionamento ideológico se dá 

através da seleção dos fatos, no meio social, que atendam às características de atual e de 
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novo. Ela se materializa com a filtragem que os fatos sofrem no processo de difusão, seja 

pela omissão de alguns dados, seja pela projeção ou redução no momento da emissão. O 

principal instrumento para que um órgão de imprensa expresse sua opinião é a seleção da 

informação. É através da seleção que se aplica a linha editorial, como explica Melo (2003, p. 

75): 

 

A seleção significa, portanto, a ótica através da qual a empresa jornalística vê o 
mundo. Essa visão decorre do que se decide publicar em cada edição privilegiando 
certos assuntos, destacando determinados personagens, obscurecendo alguns e 
ainda omitindo diversos. 

 

A suposta Fraude do Detran, que ocasionou a Operação Rodin, gerou a instauração de 

uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na Assembléia Legislativa do Rio Grande do 

Sul. Weber (2000, p.36) enquadra a cobertura de casos como este na condição de 

“Espetáculo Político Articulado”, ou seja, que pela situação conjuntural, atrai o olhar e a 

participação das mídias. O principal indicador da relevância de um fato político é a cobertura 

e o tempo despendido pelas mídias a respeito deste fato (WEBER, 2000, p.38). Como espaço 

onde se reproduziram debates sobre o caso, o Legislativo gaúcho se tornou, durante o período 

analisado, alvo da atenção da mídia gaúcha e até nacional, tendo sido ouvidas diferentes 

versões dos acontecimentos.  

Para entender como a notícia é produzida nestes casos Weber destaca que “o lugar 

onde os discursos são produzidos e divulgados condicionam o processo de apreensão de seu 

conteúdo e sua veracidade” (2000, p. 155). Rossi (apud ALSINA 2009, p.164) também 

acredita que o poder político pode influenciar a informação “através do acontecimento que 

têm sentido, e através de uma nova definição de realidade”. Assim, quando surge um fato 

primário, em seguida aparecem fatos secundários. São acontecimentos que explicam outros 

acontecimentos e que caem nas mesas dos jornalistas para tornarem-se notícia: 

 

O jornalista que precisa re-contextualizar rapidamente o acontecimento excepcional 
tem a tendência de privilegiar as interpretações estabelecidas pelo sistema político, 
e isso o leva a misturar a importância pública do acontecimento com a valorização 
estabelecida pelo sistema político. (ALSINA, 2009, p. 165). 
 

 
Por sua vez os jornalistas acabam se moldando às organizações e em seus costumes 

de produção (ALSINA, 2009, p. 203). Esta afirmação assegura que cada profissional, apesar 

de ter uma ideologia própria, enfrenta filtros de edição que incidem sobre a sua própria 
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seleção dos fatos. No próximo capitulo vamos entender a importância da política para o 

jornalismo, até mesmo no surgimento dos diferentes gêneros hoje existentes. 

 

2.2 O PAPEL DA POLÍTICA NA CRIAÇÃO DOS GÊNEROS 
 

A natureza do jornalismo, para Melo, é altamente política, já que surgiu de 

publicações clandestinas, manuscritas ou impressas, que circulavam à margem do “aparelho 

censório”, divulgando idéias para derrubar o poder absolutista. O jornalismo autêntico, que 

Melo chama de “processos regulares, contínuos e livres de informação sobre a atualidade e 

de opinião sobre a conjuntura”, só é praticada quando a burguesia sobe ao poder e quando é 

extinta a censura prévia. (MELO, 2003, p. 23). 

Com a abertura de um espaço para difundir idéias, combater princípios e defender 

pontos de vista, o jornalismo se tornou uma atividade fácil e basicamente carregada de 

opinião. Porém, os governantes usaram da cobrança de taxas e impostos para reduzir a 

expressão opinativa que se espalhava dentro das instituições jornalísticas. Começa então o 

estímulo à informação. Samuel Buckley, do jornal inglês Daily Curant, é o primeiro 

jornalista a mostrar preocupação com os fatos (MELO, 2003, p. 24). 

Para Nelson Traquina, o surgimento de um novo jornalismo, nos anos 1830-1840, 

promoveu a distinção entre fatos e opiniões. Nesta época, a democracia atribuía ao 

jornalismo dois papéis: vigiar o poder político e proteger cidadãos de eventuais abusos 

políticos, e fornecer aos cidadãos informações necessárias para o desempenho de suas 

responsabilidades cívicas, tornando central o conceito de serviço público como parte da 

identidade jornalística. Pregava também que o jornal deveria se preocupar com informações 

de interesses da população e não apenas se submeter aos interesses partidários, utilizando 

argumentos tendenciosos. Isso significava dar prioridade aos fatos e não à opinião. O novo 

jornalismo, denominado “penny press”, simbolizava “um centavo”, valor do jornal que 

serviria a um público generalizado e menos homogêneo (TRAQUINA, 2004, p. 50). 

Na atualidade a imprensa e a política têm uma participação mútua em seus 

respectivos campos. A ação fiscalizatória da imprensa continua sendo um serviço à cidadania 

e a política é o alimento das manchetes e capas de jornal. A própria política deixou de ser a 

mesma ao longo da história por causa da ação da mídia reproduzindo seus atos e 

publicizando o sistema. Sousa (2002) destaca que por causa dos meios, a sociedade tornou-se 
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mais reconhecida por ela própria, o que causou modificações sociais como na política. Uma 

vez que as decisões tomadas pelos agentes públicos estão mais sujeitas ao escrutínio público. 

Ao mesmo tempo esclarecem causas e conseqüências do que está em vias de ser mudado ou 

não no cotidiano das pessoas. 

 

3. JORNALISMO: ENTRE O INFORMATIVO E O OPINATIVO 
 

Há duas maneiras de fazer jornalismo para Melo (2003, p. 63). Os dois núcleos de 

interesse são “a informação (saber o que passa) e a opinião (saber o que se pensa sobre o que 

se passa)”. Estas duas formas são conhecidas como gêneros e dentro de cada uma existem 

diversos formatos, que falaremos a seguir. Essa bifurcação existe por conta da apreensão do 

leitor e sua liberdade de escolher o que quer saber e através de que meios vai concretizá-lo. 

Sabendo disso, as empresas precisam estabelecer as fronteiras entre o fato e avaliação dele, 

daí a existência do informativo e opinativo. 

Para Marques de Melo (2003, p. 65), o gênero informativo engloba os formatos de 

nota, notícia, reportagem e entrevista. Estes formatos se diferenciam entre si não pela redação 

ou pela formatação no espaço impresso, mas pela cobertura dada a cada acontecimento. Já os 

opinativos se dividem em editorial1, comentário2, artigo3, resenha4, crônica5, caricatura6, 

carta7 e coluna, nosso objeto de estudo.  

As instituições jornalísticas ordenam as mensagens segundo as categorias acima 

citadas, para preservar sua confiabilidade em relação ao público, já que o relato dos fatos 

depende das fontes e nem sempre elas são disponíveis: 

 
 
 

                                                 
1 Não tem autoria, é o espaço da opinião institucional do veículo. 
2 Exige continuidade e imediatismo e tem autoria definida. 
3 Não se caracteriza pela freqüência no veículo, aparece aleatoriamente. 
4 Fala de valores, de bens culturais diferenciados. A angulagem é determinada pelo critério de 
competências dos autores na busca dos valores inerentes aos fatos que analisam. 
5 Vincula-se diretamente ao fato que está acontecendo, mas segue seus desdobramentos e não o 
momento em que o fato eclode. 
6 Estrutura-se articuladamente com o ambiente peculiar à instituição jornalística, ou seja, nutre-
se daquele valores que dão “espírito de corpo” à redação de um jornal, emissora ou revista. 
7 Reproduz o ângulo de observação do receptor, da coletividade. (MELO, José Marques. 
Jornalismo Opinativo: gêneros opinativos no jornalismo brasileiro. São Paulo: Mantiqueira, 
2003). 
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Atividade eminentemente política, o jornalismo não exclui a reprodução verdadeira 
dos acontecimentos, seja qual for a orientação ideológica da instituição ou de seus 
profissionais. Mas a medida da veracidade é uma conseqüência da disponibilidade 
de fontes de difusão jornalística que permitam à coletividade a confrontação dos 
fatos e de suas versões. Quando essa disponibilidade inexiste, a sociedade encontra 
seus próprios mecanismos para se acercar da realidade (MELO, 2003, p. 74). 

 

Melo faz parte da corrente de autores que enxerga uma divisão clara entre gêneros 

informativos e opinativos. Segundo ele, os gêneros opinativos são determinados por variáveis 

ditadas pela instituição jornalística. São elas: autoria, ou seja, quem emite opinião; e a 

angulagem, que é a visão dentro do espaço ou tempo, que dá sentido à opinião. Já os gêneros 

informativos se estruturam a partir de um referencial exterior à instituição, que depende dos 

fatos e da relação entre jornalistas e protagonistas. Sendo assim, ele exclui a possibilidade da 

prática do jornalismo interpretativo e diversional no Brasil, tendências lançadas pelos norte-

americanos. Para ele, o jornalismo interpretativo cumpre-se perfeitamente através do 

jornalismo informativo. Já o jornalismo diversional constitui-se num mero recurso narrativo 

que busca estreitar os laços entre instituição jornalística e leitor. Chaparro, por sua vez, nega 

o paradigma da divisão entre opinião e informação, acreditando que os gêneros são “formas 

discursivas da imprensa” e “estabelece um nível interpretativo para o relato jornalístico, 

intermediário entre a informação e a opinião” (1998, p.120). 

Para CHARAUDEAU (2006) há três tipos de formatos que transformam o 

acontecimento em notícia: a reportagem ou “acontecimento relatado”; o editorial ou 

“acontecimento comentado”; e o debate ou “acontecimento provocado”. O acontecimento 

relatado está relacionado às ações de indivíduos que modificam o estado do mundo. Estes 

fatos desencadeiam pronunciamentos que adquirem valores de testemunho, de decisão e 

reação. O acontecimento comentado é um complemento do relato e auxilia na análise dos 

porquês das ações dos indivíduos no mundo. Nele há um duplo processo: o de informar ao 

mesmo tempo que se comenta. O acontecimento provocado é a construção da opinião. É 

quando o espaço público midiático provoca o acontecimento por meio do debate social onde 

os confrontos de ideologia tornam-se acontecimentos notáveis. 

Esta pesquisa considera uma fronteira entre os relatos com tom informativo e 

opinativo. Com esse pressuposto, pesquisamos de que forma a informação e a opinião está 

presente na imprensa dos dias atuais. Para isso entenderemos a priori, no próximo capítulo, 

as características do jornalismo informativo e o conceito de objetividade. Depois partiremos 
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para o estudo da estrutura da coluna, formato em que se enquadra nosso objeto empírico no 

gênero opinativo. 

 

3.1 AS CARACTERÍSTICAS DO JORNALISMO INFORMATIVO 
 

Para entender como um fato torna-se notícia, falaremos no conceito de 

acontecimento. O acontecimento é a sombra de um conceito construído pelo sistema da 

informação, o conceito do fato. Mouillaud (2002) defende que ele é a matéria-prima, a 

substância que alimenta a mídia. As redes de agências se apossam de fatos e os encaminham 

para um centro. Quando tal dispositivo difunde os despachos de agências do centro até a 

periferia, este produto poderia ser denominado informação ou notícia. Ou seja, as agências 

apreendem um acontecimento e o transformam no produto informação (MOUILLAUD, 

2002, p. 52). 

Este conceito está diretamente relacionado com a questão da seleção das notícias feita 

pelos jornalistas. Conforme Wolf (2003) esta seleção não se pode explicar apenas como uma 

escolha subjetiva do profissional, uma vez que o material enviado pelas agências é usado 

conforme as necessidades de organização do trabalho e depende dos valores-notícia, que são 

observados não só no momento da seleção, como também nos processos de confecção da 

notícia. Para ele, a escolha de um acontecimento pode perfeitamente coincidir com um 

recorte particular ou de um ponto de vista a partir do qual ele pode ser contado. 

No intervalo em que acontece a transformação do acontecimento em informação, os 

jornalistas percebem sua prática, fundamentam seus valores e tentam aplicar a concepção do 

jornal como espelho, a submissão do informador aos fatos. Mouillaud (2002, p. 53) coloca 

que “o realismo é uma ideologia de face dupla que, afirmando a dualidade do acontecimento 

e da informação, faz da mimese dos mesmos seu ideal”. Mas questiona o que o jornalista 

deseja quando fala em fidelidade aos fatos, pergunta se a informação deve parecer com os 

fatos, e que, se é assim, a similitude não é uma ferramenta inocente. 

A notícia também pode ser definida através dos “valores-notícia”. Estes servem de 

“óculos” para ver o mundo e para construir a notícia, através da seleção dos elementos para a 

elaboração da matéria no processo de produção jornalística, segundo Traquina (2005). Eles 

estão separados entre valores-notícia de seleção e os valores-notícia de construção. Os 
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primeiros são os critérios usados pelos jornalistas para selecionar o que vai aparecer em 

determinada matéria e os segundos são as formas de montagem da matéria. 

Wolf (2003) acrescenta que na fase de confecção da notícia, os aspectos de âmbito 

social, histórico, econômico, político e cultural que contextualizam os acontecimentos são 

eliminados para que o jornalistas recontextualizem o fato no formato de notícia jornalística. 

Assim, o processo de edição de um noticiário consiste em construir uma representação 

sintética do fato, onde o editor coloca um começo, um meio e um fim no objeto da notícia. 

Para Tuchman (apud Mouillaud, 2002) as notícias devem ser interpretadas como 

resultado de acordos entre os agentes das redes de notícia, e como as redes profissionais são 

entremeadas com os acontecimentos políticos e sociais, contam com a influência de 

montadores, promotores de acontecimentos. Acredita ainda que só merecem o status de 

notícia os fatos que estão dentro dos espaços e tempos vistos como legítimos pelos 

profissionais. Já Mouillaud reconhece que os operadores aparecem no interior das redes, em 

posição de controladores da informação, mas têm que se conformar com as regras, as 

normas, pois, assim como a notícia, estão no interior da moldura dos acontecimentos. 

O acontecimento também é descrito como resultado de uma notícia. Ao falar de meta-

acontecimento, SOUSA (2002) explica que a notícia é um acontecimento que observa outro 

acontecimento, pois, a partir dela é possível que sejam desencadeados outros acontecimentos. 

Enquanto acontecimento, a notícia seria um episódio discursivo, possuiria uma dimensão 

ilocutória, já que aconteceria ao “dizer-se” e possuiria uma dimensão perlocutória, uma vez 

que acarretaria qualquer efeito pelo fato de a enunciar, escreve ainda Rodrigues (1988). 

Alsina (2009) considera também o espectador como construtor da realidade formada 

pela mídia. “Os jornalistas têm um papel socialmente legitimando e institucionalizado para 

construir a realidade social como realidade pública e socialmente relevante” (ALSINA, 2009, 

p. 47). O autor acrescenta que as competências dos jornalistas, de construir a realidade 

através dos “óculos” são realizadas através da mídia, embora não seja a mídia a construtora 

da realidade. Cabe à mídia o processo de produção, circulação e conhecimento do 

acontecimento.  A realidade se constitui somente através de uma audiência que se integra ao 

conjunto, ajudando a construir tal fenômeno.  Os jornais não pretendem apenas transmitir o 

saber, através da informação, mas também pretendem fazer sentir. Essa perspectiva acaba 

considerando que nenhum discurso é produzido sem a resposta do expectador.  
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3.1.2 OBJETIVIDADE 
 

A objetividade da notícia, como coloca Tuchman, “depende do uso do lead, uma 

fórmula para estruturar a notícia através das perguntas quem, o que, onde, quando, porquê e 

como” (TUCHMAN, 1972, p. 670). O termo objetividade no contexto jornalístico, conforme 

Traquina, “nasceu com base em uma mudança jornalística ocorrida no século XIX, cultuando 

fatos e não opiniões. Esta expressão não surgiu da fé que os leitores depositavam no 

jornalismo, mas de um método utilizado para noticiar o que acontecia em um mundo novo, 

onde nem os fatos mereciam confiança” (TRAQUINA, 2004, p.135). 

Enquanto Traquina explica a objetividade como método para assegurar a 

credibilidade, Tuchman a define como um escudo de proteção contra pressões externas: “Os 

jornalistas necessitam de uma noção operativa de objetividade para minimizar os riscos 

impostos pelos prazos de entrega do material, pelos processos difamatórios e pelas 

reprimendas dos superiores” (TUCHMAN, 1972, p.76). A notícia, para Tuchman, “é uma 

compilação de fatos avaliados e estruturados pelos jornalistas. Estes são responsáveis pela 

exatidão de qualquer um destes fatos” (p.77). 

Mouillaud (2002, p. 57) faz a comparação da informação com o “discurso eloquente”. 

A eloquência obedece a uma retórica orgânica, adere à instituição que representa e supõe a 

presença daquele que anuncia e para aqueles a quem se dirige, visando a persuasão. Este tipo 

de discurso não necessita produzir fatos novos e traz figuras de seu patrimônio simbólico. 

A citação, ou reprodução acontece, segundo Mikhail Bakhtin (apud MOUILLAUD, 

2002), a partir da articulação de dois discursos, aquele a ser transmitido e aquele que serve à 

transmissão. O jornal decide que efeito confere às vozes que reproduz, por isso, “mesmo no 

interior do discurso de citação, pode-se encontrar a partição entre o efeito da fonte e o efeito 

do agente, entre a legitimação da fala como um fato e seu distanciamento como citação” (p. 

121).  

 

3.2. A COLUNA NO ESPAÇO OPINATIVO 
 

A expressão “coluna” vem da estrutura da diagramação do jornalismo mais antigo, 

como retoma José Marques de Melo. Como a disposição das matérias eram de cima para 

baixo, no sentido vertical, passou a chamar-se a coluna de seção fixa, assinada por alguém, 
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em um jornal impresso. O autor considera ainda que, se a coluna é considerada toda a seção 

fixa, pode também incluir “comentário”, “crônica”, e até “resenha” (MELO, 2003 p. 139). 

Duane Bradley (1999) escreve que tudo que aparece nas colunas dos jornais tem 

interesse para determinado público, pois do contrário não seria publicado. Só em casos como 

a inexistência de concorrente ou a certeza de obtenção de receitas para manter o jornal é que 

são veiculados conteúdos menos selecionados para atrair o público. Nestes jornais, as páginas 

ficam cheias de matéria que não exigem esforço e perdem qualidade. A coluna tem como 

conteúdo as informações de espaço privilegiado dos bastidores da notícia, descobrindo fatos 

que ainda vão acontecer, incluindo informações inéditas, “em primeira mão”, colocando 

opiniões, ou orientando a opinião pública: 

 
Trata-se, portanto, de um mosaico, estruturado por unidades curtíssimas de 
informação e opinião, caracterizando-se pela agilidade ou pela abrangência. Na 
verdade, a coluna cumpre hoje uma função que foi peculiar ao jornalismo impresso 
antes do aparecimento do rádio e da televisão: o furo (MELO, 2003, p. 140). 
 

 
O processo de captação de notícias é praticamente o mesmo entre colunistas. Eles 

usam de contatos telefônicos, informações de assessoria de imprensa, dicas de repórteres, 

além de investigação própria, de acordo com sua percepção do que está acontecendo. 

Atualmente alguns colunistas vêm contratando profissionais para ampliar as informações dos 

press releases.  Mesmo assim, segundo Leães (2009), dificilmente os assuntos dos colunistas 

são manchetes de capa, porém, o autor cita que entre os pesquisadores de comunicação há 

unanimidade quanto à opinião de que os assuntos que são lançados pelas colunas antecipam 

pautas para os demais veículos de comunicação e por isso os políticos procuram sempre uma 

aproximação com o colunista para serem fonte de informação. 

A coluna, diz Melo (2003, p. 66), emite opiniões “temporalmente contínuas, 

sincronizadas com o emergir e o repercutir dos acontecimentos”. Ou seja, os assuntos da 

coluna comentam e repercutem as notícias do próprio veículo. Acrescenta ainda que este 

formato de jornalismo “incorpora a mediação com a ótica da comunidade ou dos grupos 

sociais que a instituição jornalística se dirige” (2003, p.67). O conteúdo da coluna, de acordo 

com o autor, é apresentado como um mosaico estruturado por pílulas de informação e 

opinião e tem como característica a agilidade e abrangência. Surgiu quando houve a 

necessidade de acabar com a frieza e a impessoalidade do corpo do jornal, já que o público 

começou a desejar matérias com personalidade. “A coluna corresponde à emergência de um 

tipo de jornalismo pessoal, intimamente vinculado à personalidade do seu redator” (MELO, 
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2003, p. 140). Cabe aqui lembrar que os blogs, assunto tratado a seguir, são tendência deste 

fenômeno da busca por um jornalismo mais autoral, de impressões de quem o escreve. 

Entre os tipos de coluna, o autor cita quatro usadas no Brasil, tendo como modelo o 

jornalismo norte-americano: coluna padrão, coluna miscelânea, coluna de mexericos e coluna 

sobre os bastidores da política. Esta última, nosso objeto de pesquisa, seria a variante de 

mexericos, mas sem adotar sua “tagarelice”, que teria o papel de situar o leitor no mundo do 

poder. (MELO, 2003, p. 141). 

 
Do ponto de vista estrutural, a coluna é um complexo de mini-informações, fatos 
relatados com muita brevidade. Comentários rápidos sobre situações emergentes. 
Ponto de vista apreendido de personalidades do mundo noticioso. Trata-se de uma 
colcha de retalhos, com unidades informativas e opinativas que se articulam. São 
pílulas, flashes, dicas. (MELO, 2003, p.142) 
  

 

Pode ainda ser visto como um espaço arbitrário. Esta arbitrariedade pode partir do 

jornalista com sutileza ou de modo ostensivo, mesmo assim, é preciso lembrar que o próprio 

ato de selecionar fatos e personagens já se torna opinativo. “O colunismo funciona 

psicologicamente como câmara de eco dos rumores que circulam na sociedade”, como diz 

MELO (2003, p. 143). 

O colunismo pode ter a função de “plantar a notícia”, ao insinuar fatos, lançar idéias, 

sugerir situações, com a finalidade de avaliar as repercussões. E para figurar tais notícias são 

usados personagens como cantores, escritores, governantes. Eles se tornam estrela nesses 

discursos, processo que Melo denomina “olimpismo moderno”, expressão criada por Edgar 

Morin que significa o “universo de novos deuses criado pela indústria cultural”. 

Os colunistas dos principais jornais impressos no Brasil possuem blogs ou sites nas 

versões online dos jornais ou em portais, nos quais podem atualizar com mais informações ao 

longo do dia, o que só pode ser feito por ocasião do fechamento do formato impresso. O 

colunismo eletrônico tem crescido em todo o mundo graças à algumas vantagens em relação 

ao jornal impresso, tanto para o proprietário do blog como para o leitor. “Sua difusão ocorre 

em massa para consumidores em qualquer parte do mundo, permitindo maior interatividade 

com leitores e seu custo de produção de conteúdo é bem menor, já que dispensa impressão e 

distribuição” (LEÃES 2009, p. 53). 

É neste cenário que se insere a prática profissional de Rosane de Oliveira. A jornalista 

possui o blog Rosane de Oliveira, na página eletrônica do jornal Zero Hora, onde atualiza 

informações lançadas na versão impressa de Zero Hora e pode interagir melhor com o leitor. 
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Nesta perspectiva, é importante compreender os processos de transformação do jornalismo, 

que se encontra na era digital. 

 

 
 
4. A ERA CIBERNÉTICA: DO JORNAL IMPRESSO ÀS PÁGINAS DA WEB 
 

O boom da estréia dos jornais diários na internet aconteceram entre 1995 e 1996. 

Desde esta época, discute-se a possibilidade do desaparecimento do jornal impresso por 

pesquisadores. Nesta época, profissionais esforçavam-se para adaptar a linguagem e uma 

arquitetura da web adequada para disponibilizar as notícias. De acordo com Quadros (2002, 

p. 241), os primeiros jornais digitais surgiram nos Estados Unidos, vislumbrando uma nova 

forma de obter lucros. São eles: The NandO Times, em 1994 e The San Jose Mercury Center, 

no início de 1995. No começo os jornais diários eletrônicos apresentavam o mesmo conteúdo 

do impresso, mas a partir do século XX surgiram novidades nos sites jornalísticos brasileiros, 

até mesmo portais noticiosos sem versões impressas. As versões eletrônicas começaram a 

trazer reportagens especiais extras, dando possibilidades de navegação ao leitor, com a 

mesma qualidade da informação jornalística preservada em seus veículos. 

No Brasil, o primeiro site de jornalismo nasceu em 1995. Era o Jornal do Brasil, 

criado em maio. Em seguida veio a versão eletrônica do Jornal O Globo e da Agência 

Estado, do grupo Estado, dono do jornal O Estadão e Jornal da Tarde. Segundo Ferrari 

(2004), eles ainda não tinham a concepção de portal e no início só reproduziam o conteúdo 

impresso.  

Além dos grupos Estado e as organizações Globo, a Editora Abril, como um dos 

maiores conglomerados da mídia no país, foram os pioneiros na publicação de conteúdos 

jornalísticos na internet. Zero Hora também está entre os primeiros jornais digitais, segundo 

Mattoso (2003). Só em 2000, foi lançado o primeiro jornal totalmente concebido pela web. 

Era o Último Segundo, do grupo IG, com jornalistas específicos para escrever a notícia para 

ser consumida via internet. Em seguida grandes outros portais surgiram, influenciando os 

grupos de mídia já existentes para esta nova modalidade: o webjornalismo. 
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A partir de 2000, as empresas jornalísticas e as baseadas em parcerias com 
empresas internacionais de telefonia estrategicamente optaram por deixar de ter 
uma presença passiva na Internet – com a simples reprodução do conteúdo 
impresso – para tornar-se um portal. E, consequentemente, a notícia foi deslocada 
do centro focal sob o qual sempre esteve e passou a ser vista como “algo mais” [...]. 
(FERRARI, 2003, p. 79) 

 

O jornalismo digital apresenta uma característica importante, que é a convergência de 

texto, imagem e som, iniciado no final do século XX e início do século XXI. Mas essa 

evolução também marca um desafio para os grandes meios: a construção de uma linguagem 

própria para estes sites, que não seja apenas a transferência de seus conteúdos para a rede, 

como aconteceu no começo, como diz Mattoso (2003). 

Os blogs, de acordo com Mattoso (2003) surgiram no final da década de noventa 

atraindo milhares de pessoas por um único motivo: a acessibilidade para qualquer pessoa. 

Até 1998 o número de blogs não passava de 100, até que em 1999, a empresa Pitas lançou 

uma ferramenta grátis para montar blogs, que deu início à multiplicação dos chamados 

“diários pessoais”, como eram denominados inicialmente. Mas algumas destas páginas 

passaram a apresentar conteúdos jornalísticos e a atraírem um público grande de leitores. É 

sobre esta ferramenta de comunicação que falaremos a seguir. 

É importante citar o surgimento do site Zero Hora.com, lançado em 2007, elaborado 

por 34 jornalistas e webdesigners contratados especialmente para conceber o endereço, junto 

com os demais profissionais do impresso. Ele entrou no ar no dia 19 de setembro para 

atualizar as notícias e estar presente como corporação no ciberespaço, conforme as palavras 

do vice-presidente de Rádio e Jornal do Grupo RBS, Geraldo Corrêa, (apud Leães, 2009).  

O último projeto contava com a aposta na ampliação da interatividade com o leitor e a 

publicação freqüente de infografias animadas, fotos, áudios e vídeos. O site conta ainda com 

30 blogs de colunistas e comentaristas e entre eles, oito tratam de política. Também há blogs 

temporários referentes a eventos realizados pela empresa ou cobertos com mais amplitude 

como o Blog da Expointer, Festas do Interior, Blog das Religiões, Festival de Cinema de 

Gramado, entre outros. 

 

4.1. OS BLOGS E O DEBATE POLÍTICO NA REDE 
 

Como meios de comunicação, os blogs se apresentam através de relatos opinativos, 

informativos ou como artefatos culturais. Neste caso são marcações culturais de 
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determinados grupos no ciberespaço, afirma Recuero (2009). Outra característica que 

diferencia os blogs dos demais espaços na rede é a personalização do espaço do blog. Como 

tem vocação midiática, alguns autores acreditam que os blogs são uma personalização de seu 

autor, que é expressa a partir de suas escolhas de publicação.  

 
 
Essa expressão individual é tomada como uma qualidade da apropriação: blogs são 
pessoais. Eles permitem que as pessoas expressem opiniões, construam textos 
individualísticos e proporcionem “espaço pessoal protegido” (Grumbrecht, 2004). 
Nesse sentido, Efimova e Hendrick (2005) apontam para o fato de que blogs são 
formas de publicação diferenciadas porque se tornam uma forma de apropriação do 
ciberespaço como modo de expressar a identidade de seu autores (RECUERO, 
2009, p.34) 
 

 

Ou seja, mesmo os blogs abastecidos de conteúdo opinativo são personalizados, uma 

vez que seu autor escolhe os links que vai usar, os textos que vai publicar, tornando o espaço 

um espelho do autor. Com isso, Recuero (2009) explica que todo o blogueiro imprime em 

seu blog uma ideologia e estilo. 

A apropriação dos blogs como ferramentas do jornalismo aconteceu, de acordo com 

Ordunã et. al. (2007), por apresentar vantagens como possuir uma resposta mais rápida, mais 

interpretativa e mais pessoal do que os meios de comunicação tradicional. O blogueiro 

propicia aos seus leitores uma publicação quase transparente e muitas vezes simultânea à 

escrita. Por isso, alguns meios de comunicação começaram a publicar blogs como parte de 

seus conteúdos como para cobrir determinados eventos. Não só os agentes dos grandes meios 

de comunicação começaram a usar os blogs, como estudantes de jornalismo começaram a 

utilizá-los postando materiais que podem servir como portfólio. Prova do espaço conquistado 

pelos blogueiros é a concessão de credenciais para alguns na cobertura das convenções dos 

partidos Democrata e Republicano, nos Estados Unidos, em 2004. 

Penteado (et. al. 2009) acredita que a internet é um importante espaço de informação, 

onde ocorrem debates e interações entre diversos atores sociais. Nesta direção, apesar de 

terem surgido no formato de diários pessoais, os blogs tomaram novas feições e acabaram se 

tornando um ambiente onde é possível postar notícias, emitir críticas e opiniões. Os autores 

destacam como principais características dos blogs a pessoalidade e a flexibilidade do 

conteúdo e a interatividade possível entre blogueiro e leitor. 

No caso dos blogs que tratam de política se destacam pela pessoalidade de opiniões e 

pela idéia de independência de quem escreve. Os blogueiros famosos são mais seguidos e 
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oferecem credibilidade, por isso estes espaços podem se tornar referências informacionais 

para os leitores, levando para eles análises sobre política e o cotidiano dos mesmos, conforme 

Penteado (et. al. 2009). Esta análise cabe para a colunista e blogueira em questão, Rosane de 

Oliveira, que por ser uma articulista do jornal Zero Hora, carrega seus leitores do impresso 

para a rede. 

Nos blogs, as análises e opiniões políticas são difundidos de forma horizontal, se 

comparados à mídia tradicional, onde a notícia enfrenta filtros da edição: 

 

Na mídia tradicional, a informação, até ser veiculada, passa por diversos filtros 
hierárquicos de edição (gatekeepers), podendo assumir, inclusive, uma edição final 
diferente daquela que foi imaginada pelo seu autor. Os blogueiros têm maior 
liberdade para publicar o material que desejam, pois não precisam passar por um 
editor. (PENTEADO et. al. 2009, p. 137) 

 

A maioria dos colunistas do jornal Zero Hora possui um blog acessado por meio do 

portal www.zerohora.com. A exemplo do Blog da Rosane de Oliveira, o espaço dos blogs 

serve para adiantar um detalhe da notícia apurado pela equipe, ou mesmo para dar 

desdobramentos sobre assuntos lançados no diário. De acordo com Leães (2009, p. 100), a 

própria colunista acredita que “a coluna procura ter sua própria agenda, que são os fatos do 

cotidiano político e as informações que interessam ao leitor, sempre com o objetivo principal 

de buscar a informação exclusiva”. No próximo item vamos relacionar os aspectos da 

comunicação com a política e o poder exercido pelo campo jornalístico no campo político e 

vice-versa. 

 
 
5. CASO RODIN 
 

A Operação Rodin foi deflagrada pela Polícia Federal, em novembro de 2007, a fim 

de deter suspeitos de envolvimento em um esquema que teria desviado mais de R$40 milhões 

dos cofres públicos desde 2002, através do DETRAN gaúcho. O órgão contratava a FATEC 

(Fundação de Apoio, Ciência e Tecnologia) da UFSM (Universidade Federal de Santa 

Maria), sem licitação, pra fazer as avaliações teóricas e práticas para a liberação das carteiras 

de habilitação no Rio Grande do Sul, usando a estrutura física e servidores da universidade. 

A acusação era de que diversos dirigentes do órgão estariam se beneficiando dos valores 

pagos sem licitação. Foram presos, no começo da Operação 13 pessoas e expedidos 43 
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mandados de busca e apreensão em residências e instituições de Porto Alegre, Canoas e 

Santa Maria. 

A Polícia Federal deu o nome de Rodin à investigação fazendo referência a uma das 

empresas supostamente envolvidas no esquema, a “Pensant”, pois o autor da famosa obra “O 

Pensador” é do francês Auguste Rodin. Um relatório sobre o caso, que somou 152 páginas, 

foi entregue à Justiça Federal de Santa Maria, no dia 13 de março de 2007, resultando no 

indiciamento de 39 pessoas. Entre os membros do governo do Estado investigados na 

Operação, foram destacados por Zero Hora a governadora Yeda Crusius, o secretário-geral 

de governo Delson Martini, o chefe da Casa Civil Cesar Buzatto, a assessora de Yeda, Walna 

Vilarins Meneses e o lobista e assessor do governo do Estado em Brasília, Lair Ferst. 

Também foram citados pelo Ministério Público Federal os deputados estaduais Luiz 

Fernando Záchia, do PMDB, e Frederico Antunes, do PP, além do deputado Federal José 

Otávio Germano, do PP. Em Santa Maria os holofotes se voltaram para o ex-reitor da 

Universidade Federal de Santa Maria, Paulo Sarkis, e para o ex-presidente da Coperves, 

Dario Trevisan. O empresário José Fernandes, o presidente do Tribunal de Contas do Estado 

João Luiz Vargas e o vice-presidente do Banrisul Roberto Bordini, também eram 

investigados. 

Todo este processo desencadeou uma investigação interna que corria dentro da 

Assembléia Legislativa do Estado, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Corrupção. 

Ela começou no dia 1º de setembro de 2009, questionando o envolvimento dos membros do 

governo com as Operações Rodin e também com a Operação Solidária, investigada pela 

Polícia Federal. A suspeita era de fraude em licitações que chegavam a um prejuízo de 

R$300 milhões, sete vezes maior que a fraude do DETRAN. Como havia a desconfiança 

pelas autoridades policiais, de que existiam conexões entre os dois esquemas, já que alguns 

nomes de envolvidos no primeiro escândalo passaram a aparecer também na operação 

solidária, os parlamentares acabaram juntando os documentos, depoimentos e outros indícios 

dos esquemas para correr em uma CPI em paralelo. A CPI tinha como presidente a deputada 

Stela Farias, do PT, e como relator o deputado Coffy Rodrigues do PSDB. 
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6. METODOLOGIA 
 

Há duas correntes da análise do discurso: a francesa, que segue a tendência 

interacionista, ou seja, acredita que a sociedade é construída e modificada através da 

interação dos indivíduos e a anglo-americana, que é pragmática e analisa o contexto, prende-

se ao empirismo e aos conceitos da psicologia do consciente. A primeira analisa as 

formações discursivas presentes nos diferentes discursos, tal como comunista, socialista, 

entre outros, e procura articular lingüística e história. Tem como autores destaque Michel 

Foucault e Michel Pêcheux.  

Nesta pesquisa, de caráter qualitativo, adotamos a análise de discurso francesa para 

aprofundar no estudo dos textos as estratégias empregadas, já que através da deflagração do 

significado conseguimos identificar a produção dos sentidos. A escolha deste método se deu 

pela necessidade de buscar no interior dos textos informativos, pistas de que o gênero 

opinativo pode estar presente de alguma forma nos mesmos. Como pontua Gil (1999), a 

técnica de análise de discurso é útil quando aplicada a fatos ou situações que tenham caráter 

público, como é o caso das investigações da Operação Rodin, noticiadas constantemente pelo 

jornal Zero Hora, desde 2007 quando a operação foi deflagrada até setembro de 2009, 

período delimitado para este trabalho. 

A análise do discurso não trata especificamente da língua e da gramática, embora 

estas questões lhe sejam importantes, mas está intimamente ligada ao discurso, isto é, às 

estratégias discursivas, como explica Orlandi (2001), é a palavra em movimento. A análise 

do discurso persegue a compreensão da língua fazendo sentido e vê a linguagem como 

ferramenta de mediação necessária entre o homem e a realidade social. Utilizar a linguagem 

em determinado discurso é uma maneira do homem significar-se. Portanto, para entender o 

discurso é preciso entender a relação estabelecida pela língua com os sujeitos que a falam e 

também através das situações em que se produz o dizer.  

Há três níveis de contextualização usados para a interpretação do texto: o situacional 

imediato, o contexto institucional e o contexto sociocultural. Somando-se a estas 

características, a análise de discurso “não trata de uma interpretação semântica do texto, mas 

sim em como e por que o diz e mostra” (PINTO, 1999, p. 23). A Análise de discurso é a 

técnica que dá atenção à “textura” dos textos, quer quanto ao uso da linguagem verbal, quer 

quanto ao uso de outras semióticas. Trata-se de buscar marcas dos processos de produção de 
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sentido. Ela verifica os “modos de dizer” ou “modos de mostrar”, “modos de interagir”, 

quando é construída a identidade com os participantes do discurso e os “modos de seduzir”, 

onde se distribuem afetos positivos e negativos associados ao universo do discurso em jogo. 

 Tanto para o estudo da predominância ou não do gênero opinativo no informativo ou 

vice-versa, é importante que se identifique que elementos apontam para tal contaminação. 

Considerando também a existência da polifonia, ou seja, da pluralidade existente de vozes 

presentes nos textos (BAKHTIN, 1992) procuramos identificar que debates se cruzam nas 

notícias e na coluna política sobre o caso Rodin. Bakhtin acredita que todo texto se constrói 

por um debate com outros. Para praticar o uso do “dialogismo”, como o autor denomina, é 

preciso selecionar “no universo de todos os textos passíveis de citação, de maneira 

consciente, ou inconsciente, em um determinado contexto social e histórico, imediato ou 

amplo, só alguns dentre eles, bem determinados”. 

A análise do discurso toma como amostra, para entender certas estratégias utilizadas, 

um enunciado. Mas o que é um enunciado? Seria o mesmo que uma frase? Os lingüistas 

escrevem que uma frase não precisa ser necessariamente composta pela ligação sujeito e 

predicado. Frases que tenham sido obtidas por uma série de transformações a partir do sujeito 

e predicado também são consideradas pelos gramáticos como frases independentes. Até 

mesmo as frases que não tenham sido corretamente formadas em termos de gramática, mas 

que possam ser interpretadas, recebem o status de frases “aceitáveis”. Uma mesma frase pode 

ter significações diferentes e as coisas ditas dizem bem mais que elas mesmas. Assim um 

único conjunto de palavras pode dar lugar a sentidos e significações diferentes. 

Foucault (1995) deixa claro, portanto, que um enunciado pode não ser uma frase, pois 

é fácil citar enunciados que não correspondem à estrutura lingüística das frases. No entanto, 

sempre que existe uma frase gramaticalmente isolável, pode-se reconhecer a existência de 

um enunciado independente. “Há enunciação cada vez que um conjunto de signos for 

emitido” (FOUCAULT, 1995, p. 116).  Sendo assim reconhece-se que a frase é um 

fragmento de um texto, enquanto o enunciado é uma parte de uma formação discursiva. 

 

O enunciado não pode ser considerado como o resultado cumulativo ou a 
cristalização de vários enunciados flutuantes, apenas articulados, que se rejeitam 
entre si. O enunciado não é assombrado pela presença direta do não-dito, das 
significações, ao contrário, a maneira pela qual os elementos ocultos funcionam e 
podem ser restituídos depende da própria modalidade enunciativa (FOUCAULT, 
1995, p.127). 
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Quem emite o enunciado ou o conteúdo é o enunciador. Este o endereça a um 

destinatário usando dispositivos de enunciação, ou os modos de dizer, como já mencionamos 

acima. Através da definição destes dispositivos, o enunciador constrói um “contrato de 

leitura” com o receptor, como define Verón (1983). Portanto estudar o dispositivo de 

enunciação não é deixar de lado o “conteúdo” ou enunciado. Acontece que um mesmo 

conteúdo pode ser enquadrado por modalidades de enunciação diferentes. Vizeu (2004) 

completa explicando que as enunciações são marcadas por processos de raciocínio ou cadeias 

de razões que visam efeitos de reconhecimento. Elas podem restringir-se a anúncio, 

descrição, argumentação, demonstração e a persuasão. 

Usamos o trabalho de Ducrot (1987) e Brandão (1998) para entender as vozes 

presentes no discurso e localizar os personagens enfocados no caso Rodin, os quais 

chamaremos de “atores sociais”. Verón (1983, p. 236) diz que “Um discurso é um espaço 

habitado, cheio de atores, de cenários e de objetos, e ler é movimentar esse universo (...)”. 

Baseado nisso entendemos que o estudo dos dispositivos de enunciação é indissociável da 

identificação dos atores sociais presentes no conteúdo construído por Zero Hora, afinal há um 

interesse em mostrar este e não aquele personagem, em dar voz a um e não a outro. 

Retomando os conceitos de locutor e enunciador, segundo Ducrot (1987), o locutor é 

aquele que assina a matéria, aquele que é responsável pela matéria, em outras palavras, o 

jornalista. Já enunciador pode ser todo o sujeito cujo ponto de vista é apresentado, mesmo 

que seja uma fonte anônima. Um exemplo é o jornalista que reproduz um enunciado de uma 

fonte sem citá-la. O autor real é a fonte, mas quem a apresenta como locutor do discurso é o 

jornalista. Já para Brandão (1998) o discurso é constituído de três instâncias de sujeitos 

inscritos em um discurso: o locutor, o alocutário e o delocutário. O locutor é aquele que fala 

e, não apenas o falante, mas os sujeitos que falam por meio dele, ou seja, as fontes. O 

alocutário é para quem o texto se dirige podendo ser um interlocutor definido ou anônimo 

como geralmente ocorre na comunicação midiática. O delocutário é aquele “de quem se 

fala”, podendo chamá-lo de referente, ainda assim um sujeito.  

Entre os dois autores selecionamos o conceito de enunciador de Ducrot (1987), ou 

seja, aquele que fala, que pode ser, além do jornalista, todas as fontes, até as anônimas; e 

delocutário, conceito de Brandão (1998), que é aquele de quem se fala no texto. Com os dois 

conceitos podemos expor nas tabelas criadas na categoria dois, quais as vozes estão presentes 

como enunciadoras e como delocutárias e assim saber quem são os atores sociais a quem o 

jornal abriu espaço para falar e de quem ele falou.  
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Vamos agora entender a o estudo da produção de sentido, fundamental para a 

concepção da análise do discurso. Verón (1980) lembra que os estudos neste sentido tem se 

valido do social como reflexo da produção de sentido e que isso é ao mesmo tempo algo 

problemático e essencial. Essencial porque é impossível produzir sentido fora do significante 

de uma cultura e de determinada sociedade. Problemático porque nem sempre é fácil extrair 

do social todas as conseqüências para uma teoria do sentido. “Sentido é definido como da 

ordem do semântico, como uma espécie do resíduo do sintático”. Logo, para entender a 

produção de sentido, é preciso retomar o estudo da língua: “Se o social atravessa as matérias 

significantes, inclusive a da linguagem, então será necessário retomar tudo” (VERÓN, 1980, 

p.174 - 175). 

De acordo com Saussure (apud ORLANDI 1986) a língua é um sistema de signos e 

estes são unidades organizadas formando um todo. O Signo é uma associação entre 

significante (imagem acústica) e significado (conceito). Orlandi esclarece que a imagem 

acústica não pode ser confundida com o som. Ela é psíquica e não física, é a imagem que 

fazemos do som em nosso cérebro, ou seja, se mudar a forma de pronúncia da palavra não 

vai mudar a imagem acústica, que sempre será a mesma. Saussure também distingue a fala da 

língua, afirmando que a língua é virtual, geral, um sistema abstrato, ao passo que a fala é a 

realização da língua pelo sujeito falante e pode variar dependendo das circunstâncias. “Como 

a fala depende do indivíduo e não é sistemática, ele (Saussure) a exclui do campo da 

lingüística” (ORLANDI, 1986, p.24). 

Voltando ao uso do social como explicação para a análise do discurso, citamos 

Bakhtin (1992), acreditando ser o signo uma enunciação de natureza social. O autor 

questiona, em sua obra, em que medida a ideologia determina a linguagem. Valorizando a 

fala, a enunciação e afirmando sua natureza social e não individual, Bakhtin acredita ser 

impossível separar a fala das estruturas sociais, por isso um signo é ideológico. Acrescenta 

também que toda modificação da ideologia resulta em uma modificação da língua. 

 

A variação é inerente à língua e reflete variações sociais; se, efetivamente, a 
evolução, por um lado, obedece a leis internas (reconstrução analógica, economia), 
ela é, sobretudo, regida por leis externas, de natureza social. O signo dialético, 
dinâmico, vivo, opõe-se ao “sinal” inerte que advém da análise da língua como 
sistema sincrônico abstrato. (BAKHTIN, 1992, p.15) 

 

Em conjunto com a análise de discurso, empregamos a observação simples, método 

em que o observador seleciona o objeto a ser observado e coleta dados, enquanto analisa e 
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interpreta estes elementos (GIL, 1999, p.110). Assim, observamos o jornal Zero Hora e o 

blog da colunista Rosane de Oliveira, no dia anterior, posterior e na data da renúncia do 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado João Luiz Vargas (o conselheiro renunciou no 

dia 15 de setembro de 2009), que coincidiu com a ausência da base aliada do governo às 

sessões da CPI da Corrupção, que investigava o Caso Rodin na Assembléia Legislativa do 

Rio Grande do Sul. No impresso, o material em análise foi a editoria política do jornal Zero 

Hora e a página 10, que é a coluna de Rosane de Oliveira, onde constavam notícias e 

informações com alusão à Operação Rodin, tendo em vista a relação de elementos para o 

estudo do problema de pesquisa. 

Observamos, pois, quem são os atores sociais, como são referidos pelo jornal, quais 

as características dos discursos das notícias e da coluna política, no que diz respeito ao 

escândalo, e principalmente, como são os modos de enunciar de Zero Hora. O corpus da 

pesquisa no jornal impresso serão as capas, matérias da editoria política e textos da coluna da 

página 10, assinada por Rosane de Oliveira. No blog serão considerados os recursos 

multimidiáticos presentes, tais como áudios, fotos e textos nos dias correspondentes. 

Entre as estratégias discursivas procuramos identificar os aspectos da presença do 

gênero opinativo no informativo; semelhanças do discurso entre colunista e equipe de 

repórteres da editoria política, observando a versão impressa e o blog; elementos do gênero 

informativo que contaminam o gênero opinativo e, ainda, a existência de quais personagens 

foram colocados em destaque. Assim, determinamos a análise em três categorias: a) A 

presença de elementos opinativos nas matérias informativas; b) O estudo das vozes para 

mapear os atores sociais; e c) O uso da estratégia multimídia como processo de enunciação 

que afirma o argumento opinativo da colunista, no blog. 

Foram selecionados, os dias 14, 15 e 16 de setembro de 2009, para observar o dia 

anterior, o dia exato e o dia seguinte à renúncia do presidente do Tribunal de Contas do 

Estado, João Luiz Vargas, ao cargo, por conta de suspeitas de seu envolvimento na operação 

Rodin. Nestes dias havia no jornal impresso duas manchetes de capa, quatro reportagens e 

onze notas da coluna de Rosane, todas referentes à Operação Rodin. No dia 14 de setembro 

destacam-se duas notas e uma matéria; no dia 15 de setembro, utilizamos quatro notas da 

coluna e uma reportagem e no dia 16 de setembro, posterior à renúncia do presidente do 

Tribunal de Contas do Estado, João Luiz Vargas, repercutem o caso duas manchetes de capa, 

cinco notas da coluna e duas matérias. 
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7. ANÁLISE DO DISCURSO DO JORNAL ZERO HORA E BLOG ROSANE DE 
OLIVEIRA 
 

Primeiramente cabe, neste capítulo, o resgate histórico do Jornal Zero Hora, desde seu 

surgimento até os dias atuais, para entender o contexto que o cerca e, também, como a 

colunista Rosane de Oliveira, uma das vozes que localizamos durante a análise, passou a 

ocupar espaço de destaque na mídia gaúcha, sendo ZH um dos mais importantes e influentes 

veículos de comunicação do Rio Grande do Sul.  

 

7.1 ZERO HORA E O BLOG ROSANE DE OLIVEIRA: TRAJETÓRIA HISTÓRICA 
E POLÍTICA 
  

A Zero Hora nasceu no dia 4 de maio de 1964 como um pequeno jornal, de 24 

páginas e em formato tablóide. O jornal assumiu a estrutura do Última Hora, propriedade de 

cadeia de jornais criada por Samuel Weiner, ao longo dos anos 501. Depois do Última hora o 

jornal era comandado pelo jornalista Ary de Carvalho e pelos irmãos Sirotsky, cada parte 

com 50% das ações. Só em 1970 a família ficou com todas as ações do jornal. A primeira 

edição de Zero Hora foi publicada no dia 4 de maio de 1964, segundo LEÃES. 

De 1989 a 1993, conforme Felippi (2007), uma grande mudança foi provocada depois 

que o jornalista Augusto Nunes assumiu a direção do impresso, mudando rotinas e perfis dos 

editores, dando visibilidade nacional a ZH. Ele impôs o fim do duplo-emprego, exigindo 

exclusividade dos jornalistas e tornou obrigatória a formação superior para as funções 

jornalísticas. As ações fizeram com que Zero Hora atingisse o quinto lugar entre os jornais 

com maior número de leitores no país. O novo projeto era mais voltado para o entretenimento 

e para a prestação de serviço, procurando conquistar os leitores e atingir o maior número de 

publicidades. Nos anos 90 também são comprados softwares para a edição de textos, fotos e 

gráficos, gerando o que Caparelli (apud FELIPPI 2007) chama de reinformatização.  

A área de abrangência do jornal Zero Hora contempla todo o Estado do Rio Grande 

do Sul. A tiragem dominical é de 280 mil exemplares e nos demais dias da semana (segunda-

feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado) é de 184,8 mil exemplares. 

Ao todo são cerca de 170 mil assinantes. O jornal tem projeção especialmente na Região 

                                                 
1 Zero Hora. Atendimento ao leitor Zero Hora [mensagem pessoal] Mensagem recebida em 29 
de outubro de 2009. 
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Metropolitana, onde acontecem as grandes decisões políticas do Estado. Segundo Felippi 

(2007), aproximadamente 200 jornalistas compõem a redação e existem sucursais no interior 

do Estado, cada uma dotada de um quadro profissional padrão, e também há uma sucursal em 

Brasília com a mesma estrutura. A RBS também se vale das informações dos demais jornais 

do grupo, através da Agência RBS para o intercâmbio de notícias. A linha editorial é ampla, 

compreende um conjunto de valores sintetizados num documento chamado Normas 

Editoriais, que tem sido atualizado frequentemente1. 

O formato de ZH é tablóide e o corpo do jornal diário é composto das editorias 

tradicionais como opinião, política, economia, mundo geral, esportes, que imprimem a 

imagem de uma composição clássica. Afora isso, o jornal produz cadernos, alguns 

temporários, que cobrem fatos marcantes. 

A Página 10 da Zero Hora foi incluída no veículo no dia 24 de janeiro de 1993, sob o 

comando de José Barrionuevo, contratação anunciada com destaque pelo grupo, a coluna foi 

o motivo da extinção de duas outras colunas: “Bastidores” e “ZH Brasília” e tinha o espaço 

de uma folha tablóide com o predomínio de textos curtos segundo Leães (2009).  

Rosane de Oliveira iniciou no jornalismo como redatora da Radio Guaíba em 1992 e 

em seguida tornou-se repórter da Rádio Pampa. De 1986 a 1989 trabalhou na editoria de 

política do jornal Correio do Povo e foi editora de economia mais tarde. Só em 1992 passou a 

trabalhar no Jornal Zero Hora e assumiu em 2003 a coluna que antes pertencia a José 

Barrionuevo. Quanto à atividade de atualizar o blog, trata-se de mais uma atribuição do 

colunista do jornal, que tem como tarefa principal elaborar a coluna diária do veículo 

impresso e que gostaria de poder atender melhor os internautas dispondo mais postagens no 

espaço virtual da Página 10, segundo Leães (2009). 

 

7.2.CATEGORIA UM: A PRESENÇA DE ELEMENTOS OPINATIVOS NAS 
MATÉRIAS INFORMATIVAS 
 

Aqui procuramos analisar quatro reportagens que tratam sobre o caso Rodin no 

período de 14 a 16 de setembro de 2009 para estabelecer a relação destas com as notas da 

coluna de Rosane de Oliveira. No primeiro dia notamos a relação entre uma reportagem e 

                                                 
1 Zero Hora. Atendimento ao leitor Zero Hora [mensagem pessoal] Mensagem recebida em 29 
de outubro de 2009. 
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uma nota. No dia 15, há relação entre duas notas e uma matéria. Já no dia 16 de setembro, 

após a renúncia do presidente do TCE João Luiz Vargas, é possível estabelecer a relação 

entre três notas opinativas e duas matérias. É importante informar que nos dias 14 e 15 de 

setembro de 2009, quem assinou a coluna de Rosane foi Vivian Eichler, interina. Porém no 

dia 16, após a saída do presidente do Tribunal de Contas, Rosane reassume seu posto. No dia 

16, Vivian Eichler assina a matéria principal indicando os reflexos do caso Rodin, referente à 

renúncia de João Luiz Vargas ao cargo de Presidente do Tribunal de Contas do Estado.  

No dia 14 de setembro de 2009, na coluna de Rosane de Oliveira, há uma nota 

dizendo que é pouca a mobilização dos partidos da base aliada na CPI da Corrupção, 

lembrando que, até o momento, só haviam sido propostos o pedido de convocação do ex-

assessor do PT, Paulo Salazar. A nota informa que com a atitude dos parlamentares que 

apoiam Yeda, de não votar requerimentos e se ausentar das sessões, alegando a exigência da 

aprovação de novas regras, “o objetivo de obstruir os trabalhos se evidencia”. 

 

 
(ZERO HORA - 14/09/2009). 

 
  

Na mesma data, na editoria política, matéria com o título “Stela deve mostrar novas 

gravações”, há a afirmação de que os deputados da base aliada ao governo (8 entre os 12 

membros da comissão) usaram a votação de um cronograma de ações da CPI como 

“justificativa para boicotar as sessões”. O trecho grifado vai ao encontro do que afirma 

Rosane em sua coluna: que os parlamentares que apoiam Yeda estão usando a aprovação do 

cronograma como pretexto para faltar às sessões. 

 
“Aliados do Piratini querem a votação de um cronograma, enquanto a oposição 
entende que basta a presidência apresentar um calendário de atividades. A questão 
foi a justificativa usada pelos aliados para boicotar a sessão da Comissão na quinta-
feira” (ZERO HORA – 14/09/1009). 
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Estas análises podem ser melhor reproduzidas nas tabelas abaixo. Contemplam, de 

forma comparativa, as significações dos “ditos” a respeito do episódio Rodin. Utilizamos a 

estrutura sígnica do significante e significado, de acordo com Saussure (apud ORLANDI 

1986), onde o signo é igual ao significante sobre significado (S=SE/SO), ou seja o referente 

ou significante é a expressão e o significado é o conteúdo interpretado. 

 
14/09/09 

Coluna Reportagem 
Significante Significado Significante Significado 
“Com a ausência 
nas sessões e 
pouca ação na 
CPI (pelos 
parlamentares da 
base aliada) o 
objetivo de 
obstruir os 
trabalhos se 
evidencia” 

Os parlamentares querem abafar a CPI “Exigência 
de um 
cronograma 
(de 8 entre 12 
membros da 
comissão) é 
uma 
justificativa 
para boicotar 
as sessões da 
CPI” 

Os 
parlamentares 
querem 
abafar a CPI 

TABELA 1: Análise de nota da coluna Página 10 e reportagem “CPI DA CORRUPÇÃO” veiculadas no dia 14 
de setembro de 2009. 
 

Na terça-feira, dia 15 de setembro, data em que o presidente do Tribunal de Contas do 

Estado renuncia ao cargo, a Zero Hora mostra que a fraude do Detran está no auge da agenda 

política do Estado. A matéria de abertura da coluna neste dia, citada abaixo, fala de uma 

fonte próxima ao Palácio Piratini. Tal fonte, “uma experimentada autoridade que apoia a 

governadora”, diz que é ineficaz que os parlamentares da base aliada ao governo usem a 

discussão regimental para evitar as sessões da CPI da Corrupção e que isso pode refletir 

negativamente. Rosane presume que há má vontade por parte dos deputados em investigar as 

testemunhas sobre a fraude do DETRAN, inclusive o ex-vice governador, Paulo Feijó, que se 

dispõe a falar sem convocação, no trecho em que diz: “a negativa dos parlamentares em, se 

não investigar, pelo menos folhear documentos e ouvir”. 
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“Na prática, a tática de esvaziar as sessões enquanto a presidente Stela Farias (PT) 
se recusa a colocar em votação regras de funcionamento da comissão propostas 
pelo relator, Coffy Rodrigues (PSDB), tem apagado as luzes que uma comissão 
para tratar de escândalos no governo pode ter. (...) Se há diferenças desse nível, 
pondera uma experimentada autoridade que apoia a governadora Yeda Crusius, é 
preciso encontrar saída, mas parar de passar imagem de descaso com a CPI. 
(...)Aliados começaram a sentir que as reclamações de ordem regimental não têm 
força para justificar a negativa dos parlamentares em, se não investigar, pelo menos 
folhear documentos e ouvir testemunhas que se dispõem a falar sem convocação, 
como é o caso do vice-governador”(ZERO HORA – 15/09/09).  

 
  

A matéria referente ao mesmo tema abre taxando de “estratégia” a atitude da base 

governista de esvaziar a CPI da Corrupção, refletindo a conformidade com a opinião da 

colunista política Rosane de Oliveira. Cita também que durante a sessão, os oito deputados 

ausentes davam entrevista coletiva sob protestos de servidores, que gritavam para que os 

parlamentares se dirigissem ao plenário. Esta abordagem mostra que há um movimento 

popular para que a CPI continue. A matéria coloca ainda que havia a presença da presidente 

do CPERS (Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul – Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação), Rejane de Oliveira, uma das frentes que se choca com o 

governo do estado frequentemente. 

 
“Com a estratégia dos deputados governistas de esvaziar a CPI da Corrupção, a 
oposição começou a divulgar a conta-gotas trechos do conteúdo da ação civil 
pública de improbidade do Ministério Público Federal (MPF)”. (ZERO HORA – 
15/09/09) 
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Data: 15/09/09 
Coluna Reportagem 
Significante Significado Significante Significado 
“A estratégia 
adotada pela 
base governista 
na CPI da 
Corrupção 
começou a 
constranger 
integrantes do 
próprio primeiro 
escalão do 
Palácio Piratini, 
além de 
deputados que 
acompanham a 
comissão como 
suplentes”. 

Mesmo tentando burlar as sessões, os 
deputados da base aliada levaram uma 
rasteira, quando começaram a ser 
divulgadas gravações que indicam como 
funcionava o esquema. 

“Com a 
estratégia dos 
deputados 
governistas de 
esvaziar a CPI 
da Corrupção, a 
oposição 
começou a 
divulgar a 
conta-gotas 
trechos do 
conteúdo da 
ação civil 
pública de 
improbidade do 
Ministério 
Público Federal 
(MPF)”. 

Mesmo 
tentando burlar 
as sessões, os 
deputados da 
base aliada 
levaram uma 
rasteira, quando 
começaram a 
ser divulgadas 
gravações que 
indicam como 
funcionava o 
esquema. 
 
 
 

TABELA 2: Análise de nota “Feitiço contra o feiticeiro” na coluna Página 10 e reportagem “CPI DIVIDIDA” 
veiculadas no dia 15 de setembro de 2009. 
 

Outra nota da coluna de Rosane dá destaque ao que diz na matéria “CPI DIVIDIDA” 

quanto à invasão de manifestantes na coletiva de imprensa dos deputados aliados à Yeda. Em 

uma análise do fato, Rosane acredita que a presença dos manifestantes não contribuiu para a 

seriedade na condução das investigações no parlamento.  

 

 
(ZERO HORA – 15/09/09) 
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 O que observamos quando se compara os trechos em que o fato é relatado pela coluna 

e pela reportagem é que houve grande tumulto por parte dos manifestantes e Rosane reprova 

a atitude dos mesmos. Na reportagem, a presença da presidente do Cpers, Rejane de Oliveira 

é citada, mas sem nenhum desdobramento. Por ser o Cpers um órgão que se coloca contra o 

governo do estado por conta das lutas da classe por benefícios e a negativa constante do 

Palácio Piratini, tudo indica que a presença da representante do Cpers só é citada para 

mostrar que havia ali a presença de um organismo que luta contra a corrupção. É feita a 

relação com a negativa da concessão de benefícios ao sindicato alegando a falta de dinheiro 

quando, ao mesmo tempo existem suspeitas de focos de corrupção no governo. Podemos 

inferir a vontade de transparecer a indignação de manifestantes, entre eles, o órgão que busca 

o esclarecimento da suposta fraude, a fim de mostrar o eco e a proporção provocada pelas 

acusações, dando mais legitimidade a elas.  

 

Data: 15/09/09 

Coluna Reportagem 

Significante Significado Significante Significado 

“Em nada 
contribuiu para 
um clima de 
seriedade na CPI 
a invasão de 
manifestantes na 
coletiva de 
governistas” 

Há grande revolta 
popular com a 
atitude dos 
parlamentares. Mas 
a presença de 
manifestantes 
atrapalhou o 
andamento da CPI. 

“Em meio à entrevista 
servidores tumultuaram 
o local e gritaram para 
que parlamentares se 
dirigissem ao plenário 
da CPI. Uma das 
participantes foi a 
presidente do Cpers, 
Rejane de Oliveira” 

Entre os manifestantes estava a 
presidente do Cpers, órgão que 
bate de frente com o governo 
por conta de reivindicações 
não atendidas pela classe. Há 
grande revolta popular com a 
atitude dos parlamentares. 

TABELA 3: Análise de nota “Aliás” da coluna Página 10 e reportagem “CPI DIVIDIDA” veiculadas no dia 15 
de setembro de 2009. 
 
 

Pela primeira vez nas edições analisadas, aparece uma manchete na capa de Zero 

Hora sobre o caso Rodin. Isso acontece na data seguinte à renúncia do presidente do Tribunal 

de Contas do Estado (TCE), João Luiz Vargas, fato central analisado nesta pesquisa, dia 16 

de setembro de 2010. A manchete já aponta para a causa da renúncia: as suspeitas do 

envolvimento de Vargas, na época réu na ação do Ministério Público Federal. 
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(ZERO HORA – 16/09/09) 

 
 No dia 16 de setembro, quase toda a coluna de Rosane remete, de alguma maneira, à 

saída de Vargas da cadeira mais importante do TCE. Na nota de abertura intitulada “Fim de 

Linha”, Rosane usa a expressão “deixou mais leve o ar”, para conotar que com a presença do 

personagem na presidência, o clima estava pesado no Tribunal de Contas do Estado. Como 

resultado, diz ela, “conselheiros e funcionários respiram aliviados depois de dois meses de 

constrangimento por ter na presidência um suspeito de envolvimento com a fraude do 

Detran”. Outro termo denota uma percepção quase que presencial nos corredores do TCE 

sobre o fato. A jornalista afirma que a situação era insustentável, a partir do momento em que 

o Superior Tribunal de Justiça autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de João Luiz. 

O discurso da articulista aponta para uma certeza de que a renúncia do presidente já era 

inevitável por conta das suspeitas e não por problemas de saúde, conforme o próprio alegou 

em carta oficial. Afirma ainda que a renúncia é resultado de negociação com conselheiros. 

 
 

“Previsível, a renúncia de João Luiz Vargas da presidência deixou mais leve o ar no 
Tribunal de Contas do Estado. Conselheiros e funcionários respiram aliviados 
depois de meses de constrangimento por ter na presidência um suspeito de 
envolvimento com a fraude do Detran. 
A situação ficou insustentável a partir do momento em que o Superior Tribunal de 
Justiça autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de João Luiz, um mês depois 
de o Ministério Público Federal ter apresentado a ação de improbidade 
administrativa na qual ele é um dos réus”. (ZERO HORA – 16/09/09) 
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Data 16/09/09 
Coluna   Reportagem  
Significante Significado  Significante Significado  
“Previsível, a 
renúncia de 
João Luiz 
Vargas da 
presidência 
deixou mais 
leve o ar no 
Tribunal de 
Contas do 
Estado. (...) A 
situação ficou 
insustentável a 
partir do 
momento em 
que o Superior 
Tribunal de 
Justiça 
autorizou a 
quebra dos 
sigilos 
bancário e 
fiscal de João 
Luiz”. 

Já se sabia que João Luiz deveria deixar o TCE 
porque o clima estava pesado. 

“Em seus 
discursos, 
afirmava que 
não tinha o 
que temer, 
mas 
internamente 
a convivência 
se tornava 
cada vez mais 
difícil. (...) 
No início de 
setembro, no 
entanto, a 
quebra de 
sigilo 
bancário e 
fiscal pelo 
STJ tornou a 
situação 
insustentável, 
relatam 
conselheiros”. 

Mesmo 
alegando 
inocência, os 
colegas de 
João Luiz 
não o 
aceitavam na 
corte, por 
isso era 
esperada sua 
saída. 

TABELA 4: Análise de nota “Fim de Linha” da coluna Página 10 e reportagem “EFEITO DETRAN” 
veiculadas no dia 16 de setembro de 2009. 
 

 Na matéria sobre a saída de Vargas do cargo, intitulada “EFEITO DETRAN” nota-se 

uma semelhança entre o discurso da coluna de Rosane e a reportagem assinada pela repórter 

Vivian Eichler na página 6 de ZH do dia 16 de setembro de 2009. É possível observar a 

afirmação de que a saída do presidente do TCE aconteceu por motivo diverso do que o 

mesmo atestou. Nos trechos “desgastado por suspeitas de participação na fraude milionária 

do Detran”; “Na carta em que expõe seus motivos para deixar a função, Vargas apenas 

menciona problemas de saúde”; “João Luiz Vargas resistiu meses a apelos para se afastar do 

cargo”; “recusou-se a associar o afastamento às suspeitas”; e no próprio título: “Pressionado, 

presidente do TCE renuncia ao cargo”. 

 
“Na carta em que expõe seus motivos para deixar a função, Vargas apenas 
menciona problemas de saúde e sequer cita o inquérito criminal que tramita no 
Superior Tribunal de Justiça e a ação de improbidade administrativa na qual é réu 
na Justiça Federal de Santa Maria”.(ZERO HORA – 16/09/09) 
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Data: 16/09/09 
Coluna  Reportagem  
Significante Significado  Significante Significado  
“Mesmo que 
a versão 
oficial seja de 
que o 
afastamento 
foi motivado 
apenas por 
problemas de 
saúde, a 
renúncia é 
resultado de 
negociação 
com os 
conselheiros”. 

O presidente do Tribunal de Contas omite o real 
motivo de sua saída do Tribunal de Contas do 
Estado. 

“Na carta em 
que expõe 
seus motivos 
para deixar a 
função, 
Vargas 
apenas 
menciona 
problemas de 
saúde e 
sequer cita o 
inquérito 
criminal que 
tramita no 
Superior 
Tribunal de 
Justiça e a 
ação de 
improbidade 
administrativa 
na qual é réu 
na justiça 
Federal de 
Santa Maria”. 

O presidente 
do Tribunal 
de Contas 
omite o real 
motivo de 
sua saída do 
Tribunal de 
Contas do 
Estado. 

TABELA 5: Análise de nota “Fim de Linha” da coluna Página 10 e reportagem “EFEITO DETRAN” 
veiculadas no dia 16 de setembro de 2009. 
 
 

Em um trecho em particular há a transição quase fiel do que é dito na coluna política 

do diário presente na reportagem. A repórter menciona que a quebra de sigilo bancário e 

fiscal pelo STJ “tornou a situação insustentável” no TCE. 

 

“No início de setembro, no entanto, a quebra de sigilo bancário e fiscal pelo STJ 
tornou a situação insustentável, relatam conselheiros” (ZERO HORA – 16/09/09). 
 
 

A mesma expressão aparece na coluna do mesmo dia, com o titulo “Fim de Linha” 

narrando um mesmo momento: o da quebra de sigilo fiscal e bancário do conselheiro: 

 

“A situação ficou insustentável a partir do momento em que o Superior Tribunal de 
Justiça autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de João Luiz” (ZERO 
HORA – 16/09/09).  
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No dia 16 de setembro de 2009 encontramos também um significante que só encontra 

seu significado se forem lidas a coluna de Rosane e a reportagem (EFEITO DETRAN). Na 

coluna, uma nota anuncia que o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Geraldo 

da Camino perdeu a conta das ameaças de morte que recebeu e que o obrigaram a adotar 

medidas para se proteger. 

 

 

(ZERO HORA – 16/09/09) 

 

 Na mesma edição, reportagem sobre a saída do Presidente do Tribunal de Contas cita 

Camino e seus atritos com o conselheiro: 

 

“...um dos pontos frequentes de atrito eram as relações com o procurador-geral do 
Ministério Público de Contas, Geraldo da Camino. O procurador é autor de uma 
representação datada de junho de 2008 contra Vargas. (...) Há relatos de retaliações 
administrativas ao procurador, como a tentativa de retirar o MP de Contas do 
prédio do tribunal - impasse que exigiu a intervenção dos demais conselheiros. Para 
evitar confrontos, desde abril Da Camino deixou de atuar nas sessões em que 
Vargas estava presente”. (Zero Hora – 16/09/09) 

 

A notícia de que o procurador vinha recebendo ameaças de morte na mesma edição 

em que se noticia uma animosidade entre ele e o presidente do Tribunal de Contas pode gerar 

o entendimento de que as ameaças partem do presidente do Tribunal de Contas uma vez que 

não há mais informações que expliquem as ameaças. 
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Data: 16/09/09 
Coluna  Reportagem 
Significante Significado Significante Significado 
“Desde que 
assumiu 
como 
procurador-
geral do 
Ministério 
Público de 
Contas, 
Geraldo da 
Camino 
perdeu a 
conta das 
ameaças de 
morte que 
recebeu”. 

O procurador-geral do Ministério Público de 
Contas, Geraldo da Camino estava sendo ameaçado 
de morte. 

“...um dos 
pontos 
frequentes de 
atrito 
(envolvendo o 
Presidente do 
Tribunal de 
Contas) eram 
as relações 
com o 
procurador-
geral do 
Ministério 
Público de 
Contas, 
Geraldo da 
Camino. O 
procurador é 
autor de uma 
representação 
datada de 
junho de 2008 
contra Vargas. 
(...) Há relatos 
de retaliações 
administrativas 
ao procurador, 
como a 
tentativa de 
retirar o MP de 
Contas do 
prédio do 
tribunal” 

O presidente 
do Tribunal 
de Contas 
João Luiz 
Vargas já 
havia se 
desentendido 
com o 
procurador-
geral do 
Ministério 
Público de 
Contas 
Geraldo da 
Camino e 
inclusive já 
havia 
tentado 
represálias 
contra o 
mesmo. 

TABELA 6: Análise de nota da coluna Página 10 e reportagem “EFEITO DETRAN” veiculadas no dia 16 de 
setembro de 2009. 
 

Ainda no dia 16 de setembro de 2009, percebemos a contaminação do gênero 

opinativo no gênero informativo comparando os enunciados presentes na nota “Leitura 

Cansativa” na coluna de Rosane de Oliveira, e na matéria “Com maioria. Aliados de Yeda 
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devem barrar impeachment”. Na coluna, Rosane diz que acabou se tornando cansativa a 

leitura do texto em que o presidente da Assembleia Legislativa, Ivar Pavan (PT) fundamenta 

a decisão de dar andamento ao pedido de impeachment de Yeda. Isso porque o levantamento, 

que prometia trazer 26 indícios de envolvimento da governadora na fraude do DETRAN, mas 

em vez de detalhes o documento trazia notícias e as páginas em que os indícios poderiam ser 

encontrados na ação de improbidade que tramitava na Justiça Federal de Santa Maria. 

 
“O cansaço de Härter refletia o sentimento de quem se aventurou a acompanhar a 
leitura. Pavan prometera listar 26 indícios de envolvimento de Yeda com a fraude 
no Detran, mas, em vez de detalhes, o documento indicava notícias e as páginas em 
que essa relação podia ser encontrada na ação de improbidade que tramita em Santa 
Maria”. (Zero Hora – 16/09/09) 
 

 Já na matéria “COM MAIORIA. Aliados de Yeda devem barrar impeachment”, na 

página 8, editoria política de ZH, é mencionado um tempo maior para a leitura das páginas 

do texto em que o presidente da Assembleia Legislativa, Ivar Pavan (PT) fundamentava a 

decisão de dar andamento ao processo de impeachment da governadora: duas horas e meia. 

Enquanto na coluna a articulista assegura que a leitura durou quase duas horas. Pela primeira 

vez notamos uma aparente falta de comunicação entre opinativo e informativo. Isso significa 

que a comparação entre a reportagem e a nota na coluna mostram que a informação sobre a 

duração da leitura não foi vista pela editora, que é também a colunista, ou que ela não 

percebeu a incoerência entre a reportagem e a coluna.  

A matéria e nota da coluna conotam que a apresentação do documento foi uma perda 

de tempo para quem assistia. Na frase “A leitura das 23 páginas consumiu cerca de duas 

horas e meia” a palavra “consumiu” ressalta essa interpretação. A reportagem enfoca 

sobretudo a estratégia do Piratini para encerrar rápido o processo contra a governadora sendo 

até mais reveladora que o comentário de Rosane na nota “Leitura Silenciosa”, o que 

demonstra que a colunista, por vezes, deixa de falar claramente sobre assuntos para deixar o 

enfoque acusatório a cargo da reportagem, o que, para os leitores, pode parecer mais idôneo. 

 Na reportagem, vimos também o papel interpretativo da imprensa. Nota-se que com 

base nesta declaração do deputado Adilson Troca, líder da bancada do PSDB: “Não tem nada 

contra a governadora. Quem fez a denúncia foram partidos de oposição. Vamos tomar uma 

posição correta – disse Troca”, o jornal interpreta a fala como o fim do processo. Isso fica 

exposto na conclusão da reportagem, ao colocar que “Adilson Troca sinalizou que os aliados 

devem trabalhar para sepultar o processo, uma vez que o conteúdo da ação civil pública de 
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improbidade do Ministério Público Federal (MPF), no entendimento a base, não traria 

indícios suficientes contra Yeda”; e também no título abaixo reproduzido seguido do trecho 

da matéria e tabela comparativa. 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
Com maioria na comissão do Legislativo que analisará se deve ou não prosseguir o 
processo de impeachment contra a governadora Yeda Crusius, a base aliada planeja 
barrar o mais rápido possível a iniciativa. A justificativa será de que não há provas 
suficientes. (...) Ontem à tarde, o líder da bancada do PSDB no Legislativo, 
deputado Adilson Troca, sinalizou que os aliados devem trabalhar para sepultar o 
processo, uma vez que o conteúdo da ação civil pública de improbidade do 
Ministério Público Federal (MPF), no entendimento da base, não traria indícios 
suficientes contra Yeda.  
- Não tem nada contra a governadora. Quem fez a denúncia foram partidos de 
oposição. Vamos tomar uma posição correta – disse Troca” (ZERO HORA – 
16/09/09). 
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Data: 16/09/09 
Coluna  Reportagem 
Significante Significado Significante Significado 
“A leitura do 
texto no qual 
Ivar Pavan 
(PT) 
fundamenta a 
decisão de 
dar 
andamento 
ao pedido de 
impeachment 
ocupou quase 
duas horas da 
sessão 
plenária de 
ontem e teve 
de ser feita 
por dois 
deputados. 
(...) O 
cansaço de 
Härter 
refletia o 
sentimento 
de quem se 
aventurou a 
acompanhar 
a leitura”. 

O texto foi cansativo e decepcionou quem 
esperou para ouvir a fundamentação do 
presidente da Assembléia para o impeachment 
de Yeda. 

“Aliados de 
Yeda devem 
barrar 
impeachment. 
Estratégia do 
Piratini será 
encerrar 
rápido 
processo 
contra 
governadora 
na 
Assembleia. 
(...) A leitura 
das páginas 
consumiu 
cerca de duas 
horas e 
meia”. 

O processo de 
impeachment 
contra Yeda 
está fadado ao 
fracasso se 
depender dos 
deputados da 
base aliada ao 
governo, pois 
deputados já 
planejam 
sepultá-lo. E 
foi demorada a 
leitura das 
páginas do 
texto de 
fundamentação 
do presidente 
da Assembléia 
para o 
impeachment 
de Yeda. 

TABELA 7: Análise de nota “LEITURA CANSATIVA” da coluna Página 10 e reportagem “COM MAIORIA” 
veiculadas no dia 16 de setembro de 2009. 
 

 

7.3. CATEGORIA DOIS: O ESTUDO DAS VOZES PARA MAPEAR OS ATORES 
SOCIAIS 
  

Nesta categoria vamos conhecer os atores sociais presentes no discurso de Zero Hora 

na cobertura do Caso Rodin, através do mapeamento das vozes que aparecem nas matérias 

informativas e na coluna de Rosane de Oliveira.  Aqui aparecem tabelas nas quais 

relacionamos os enunciadores1 e delocutários2 de cada matéria, com os trechos em que eles 

aparecem nas reportagens, notas e comentários. 

                                                 
1 Aquele cujo ponto de vista é apresentado, mesmo que seja uma fonte anônima, anunciada 
através do jornalista. É também o próprio jornalista (DUCROT, 1987). 
2 De quem se fala, ou seja o referente, o sujeito (BRANDÃO, 1998). 
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 No dia 14 de setembro a coluna de Rosane de Oliveira traz uma nota com o título 

“Ajuste de pontaria”. O espaço comenta o alerta do presidente nacional do DEM 

(Democratas), Rodrigo Maia aos deputados do DEM pedindo que não deixem a CPI da 

Corrupção dar palanque a Tarso Genro (PT). Como o DEM faz parte da oposição ao governo 

Yeda, Rosane insinua que o partido, já pensando em horizontes eleitorais, não quer exaltar 

Tarso, que já era o principal candidato do PT para concorrer ao Palácio Piratini e concorrer 

com Yeda. Além disso, Tarso era um dos principais agentes na acusação contra os 

supostamente envolvidos na fraude do Detran. O DEM apoiou o candidato José Fogaça nas 

eleições para o governo do Estado, no primeiro turno. 

 

 

 

(ZERO HORA – 14/09/09) 

 

 

 

 

 

 

Enunciadores Delocutários 

A colunista; o presidente do DEM 
Rodrigo Maia;  
 
“Presidente nacional do DEM, Rodrigo 
Maia, demonstrou temor em deixar a 
CPI da Corrupção atrapalhar 
horizontes eleitorais.” 

O presidente nacional do DEM Rodrigo Maia; ex-
prefeito de Lagoa Vermelha Moacir Volpato; Tarso 
Genro; governadora Yeda. 
 
“Ontem, durante a filiação do ex-prefeito de Lagoa 
Vermelha Moacir Volpato, Maia pediu aos deputados do 
DEM para não deixarem a CPI dar palanque ao ministro 
Tarso Genro (PT). 
Com um histórico de divergências com a governadora, o 
DEM gaúcho tem se mostrado afinado com a oposição”. 

TABELA 8: Análise das vozes presentes na nota “Ajuste de Pontaria” da Coluna Página 10, dia 14 de setembro 
de 2009 
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 Mesmo existindo mais de um sujeito delocutório (presidente nacional do DEM 

Rodrigo Maia e o ex-prefeito de Lagoa Vermelha Moacir Volpato) os personagens principais 

são o presidente do PT, Rodrigo Maia e o ministro Tarso Genro, por serem núcleo da notícia. 

Nenhum deles é acusado de envolvimento no caso Detran, mas são citados na nota por conta 

da participação do DEM na CPI da Corrupção. 

 Ainda dia 14 de setembro, outra nota na coluna de Rosane de Oliveira destaca os 

deputados que formam a base aliada ao PSDB. Ela diz que a determinação de governistas de 

não votar requerimentos e se ausentar das sessões da CPI da Corrupção enquanto não forem 

aprovadas regras para a comissão, deixa transparecer a vontade dos mesmos em burlar as 

reuniões que visam investigar o caso Rodin. 

 

 

(ZERO HORA – 16/09/09) 

 

 

 

 

 

Enunciadores Delocutários 
A colunista e os governistas de situação: 
 
“Com a determinação de governistas de não votar 
requerimentos e se ausentar das sessões da CPI da 
Corrupção enquanto não forem aprovadas regras para a 
comissão, o objetivo de obstruir os trabalhos se 
evidencia.” 

Ex-assessor do PT, Paulo Salazar: 
 
“Até agora, o único conteúdo proposto 
pela base foi o pedido de convocação 
do ex-assessor do PT Paulo Salazar.” 

TABELA 9: Análise das vozes presentes em nota da Coluna Página 10, dia 14 de setembro de 2009 
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 Neste caso os atores sociais centrais do enunciado são os governistas que defendem 

Yeda. Como o ponto de vista deles, de não participar das sessões da CPI, exigindo um 

cronograma de trabalho é mostrado, eles são enunciadores. 

 Na matéria “CPI da corrupção – Stela deve mostrar novas gravações”, noticiada na 

mesma data, está em destaque a voz da deputada Stela Farias, presidente da CPI da 

Corrupção, que promete apresentar novos áudios que integram as ações judiciais sobre a 

fraude do Detran. Mas a voz dos deputados da base governista também é explicitada, através 

do relator da CPI, Coffy Rodrigues, do mesmo partido de Yeda. Veremos que outras vozes 

aparecem no texto a seguir, na tabela 10. 

 

 

 

 

 

Enunciadores Delocutários 
Repórter;  
 
Presidente da CPI da Corrupção Stela Farias 
(PT): 
“(...) a presidente da comissão, deputada Stela 
Farias (PT), planeja apresentar hoje novas 
gravações que integram as ações judiciais 
sobre a fraude do Detran.”  
 
Assessores de Stela: 
“A deputada não antecipa o conteúdo dos 
áudios (...), mas assessores garantem que o 
objetivo é apresentar o conteúdo de escutas 
telefônicas.”  
 
Relator da CPI Coffy Rodrigues (PSDB): 
“Hoje, o relator da CPI, deputado Coffy 
Rodrigues (PSDB), deve protocolar na 
Comissão de Constituição e Justiça da 
Assembléia Legislativa um pedido de parecer 
sobre a necessidade de aprovação de um 
plano de trabalho da CPI(...)” 
 
Deputados de situação: 
“Aliados do Piratini querem a votação de um 
cronograma(...).” 

Ex-presidentes do Detran e o consultor Lair Ferst: 
“Ao todo são 12 convocações de testemunhas que 
devem ser colocadas em votação. Os pedidos 
incluem ex-presidentes do Detran e o consultor 
Lair Ferst, cujo depoimento ao Ministério Público 
teve trechos divulgados pela Comissão na última 
quinta-feira.” 

TABELA 10: Análise das vozes presentes na reportagem “CPI da Corrupção. Stela deve mostrar novas 
gravações”, dia 14 de setembro de 2009 
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 Aqui os personagens que se destacam são Stela Farias, do PT, a presidente da CPI da 

Corrupção, como defensora do andamento das sessões e Coffy Rodrigues, do PSDB, relator 

da CPI, que justifica a ausência dos deputados da base aliada à Yeda nas sessões. Mas como 

se pode observar na tabela, ainda são mencionados como delocutários os ex-presidentes do 

Detran e o consultor Lair Ferst, entre as convocações que deveriam ser votadas para prestar 

depoimento na CPI. Ferst é um dos suspeitos de participação na fraude. É neste ponto que 

notamos que mesmo não tendo voz na matéria, os delocutários aparecem como atores sociais 

envolvidos no caso. 

 Partimos para a data de 15 de setembro de 2009, coluna de Rosane de Oliveira, nesta 

data assinada por Vivian Eichler, interina, como já mencionamos acima. A abertura da 

página está assinalada com uma nota intitulada “Feitiço contra o feitceiro”, onde o jornal 

afirma que a estratégia adotada pelos governistas da base aliada de não comparecer às 

sessões da CPI da Corrupção e que eles próprios já acreditam que as reclamações de ordem 

regimental como justificativa não têm força. Mostramos agora, conforme esquema já 

estabelecido, quais as vozes presentes no discurso opinativo da coluna Página 10, a partir de 

cada trecho que refere tais atores sociais. 
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Enunciadores Delocutários 
Colunista; 
 
Stela Farias (PT); 
“De um lado, a deputada Stela afirma que 
as exigências de Coffy são 
inconstitucionais e contrariam o 
regimento.” 
 
Coffy Rodrigues (PSDB); 
“De outro, Coffy chama a petista de 
autoritária.” 
 
Fonte anônima; 
“Se há diferenças desse nível, pondera 
uma experimentada autoridade que apóia 
a governadora Yeda Crusius, é preciso 
encontrar saída, mas parar de passar 
imagem de descaso com a CPI.” 
 
Deputados da base aliada: 
“Aliados começaram a sentir que as 
reclamações de ordem regimental não 
têm força para justificar a negativa dos 
parlamentares em, se não investigar, pelo 
menos folhear documentos e ouvir 
testemunhas (...)” 

Vice-governador, Paulo Feijó; 
“Aliados começaram a sentir que as reclamações de 
ordem regimental não têm força para justificar a 
negativa dos parlamentares em, se não investigar, pelo 
menos folhear documentos e ouvir testemunhas que se 
dispõem a falar sem convocação, como é o caso do 
vice-governador.” 

TABELA 11: Análise das vozes presentes na nota “Feitiço contra o feiticeiro”, coluna Página 10, do dia 15 de 
setembro de 2009 
 

 Nesta matéria continua em destaque a voz dos deputados representantes dos dois 

lados na CPI da Corrupção. De um lado a deputada Stela Farias, do PT, presidente da 

comissão e oposição, de outro o deputado Coffy Rodrigues, do PSDB, relator da CPI e figura 

central de situação. A discussão gira em torno da ausência dos deputados da base aliada às 

sessões e sobre os próprios acreditarem que já não é possível justificar suas faltas em nome 

de questões regimentais. Como o ponto de vista deste grupo é mostrado, eles também passam 

a ser enunciadores. Também aparece como enunciador uma fonte anônima, que é, segundo o 

jornal, “experimentada autoridade que apóia a governadora Yeda Crusius”. Tal fonte acredita 

que é preciso mostrar serviço, pois a desculpa não convence mais. 

Por outro lado, vemos apenas um delocutário, ou seja, um ator citado sem que haja a 

exposição de suas ideias, o vice-governador Paulo Feijó, que é uma das testemunhas do caso 

que se dispõe a falar sem convocação. Porém seu nome é mencionado apenas como uma peça 

no tabuleiro disponível aos deputados de oposição e sem tom de acusação. Portanto, 

entendemos que não era necessário ouvir o ator social em questão. 
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Ainda sobre a CPI, há uma nota sobre a invasão de manifestantes na coletiva de 

governistas que não participavam da sessão. A colunista acredita que o protesto atrapalhou o 

clima que deveria ser de seriedade na sessão que acontecia paralela e onde eram ouvidas 

escutas telefônicas que ajudam a decifrar a fraude. 

  

 

(ZERO HORA – 15/09/09) 

  

Enunciadores Delocutários 
Colunista; Manifestantes e governistas; 

“Em nada contribuiu para um clima de seriedade na CPI a invasão de 
manifestantes na coletiva de governistas enquanto ainda ocorria a sessão 
que reproduziu escutas (...)” 
 

TABELA 12: Análise das vozes presentes em nota da coluna Página 10, do dia 15 de setembro de 2009 
 

 Nesta nota é possível identificar apenas sujeitos delocutários (de quem se fala), ou 

seja, mais uma vez os deputados da ala governista e os manifestantes que protestaram 

enquanto ocorria a coletiva dos parlamentares aliados de Yeda. 

 Na mesma edição, dia 15 de setembro de 1009, a reportagem “CPI DIVIDIDA” traz 

um box contendo trechos de 25 gravações feitas pela Polícia Federal, com autorização da 

Justiça, referentes a negociação de propinas decorrentes do desvio de dinheiro do Detran. Na 

matéria o destaque é que a oposição de Yeda na Assembleia, liderada pela deputada Stela 

Farias, do PT, presidente da CPI, reagiu com gravações à ausência dos parlamentares da base 
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aliada, ausentes das sessões. O jornal descreve alguns diálogos e ouve advogados e 

personagens do caso revelados pelas gravações. 

Na tabela a seguir, os atores sociais em destaque na reportagem: 

  

Enunciadores Delocutários 
Repórter; 
 
Deputados de situação: 
“Os oito deputados da base do governo se 
ausentaram da sessão de ontem e disseram que 
áudio foram obtidos de forma ilícita.” 
 
Deputados de oposição; 
“O objetivo dos deputados de oposição é forçar 
os integrantes da base aliada a dar quorum às 
sessões.” 
 
Stela Farias (PT); 
“ - Estamos trazendo tudo para o mesmo 
cenário. Não estamos brincando de fazer CPI - 
afirmou a presidente da comissão, Stela Farias 
(PT). ” 
 
Coffy Rodrigues (PSDB); 
“ - O PT não quer investigar. Quer ganhar no 
grito. Ser mandado por Stela é demais para mim 
- disse o relator da CPI, Coffy Rodrigues 
(PSDB).” 
 
Vice-governador do Estado, Paulo Feijó. 
“Indagado por Zero Hora sobre o teor do 
depoimento, Feijó respondeu: 
-Não posso antecipar nada. Não vou deixar 
nenhuma pergunta sem resposta. Cabe a quem 
está fazendo a investigação me perguntar. 
Relatarei o que sei. Tudo depende do que me 
perguntarem. Se não souber, vou dizer que não 
sei.” 
 
Marco Antônio Barbosa Leal, advogado do 
deputado Fernando Záchia (PMDB); 
“Das 20 mil horas de ligação ou 20 mil ligações, 
o deputado fala três minutos e 13 segundos e 
sempre com conotação política. Não existe nada 
vinculando Záchia a atitude ilícita”. 
 
Deputado José Otávio Germano; 
“- Bastava não ter preguiça para buscar a 
verdade. Meu sentimento é de perseguição. 
Como se estivesse sendo acusado 50 vezes por 
algo que não cometi.” 

Walna Vilarins Menezes, assessora da 
governadora Yeda Crusius e ex-diretor da 
CEEE, Antônio Dorneu Maciel; 
“(...) foi divulgada uma conversa entre Walna 
Vilarins Menezes, assessora da governadora 
Yeda Crusius e o ex-diretor da CEEE Antônio 
Dorneu Maciel, em 16 de maio de 2008.” 
 
José Otávio Germano (PP); 
“Em outro diálogo, Maciel e o deputado federal 
José Otávio Germano (PP) falam sobre encontro 
do parlamentar com a governadora no dia 29 de 
outubro de 2007.” 
 
Secretário-geral de governo, Delson Martini; 
“Maciel conta que disse para o secretário-geral 
de governo, Delson Martini, que José Otávio 
falará de tudo e de “pontos nevrálgicos” a serem 
solucionados.” 
 
Servidores manifestantes e presidente do Cpers 
Rejane de Oliveira; 
“Em meio à entrevista servidores tumultuaram o 
local e gritaram para que parlamentares se 
dirigissem ao plenário da CPI. Uma das 
participantes foi a presidente do Cpers, Rejane 
de Oliveira.” 
 
Fernando Záchia, Flávio Vaz Netto e Rubem 
Höher 
Citados nas escutas transcritas 
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Advogado de Walna Menezes, Noberto Flach; 
“- Esse diálogo não tem como ser relacionado a 
qualquer improbidade.” 
 
Advogado de Flávio Vaz Netto, Paulo Oliveira;  
“O advogado de Flávio Vaz Netto, Paulo 
Oliveira, disse que está analisando os áudios.” 
 
Advogado de Antônio Dorneu Maciel, Diego 
Marty. 
“Diego Marty, que defende Antônio Dorneu 
Maciel, afirmou que só se manifestará na 
justiça.” 

TABELA 13: Análise das vozes presentes na matéria “CPI Dividida”, do dia 15 de setembro de 2009 

 

 Notamos que há aí um emaranhado de sujeitos que hora são apenas citados, hora são 

ouvidos para explicarem-se sobre o caso. Os mesmos atores sociais que aparecem no box 

com trechos das escutas telefônicas, ou seja, os delocutários Fernando Záchia, Antônio 

Dorneu Maciel, Flávio Vaz Netto, são também enunciadores por ser dado a eles a 

oportunidade de uma explicação ou simples manifestação sobre o caso. Depois do desenrolar 

da matéria, um subtítulo reúne exatamente o que promete “A resposta dos citados”.  

Neste espaço aparecem as vozes de Záchia, Flávio Vaz Netto e Antônio Dorneu Maciel, 

através das entrevistas a seus advogados. José Otávio Germano responde às acusações sem 

um intermediário, diferente dos demais. Não aparece a defesa de Höher, presume-se, porque 

ele já teria admitido à Polícia Federal que transportava valores do esquema até o flat de 

Antônio Dorneu Maciel, conforme é descrito no texto de abertura do box em que consta a 

transcrição dos áudios.  

Também é sujeito enunciador e, ao mesmo tempo, delocutário a assessora da 

governadora Walna Menezes. A mesma é citada na reportagem em um diálogo com Antônio 

Dorneu Maciel onde ele pede que Walna mantenha com ele aquele “ramal” de comunicação, 

mostrando a o trânsito do ex-diretor da CEEE no governo. Em seguida Walna também pode 

ser incluída como enunciador, por aparecer sua defesa, também através de seu advogado 

Norberto Flach, alegando que a conversa era de cunho administrativo. 

Ainda são enunciadores os deputados de oposição e de situação, Stela Farias PT e 

Coffy Rodrigues (PSDB) e o vice-governador Paulo Feijó, que não adiantou o que falaria à 

CPI como testemunha, mas disse que ao esconderia nada ao ser perguntado sobre o caso. 

Entre os delocutários ainda aparecem os servidores e a presidente do Cpers, Rejane de 
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Oliveira, que protestaram no dia da sessão, enquanto os oito parlamentares da base aliada 

concediam entrevista. 

A Zero Hora de 16 de setembro traz na capa dois atores sociais citados por suspeitas 

de envolvimento na operação Rodin: Walna Menezes, assessora de Yeda e o presidente do 

Tribunal de Contas do Estado, João Luiz Vargas.  

 

 

 

(ZERO HORA – 15/09/09) 

 

No dia subsequente à queda do presidente do TCE, João Luiz Vargas, a colunista 

oficial volta a assinar a Página 10. Com a nota “Fim de linha” Rosane abre a coluna falando 

da renúncia de Vargas e de como a decisão aliviou as tensões no tribunal. 
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Enunciadores Delocutários 
Colunista. João Luiz Vargas; 

“Previsível, a renúncia de João Luiz Vargas da presidência deixou mais 
leve o ar no Tribunal de Contas do Estado.” 
 
2º vice-presidente João Osório; 
“Ontem, quando encaminhou a renúncia ao 2º vice-presidente, João 
Osório, estava internado no Instituto de Cardiologia.” 
 
Porfírio Peixoto; 
“Hoje será definido se assume o vice, Porfírio Peixoto, que se aposenta em 
abril (...)” 
 
Cezar Miola e Algir Lorenzon. 
“(...) ou se será antecipada a eleição do trio que assumiria o comando a 
partir de dezembro: João Osório (presidente), Cezar Miola e Algir 
Lorenzon.” 

TABELA 14: Análise das vozes presentes na nota “Fim de linha” da coluna Página 10, dia 16 de setembro de 
2009 
 

Neste recorte notamos uma característica bastante opinativa da distribuição dos 

sujeitos. A única voz enunciadora visível é de Rosane. No entanto, há uma série de 

delocutários, sujeitos que ela cita ao reportar e ao mesmo analisar a saída de João Luiz do 

TCE. O presidente é o mais citado, seguido por seus colegas conselheiros, quando a 

jornalista especula quem vai assumir em seu lugar: o vice-presidente Porfírio Peixoto, ou 

João Osório, Cezar Miola e Algir Lorenzon, trio que assumiria o tribunal a partir de 

dezembro. Osório já aparecia antes, por ser o segundo vice-presidente e o destinatário da 

carta em que João Luiz explicava o porquê de sua saída do TCE. 

Em um pequeno comentário, Rosane relata ainda a necessidade de alterar a forma 

como são escolhidos os conselheiros do Tribunal de Contas. Tudo indica que para ela o 

sistema atual, em que os conselheiros entram por indicação política, pode afetar a 

credibilidade do órgão, uma vez que estes podem envolver-se em escândalos como o vigente. 

Neste comentário o único personagem delocutário é João Luiz Vargas, enquanto Rosane 

também é a única enunciadora. 
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(Zero Hora - 16/09/10) 

 

Enunciadores Delocutários 
Colunista. Presidente do Tribunal de Contas João Luiz Vargas. 

“A crise de credibilidade enfrentada com as denúncias contra João Luiz 
Vargas deveria servir de estimulo para alterar a forma como são escolhidos 
os conselheiros (...)” 

TABELA 15: Análise das vozes presentes em nota da coluna Página 10, dia 16 de setembro de 2009 

 

Na nota “Leitura Cansativa” presente também na Página 10 do dia 16 de setembro, o 

assunto é a leitura do documento na qual o presidente da Assembleia Legislativa, Ivar Pavan, 

do PT, fundamenta a decisão de dar seguimento ao pedido de impeachment da governadora 

Yeda. Rosane conta que a leitura ocupou quase duas horas da sessão plenária da casa e não 

agradou por trazer apenas notícias que constavam no processo que tramita em Santa Maria 

para investigar a fraude do Detran. 

  

Enunciadores Delocutários 
Colunista; Governadora Yeda Crusius; 

“(...) vai pelo menos até a metade de outubro o desgaste de Yeda Crusius 
por conta do processo de impeachment que começou a tramitar na Casa.” 
 
Presidente da Assembleia Ivar Pavan (PT); 
“A leitura do texto no qual Ivar Pavan (PT) fundamenta a decisão de dar 
andamento ao pedido de impeachment ocupou quase duas horas da sessão 
plenária (...)” 
 
Deputado Nélson Härter (PMDB) e Deputado Cassiá Carpes (PTB); 
“NÉLSON HÄRTER (PMDB) perdeu a voz perto de concluir a tarefa. 
Tossiu, coçou os olhos e foi substituído por Cássia Carpes (PTB).” 

TABELA 16: Análise das vozes presentes na nota “Leitura Cansativa” da coluna Página 10, dia 16 de setembro 
de 2009 
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 Da mesma forma que na análise anterior predomina a colunista como enunciadora. 

Rosane fala dos sujeitos delocutários: Ivar Pavan, presidente da Assembleia; da governadora 

Yeda, alvo do impeachment; e deputados Nelson Härter, do PMDB, que faz a leitura do 

documento e, cansado, repassa ao colega Cassiá Carpes, do PTB. É possível apreender que, 

aí, os atores principais são a governadora, por ser o centro das discussões em questão e o 

presidente da Assembleia, a quem cabia a importante decisão de cessar ou dar andamento ao 

processo. 

 Quase tudo na coluna de Rosane no dia 16 de setembro de 2009 é Operação Rodin. 

Na nota “Tempo Quente” ela fala de um bate-boca de cerca de 17 minutos entre o deputado 

Jose Otávio Germano, do PP, e do jornalista Antônio Carlos Macedo, no Programa Gaúcha 

Hoje, da Rádio Gaúcha, enquanto falavam dos áudios liberados pela Polícia Federal  para a 

CPI da Corrupção, a respeito da Operação Rodin. 

 

Enunciadores Delocutários 
Colunista; 
 
Jornalista Antônio Carlos Macedo. 
“Macedo repetiu a opinião de que o deputado 
subestimava a inteligência dos eleitores ao 
usar uma votação no Grêmio para justificar 
um diálogo com Antônio Dorneu Maciel, em 
que menciona os números 70 e 71.” 

Jose Otávio Germano; 
“A participação do deputado José Otávio Germano 
(PP) no programa Gaúcha Hoje foi um dos temas 
mais comentados nos meios políticos e nos blogs 
de jornalistas da RBS.” 
 
Antônio Dorneu Maciel. 
“Macedo repetiu a opinião de que o deputado 
subestimava a inteligência dos eleitores ao usar 
uma votação no Grêmio para justificar um diálogo 
com Antônio Dorneu Maciel, em que menciona os 
números 70 e 71.” 

TABELA 17: Análise das vozes presentes na nota “Tempo Quente” da coluna Página 10, dia 16 de setembro de 
2009 
 

 O jornalista Antônio Carlos Macedo, da Radio Gaúcha é sujeito enunciador, pois tem 

sua posição explicitada na nota, a de que acredita que Germano subestime a inteligência dos 

eleitores quanto à sua explicação para um diálogo com Antônio Dorneu Maciel. No entanto, 

a jornalista não reporta uma alegação mais completa do deputado, deixando sem 

representação o seu lado na matéria. Por não ter sua fala comentada José Otávio fica como 

sujeito delocutário na nota. 

 Ainda sobre o processo de impeachment da governadora, outra nota aponta que o PP 

(Partido Progressista) foi o primeiro a indicar seus cinco integrantes para a comissão que 

analisaria o pedido de impeachment de Yeda. É importante mencionar a pauta 
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“impeachment” porque esta situação foi desencadeada, entre outros fatores, pela Operação 

Rodin. 

  

 

(ZERO HORA – 16/09/09) 

 

Enunciadores Delocutários 
Colunista. Governadora Yeda; 

“O PP foi o primeiro partido a indicar seus cinco integrantes para a 
comissão especial que analisará o pedido de impeachment da governadora 
Yeda Crusius.” 
 
Integrantes do PP. 
“São eles: João Fischer, Pedro Westphalen, Jerônimo Goergen, Marco 
Peixoto e Silvana Covatti.” 

TABELA 18: Análise das vozes presentes em nota da coluna Página 10, dia 16 de setembro de 2009 

 

 O tema central da nota já remete ao ator social principal: a governadora Yeda. É do 

processo de impeachment dela que se fala. Como o primeiro partido a indicar integrantes 

para analisar o pedido é o PP, aliado do governo, a colunista faz questão de nomear quem são 

os deputados que sairão em defesa de Yeda, os sujeitos delocutários João Fischer, Pedro 

Westphalen, Jerônimo Goergen, Marco Peixoto e Silvana Covatti. 

 Dia 16 de setembro de 2009 duas matérias informativas têm ligação com a Operação 

Rodin na Zero Hora. Uma delas trata da intenção dos aliados de Yeda de barrar o andamento 

do processo de impeachment da governadora. Com o título “COM MAIORIA. Aliados 

devem barrar impeachment” a reportagem relaciona os partidos e representantes que vão 

compor a comissão especial que analisará se há ou não há indícios para liberar o andamento 

do processo de impeachment contra a governadora.  Nela a informação principal é que dos 

trinta integrantes, dezoito são aliados da administradora do Estado. Veremos na próxima 

tabela quem são os atores sociais que aparecem desta vez. 
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Enunciadores Delocutários 
Repórter; 
 
Adilson Troca, líder da bancada do PSDB no 
legislativo; 
“Não tem nada contra a governadora. Quem fez 
a denúncia foram partidos de oposição. Vamos 
tomar uma posição correta.” 
 
Deputado estadual Raul Pont do PT; 
“Os vários depoimentos apontam para a 
cumplicidade do centro do governo com a 
corrupção. Todos esses elementos justificam a 
tramitação do pedido de impeachment.” 
 
Stela Farias, do PT. 
“Stela Farias (PT) acredita que não há como 
fazer valer esse entendimento para a atual 
comissão.” 

Governadora Yeda; 
“Com maioria na comissão do Legislativo que 
analisará se deve ou não prosseguir o processo de 
impeachment contra a governadora Yeda 
Crusius.” 
 
Parlamentares de situação; 
“Parlamentares de PMDB, PP, PTB, PPS e 
PSDB, que sustentam Yeda, terão 18 das 30 
vagas da comissão.” 
 
Parlamentares de oposição; 
“Os partidos de oposição – PT, PSB, PDT, PC do 
B e DEM – ficarão com 12.” 
 
Segundo secretário da Mesa Diretiva da 
Assembleia, Nelson Härter, do PMDB; 
“Com o plenário quase vazio ontem, o segundo 
secretário da mesa, Nelson Härter (PMDB), 
começou a ler a denúncia de servidores contra 
Yeda.” 

TABELA 19: Análise das vozes presentes em matéria “COM MAIORIA”, veiculada no dia 16 de setembro de 
2009 
 

 Nesta matéria a figura central ainda é Yeda, mas ela só aparece entre os sujeitos 

delocutários, ou seja, é citada, mas não mostra seu ponto de vista, neste caso, uma defesa 

contra as acusações. Já entre os sujeitos enunciadores dois representam oposição a Yeda 

enquanto um a defende. O nome de um personagem aliado à Yeda: Adilson Troca, aparece 

pela primeira vez. Até então o representante dos aliados dela aparecia na figura de Coffy 

Rodrigues, relator da CPI da Corrupção. Stela Farias, já é tão presente quanto a governadora 

em todas as matérias e notas opinativas aqui descritas, mas seu papel é de defensora da 

continuidade das investigações que permeiam o escândalo do Detran e as investigações da 

Operação Solidária, que correm juntas na CPI da Corrupção e que motivam a abertura de um 

processo de impeachment de Yeda. 

 Entre os sujeitos delocutários também são citados os deputados de situação e de 

oposição, a fim de comparar a distribuição do número deles na comissão que vai avaliar a 

necessidade de ir adiante com o impeachment, e o segundo secretário da Mesa Diretiva da 

Assembleia, Nelson Härter, do PMDB, que leu a decisão favorável à tramitação do caso dada 

por Ivar Pavan, do PT. 
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 A segunda matéria sobre o caso Detran no dia 16 de setembro de 2009 aborda a saída 

do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, João Luiz Vargas que deixou o cargo no dia 

15 de setembro. Mesmo tendo justificado sua saída, em carta encaminhada a um dos 

conselheiros, carta essa que está publicada no projeto gráfico da página junto à matéria, o 

jornal aponta para outra causa para sua saída: a pressão dos conselheiros, que não queriam 

mais um suspeito do escândalo fazendo parte da corte. Além da matéria, há um box 

explicando os motivos que levam João Luiz a ser alvo de suspeitas de envolvimento no caso.  

 

 

(ZERO HORA – 16/09/09) 
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Enunciadores Delocutários 
Repórter; 
 
João Luiz Vargas; 
“Vargas relatou que seu estado de saúde 
alcançou ‘gravidade inesperada’.” 
 
Esposa do Conselheiro João Luiz Vargas; 
“Conforme a mulher, Júlia, o conselheiro de 57 
anos, recebeu recomendação médica para não 
falar sobre questões de trabalho porque sua 
pressão ainda não está controlada.” 
 
Conselheiro Algir Lorenzon; 
“Este é o momento em que temos que de nos 
unir” 
 
Um conselheiro anônimo; 
“Se forçássemos por vias legais, ele reverteria a 
decisão por meios jurídicos – conta um 
conselheiro.” 
 
Fonte anônima; 
“Há relatos de retaliações administrativas ao 
procurador, como a tentativa de retirar o MP de 
Contas do prédio do tribunal 
Conselheiro Hélio Mileski.” 

Conselheiro João Osório; 
“Na carta de renúncia entregue ontem por um 
assessor na casa do conselheiro João Osório, 
segundo vice-presidente do tribunal (...)” 
 
Vice-presidente Porfírio Peixoto; 
“Há possibilidade de o vice-presidente, Porfírio 
Peixoto, ser o escolhido para comandar a corte 
até dezembro.” 
 
Conselheiros Hélio Mileski, Victor  
Faccioni e João Osório;  
“(...) afirmou o conselheiro Algir Lorenzon, 
ontem, durante uma conversa informal com 
outros três conselheiros, Hélio Mileski, Victor 
Faccioni e João Osório.” 
 
Um conselheiro anônimo; 
“Um dos embates quase chegou à agressão física 
com um conselheiro que o alertou de que se não 
saísse por bem, teria de se afastar “por outros 
meios”. 
 
Procurador-geral do Ministério Público de 
Contas, Geraldo da Camino; 
“Um dos pontos freqüentes de atrito eram as 
relações com o procurador-geral do Ministério 
Público de Contas, Geraldo da Camino.” 
 
Juíza Simone Barbisan Fortes. 
“Vargas ganhou fôlego interno quando, e 19 de 
agosto, a juíza federal Simone Barbisan Fortes 
negou seu afastamento do cargo pedido pelo 
MPF.” 

TABELA 20: Análise das vozes presentes em matéria “EFEITO DETRAN”, veiculada no dia 16 de setembro 
de 2009 
 

Nesta matéria, a sensação é de que a maior parte do texto faz parte de uma análise do 

desenrolar dos fatos nos últimos dias e das causas que apontam para a saída de Vargas pela 

repórter. Há então seis sujeitos delocutários e seis enunciadores, sendo que entre os 

enunciadores está a repórter. Isso significa que a maioria dos atores sociais citados não é 

ouvida, apenas citada na matéria. Entre estes sujeitos existem ainda fontes anônimas. Uma 

delas é de um ou mais conselheiros, contar o clima do tribunal , mas preferiram não se 

comprometer. A outra é de uma fonte anônima, que entrega supostas retaliações do 

presidente do Tribunal de Contas, João Luiz Vargas contra o Procurador-geral do Ministério 

Público de Contas, Geraldo da Camino. 
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 O ator principal, João Luiz Vargas, apesar de ter espaço na matéria ecoando seu ponto 

de vista na própria carta publicada na íntegra, em que ele explica sua saída do TCE e através 

de sua esposa Júlia Vargas, que conta que seu estado de saúde o impede de falar sobre 

trabalho, passa a ter uma voz que fala por ele, a da repórter, baseada nos relatos dos 

conselheiros. Sabendo que há muito tempo Vargas não vem sendo bem aceito na corte por 

estar atrelado ao escândalo do Detran, a reportagem garante que a saída de Vargas é um dos 

efeitos da repercussão da Fraude do Detran. 

Entre os sujeitos delocutários, há um ator de destaque no caso: o procurador Geraldo 

da Camino. Segundo a reportagem Camino e Vargas se tornaram inimigos dentro do 

Tribunal, resultando até mesmo na ausência de Camino nas sessões em que o conselheiro 

atuava. Para formatar essa informação surge um sujeito enunciador de suma importância, a 

quem foi dada voz, e que revelou que Vargas teria tentado retaliações contra o procurador 

tentando retirar o MP de Contas do prédio do tribunal. Este sujeito é uma fonte anônima e 

mesmo assim sua fala deu contorno ao cenário que teria se formado no TCE. 

Isso quer dizer que uma das fontes mais importantes da matéria é anônima. Ela 

acrescenta a informação de que existe uma briga entre o conselheiro e o procurador sem 

revelar sua identidade, o que indica que o jornal acredita que a informação era tão importante 

como uma estratégia discursiva do jornal, que seria validada, mesmo partido de alguém que 

não quisesse se identificar. 

 

7.4. CATEGORIA TRÊS: O USO DA ESTRATÉGIA MULTIMÍDIA COMO 
PROCESSO DE ENUNCIAÇÃO QUE AFIRMA O ARGUMENTO OPINATIVO DA 
COLUNISTA, NO BLOG 
  

 Nesta categoria avaliamos como a Zero Hora usou a internet  para repercutir o Caso 

Rodin e quais as estratégias usadas para reafirmar o que foi dito na coluna impressa de 

Rosane de Oliveira. No blog da colunista há oito posts datados de 15 de setembro de 2009 e 

cinco posts publicados dia 16 de setembro de 2009, e nenhum referente ao dia 14 de 

setembro, período em que delimitamos nossa pesquisa. Com base neste material, analisamos 

se e como o blog funcionou como uma ferramenta complementar ao dito pela colunista no 

espaço impresso e vice-versa. Por isso, também procuramos indícios de que o blog também 

pode antecipar conteúdos do impresso. 
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 No dia 14 de setembro de 2009, primeiro dia do período delimitado, não constaram 

notícias no blog, a respeito do caso Rodin. Já no dia 15 de setembro, há 7 postagens. 

Constam 5 posts a respeito do escândalo no dia 16 de setembro. Relacionadas as matérias de 

cada dia do blog partiremos para a análise das matérias repetidas, ou seja, que antes saíram 

no impresso. Nesta etapa verificamos o que foi acrescentado de recursos multimidiáticos na 

postagem para reforçar a opinião da colunista. 

7.4.1. Complementaridade multimidiática: como o blog reproduz o impresso 
 

Aqui veremos como o blog se utiliza das matéria do impresso para o formato on line. 

A primeira notícia postada no blog no dia 15 de setembro, às 6h43min, não corresponde a 

nenhuma novidade para que já leu ZH impressa. A repórter interina, Vivian Eichler, posta a 

matéria de abertura da coluna impressa “Feitiço contra o feiticeiro”, na íntegra. A matéria 

trata da estratégia da presidente da CPI da Corrupção de mostrar gravações comprometedoras 

do caso na ausência dos deputados aliados à Yeda. Não há nenhuma alteração quando ao 

conteúdo do impresso, publicado também no dia 15. Também não há acréscimo de nenhum 

recurso multimidiático como vídeos, animações e fotos, a não ser a possibilidade de os 

leitores poderem comentar a matéria. 

Na data seguinte, dia 16 de setembro, uma nova postagem repete o conteúdo do 

impresso. Mais uma vez é a nota de abertura da coluna Página 10 que aparece. “Fim de 

linha” fala da renúncia de João Luiz Vargas da presidência do Tribunal de Contas do Estado. 

Também não há modificação do texto do impresso, que estava sendo veiculado no mesmo 

dia. Não constava também nenhum recurso multimidiático, apenas o espaço de comentários. 

Também no dia 16 de setembro, é transposta a nota “Leitura Cansativa”, tal qual aparece na 

coluna impressa daquele dia. A nota fala da leitura do texto em que Ivar Pavan justifica sua 

decisão de dar continuidade ao pedido de impeachment de Yeda. Abaixo tabela relacionando 

os recursos empregados nas matérias transpostas. 

 

Matérias reproduzidas do impresso para o Blog: Recursos multimidiáticos utilizados: 

Feitiço contra o feiticeiro (15/09/09) - 
Fim de linha (16/09/09) - 
Leitura Cansativa (16/09/09) - 

TABELA 21: Análise dos recursos multimidiáticos usados na reprodução das notas opinativas de Zero Hora 
impresso para o blog Rosane de Oliveira 
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Como vimos, das três matérias que passam do impresso para o blog, nenhuma sofre 

alteração de texto não utilizam nenhum recurso multimidiático. O que difere a página on line 

da impressa é o quesito interatividade, através do espaço de comentários, onde os leitores 

podem expor suas ideias a respeito da notícia. No entanto, a ferramenta da interatividade 

pode servir para pontuar o que diz a colunista, através da voz do leitor/internauta. O que 

determina a posição predominante nos comentários é a maneira como é feito o filtro dos 

comentários. Ou seja, aqueles que são escolhidos pela equipe de ZH vão ao ar e só eles vão 

resumir a visão dos internautas. Sendo assim, os comentários também são uma forma de 

discurso da empresa. 

7.4.2. Posts inéditos: a comparação com o conteúdo impresso e os recursos 
multimidiáticos utilizados 
 

O primeiro post inédito vai ao ar no dia 15 de setembro, às 8h38min. Rosane de 

Oliveira pede desculpas por sua ausência e por não ter correspondido às expectativas dos 

internautas de comentar a CPI da Corrupção e outros assuntos em pauta. Nota-se que há 

cobrança dos leitores para que a articulista desempenhe um papel de tradutora do cenário 

político gaúcho e esperam que no blog haja a interpretação dos acontecimentos políticos que 

chamam a atenção no Estado. Até nossa análise ao blog, também não tínhamos uma 

explicação para a falta de Rosane nas colunas impressas do dia 14 de setembro e 15 de 

setembro. Só na internet ela explica o porquê da lacuna. Verificamos que seus leitores 

realmente a acompanham até a esfera da internet e que há uma relação mais estreita entre 

comunicador e leitor. Neste post não é usado nenhum recurso multimídia. 

 

Estou devendo uma explicação aos leitores que me cobram por não ter feito 
comentários ontem sobre a CPI e os outros assuntos em pauta. Por um problema de 
saúde na família, estive fora do ar durante quase toda a segunda-feira. Como vocês 
devem ter notado, a Página 10 ficou a cargo da Vivian Eichler, minha substituta em 
casos de impedimento. (Blog Rosane de Oliveira – 15/09/09 – 8h38min) 

  
  

 Outra postagem do dia 15 de setembro se refere a uma entrevista dada por um dos 

atores sociais envolvidos no Caso Rodin: José Otávio Germano (PP). O post dá conta de que, 

enquanto eram divulgados os áudios liberados pela Polícia Federal durante a CPI da 

Corrupção no dia 14 de setembro, José Otávio Germano, que aparecia nas gravações, pediu 

para entrar ao vivo no programa Gaúcha Hoje. Durante conversa com o jornalista Antônio 

Carlos Macedo e o deputado entraram em atrito.  
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Enquanto eram apresentados na Rádio Gaúcha os áudios divulgados ontem 
na CPI da Corrupção, o deputado José Otávio Germano (PP) pediu para 
entrar ao vivo no programa Gaúcha Hoje. Durante a conversa com o 
apresentador Antônio Carlos Macedo, o clima esquentou.  
Ouça a conversa aqui. 
Escute a íntegra da conversa 
(Blog Rosane de Oliveira – 15/09/09 – 8h39min) 
 

 A mesma notícia é publicada no jornal no dia seguinte, dia 16. Na versão impressa é 

explicado o porquê da briga, mas no blog, Rosane apenas menciona que “o clima esquentou”. 

No jornal Zero Hora, Rosane conta que o jornalista, ao comentar as investigações da CPI, 

teria repetido a opinião de que José Otávio subestimava a inteligência dos eleitores, ao dizer 

que os números 70 e 71, pronunciados no áudio, se referiam a uma votação no Grêmio. O 

jornal traz também o link da Rádio Gaúcha (www.radiogaucha.com.br) para os interessados 

em conferir o áudio. Paira a dúvida sobre o motivo pelo qual Rosane não coloca o link para o 

blog, ao invés do link para a rádio. 

 Há um recurso multimídia: um podcast de mais de 17 minutos com a entrevista de 

Macedo e José Otávio. Na entrevista, o jornalista demonstra bastante impaciência com o 

deputado. Ele repete várias vezes “hum”, “uhum”, “ã”, antes que o político conclua seu 

raciocínio, explicando do que se tratava a gravação exibida pela Rádio Gaúcha. Assim que 

José Otávio tenta justificar porque falou na ligação, o número 71, Macedo o interrompe 

dizendo: “Ah, deputado, deputado tenha paciência, deputado. Uma gravação o senhor fala em 

ser o primeiro a ser votado, aí na gravação seguinte, o senhor fala em 71, e outro fala em 70 e 

o senhor fala que ficou um para trás. Deputado, isso é abusar da inteligência alheia, 

convenhamos”. 

Ao longo do áudio percebemos vários momentos em que Macedo repete que o 

deputado subestima a inteligência dos eleitores. Também é possível perceber que José Otávio 

se exalta muitas vezes, com tom de voz alto. Há momentos em que até suplica para que 

Macedo ouça seu ponto de vista. O jornalista no entanto, mantém o tom sereno, mas em 

alguns trechos fala com rapidez, demonstrando alteração emocional. É claro que a maioria 

dos leitores vão perceber que José Otávio não consegue justificar como a eleição do conselho 

do Grêmio, até porque o jornalista explica o porquê de a versão não se sustentar. O que se vê 

na utilização deste recurso multimidiático é uma forma de enunciação que visa o efeito de 

reconhecimento de demonstração, como explica Vizeu (2004). Melhor dizendo, mostrando o 

conteúdo da entrevista, Rosane faz com que os internautas tirem suas próprias conclusões ao 
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demonstrar a insegurança e nervosismo do ator social envolvido e assim usa esta ferramenta 

como um meio de opinar. 

 Às 9h39min uma nova postagem no blog fala de uma entrevista com a deputada Stela 

Farias (PT), presidente da CPI da Corrupção ao Programa Gaúcha Atualidade, na Rádio 

Gaúcha. Como trabalha no referido veículo, Rosane usa seu espaço na internet para explicar 

que estava programada entrevista com o deputado Coffy Rodrigues, do PSDB, relator da CPI 

e aliado de Yeda. A jornalista diz que mesmo com a confirmação anterior da presença do 

parlamentar, a produção não conseguiu contato com ele no dia da entrevista e nem os 

assessores dele o acharam. Rosane adianta o conteúdo da entrevista e quase que lamenta por 

ter aparecido só o discurso de oposição na dupla que se chocou durante a CPI. Abaixo do 

texto está o link para o áudio da entrevista, na íntegra.  

 

A palavra de Stela Farias 
Tínhamos programado ouvir hoje no Gaúcha Atualidade a presidente da CPI da 
Corrupção, Stela Farias (PT), e o relator, Coffy Rodrigues (PSDB). Apesar de tudo 
combinado desde ontem, a produção não conseguiu contato com o relator. Nem os 
assessores dele conseguiram. Ficou, pois, somente a palavra de Stela Farias, que 
mais uma vez criticou a base governista por boicotar as sessões e tentar esvaziar a 
investigação. Ouça a entrevista: (Blog Rosane de Oliveira – 15/09/09 – 9h39min) 

  

 O conteúdo da entrevista não é transcrito no impresso do dia seguinte. Isso pode 

significar que só o que repercute entre os internautas, como no caso da briga entre José 

Otávio Germano e o jornalista Antônio Carlos Macedo, merece passar para a edição posterior 

do impresso.  

 O post conta com um recurso multimidiático: o podcast da entrevista. Logo no início 

do áudio o jornalista André Machado e Rosane de Oliveira comentam a ausência dos 

deputados de situação na CPI da Corrupção. André diz que “do jeito que está, a CPI vai 

demorar para engrenar”. Rosane completa dizendo: “Se é que vai engrenar em algum 

momento”. Aqui é possível notar que o discurso da jornalista na rádio é mais claro que na 

coluna do jornal impresso. No jornal ela opta por ser mais enfática e troca o discurso mais 

voltado para a ironia em que o dito fica nas entrelinhas, pela opinião direta. O blog reúne 

tanto a opinião mais cuidadosa, quanto a opinião mais ácida, por contemplar o que é dito no 

texto e no áudio. 

 Machado também coloca palavras-chave que elucidam o contexto da briga entre Stela 

e os deputados que apóiam Yeda. Em uma pergunta, diz: “Uma crítica que tem sido feita é de 

que a senhora é autoritária”. A pergunta mostra como Stela tem sido vista pelos colegas na 
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assembleia. O tom da entrevista é de confrontamento. O tempo todo são feitas perguntas 

sobre os desentendimentos de Stela com os governistas: “Porque a senhora não aceita a 

votação de plano de trabalho?”, ou: “Há alguma possibilidade da senhora, Coffy e Capoani, 

que é o vice presidente da comissão, sentarem à mesa e buscarem um encaminhamento 

mínimo para essa comissão?”. 

 No meio da entrevista, Rosane anuncia que a produção do programa não encontra 

Coffy Rodrigues, que seria o entrevistado depois de Stela: “Convidamos o deputado, a 

produção está tentando ligar para ele, ele não está atendendo. Serão duas entrevistas 

separadas”. Todas estas intervenções dos jornalistas demonstram a costura que eles fazem 

para demonstrar em que pé estão as negociações. Vemos aí mais uma estratégia discursiva do 

veículo de comunicação, para fazer afirmações através dos áudios. 

Mais tarde outra pergunta reveladora, quando à linha que pretendem seguir os 

jornalistas. André Machado fala: “Sobre Lair Ferst...o empresário Lair Ferst vai amanhã a 

CPI da corrupção?”. Fica claro que o jornalista tenta descobrir, por meio da entrevistada uma 

informação que ele teria ficado sabendo, mas que não poderia ser divulgada como 

informação oficial por não ter a afirmação de uma autoridade. Stela responde: “Não sei de 

onde é que tu tirou isso”, desarmando totalmente o entrevistador. Mesmo assim ele diz: “É 

que eu tenho uma informação de que amanhã vocês teriam um convidado de peso”. Por isso 

o rádio serve também para que os jornalistas façam especulações, tornando a simples 

possibilidade de um fato, em um acontecimento. Ou seja, após a pergunta de André 

Machado, todo o ouvinte vai saber que existe a chance de Lair Ferst ser um dos ouvidos em 

breve. 

 Às 11h29min do dia 15 de setembro entra no blog um furo: a notícia da renúncia do 

presidente do Tribunal de Contas, João Luiz Vargas. Com o título “Morte anunciada” Rosane 

faz referência ao veículo pela qual ficou sabendo da notícia: Rádio Gaúcha, através do 

repórter Guilherme Gomes. Coloca ainda que “João Luiz tinha perdido todas as condições 

políticas de permanecer o cargo” e que sua saída uma semana antes, quando apresentou um 

atestado já indicava sua saída definitiva. Acrescenta ainda que a abdicação foi resultado de 

negociações entre conselheiros, o que aponta para o fato de Rosane ter fontes ocultas dentro 

do TCE. 
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Morte anunciada 
A renúncia do presidente do Tribunal de Contas do Estado, João Luiz Vargas, 
confirmada há pouco na Rádio Gaúcha pelo repórter Guilherme Gomes, é a 
legítima crônica de uma morte anunciada. João Luiz tinha perdido todas as 
condições políticas para permanecer no cargo. 
Desde a semana passada, quando apresentou um atestado médico com pedido de 
licença temporária, os conselheiros do TCE já sabiam que hoje era o Dia D. A saída 
foi negociada. (Blog Rosane de Oliveira – 15/09/09 – 11h29min) 

  
 
 Sobre as semelhanças com a matéria publicada no dia seguinte (16 de setembro) em 

ZH impresso, percebemos em ambas as versões, a convicção de que João Luiz Vargas saiu 

do Tribunal de Contas por um reflexo do escândalo Rodin, e não por problemas de saúde, 

como o conselheiro afirmava em sua carta de comunicação oficial de renúncia. No impresso 

há mais detalhes sobre seu afastamento na semana anterior e a informação de que agentes 

públicos de dentro do tribunal, quando eram flagrados cometendo irregularidades 

debochavam das autuações, por conta do próprio presidente do órgão estar entre os acusados 

de uma fraude. A Página 10 também especula os prováveis sucessores para o cargo, o que 

não acontece no blog. 

 Ainda dia 15 de setembro, às 15h17min, Rosane adianta a formação da comissão 

especial que analisará se há ou não indícios para continuar o processo de impeachment de 

Yeda. O blog antecipa que serão 30 os membros da comissão, e que o número de 

parlamentares por partido é proporcional ao tamanho das bancadas, assegurada a participação 

de um representante da cada partido. Em seguida faz uma previsão de que o governo será 

maioria na comissão e que por isso é provável que a comissão não tenha força para 

impulsionar o impeachment.  

 

Como já foi antecipado aqui, o governo terá ampla maioria, o que de antemão 
assegura a permanência de Yeda no cargo, a menos que surjam fatos novos. (Blog 
Rosane de Oliveira – 15/09/09 – 15h17min) 
 

 
  

Depois deste comentário Rosane coloca quantos representantes cada partido poderá 

indicar para a comissão e encerra a postagem dando a impressão de que está dentro da 

sessão, aproveitando o imediatismo da internet: 

Na sessão que ocorre neste momento,  o 2º secretário da Mesa Diretora, Nelson 
Harter (PMDB) está lendo a denúncia e a decisão de Pavan. (Blog Rosane de 
Oliveira – 15/09/09 – 15h17min) 



70 
 

  

A informação aparece em matéria na Zero Hora do dia 16 de setembro, e em uma das 

notas da versão impressa da coluna de Rosane. Comparando o meio impresso ao eletrônico 

vimos que Rosane não deu tanto espaço à notícia no jornal. A única nota se refere ao 

primeiro partido a indicar seus cinco integrantes: o PP. 

Logo depois, outra notícia antecipada pelo blog, foi a leitura do documento em que 

Ivar Pavan (PT) fundamenta sua decisão de dar prosseguimento ao pedido de impeachment 

de Yeda Crusius. Na mesma data em que a leitura realmente aconteceu, dia 15 de setembro, o 

espaço eletrônico veicula a notícia, sem dar detalhes.  

No impresso do dia seguinte Rosane comenta a frustração das pessoas que esperavam 

encontrar no documento indícios para que Yeda sofresse o impeachment. O papel de detalhar 

a notícia fica mais uma vez para a edição impressa. Mas o blog traz um plus que não seria 

contemplado no jornal do dia seguinte: os próximos passos para a possível consolidação do 

pedido de impeachment: 

Amanhã (16 de setembro de 2009) _ Publicação do expediente no Diário Da 
Assembleia 
Até sexta-feira, 18 de setembro _ Indicação, pelos partidos, dos representantes na 
comissão especial de 30 membros que analisará a admissibilidade do impeachment 
Segunda-feira, 21 de setembro _ Divulgação da nominata 
Quinta-feira, 24 de setembro _ Publicação dos nomes que integram a comissão 
Segunda-feira, 28 de setembro _ Primeira reunião da comissão, com eleição do 
presidente e do relator (Blog Rosane de Oliveira – 15/09/09 – 16h13min) 

 

 Notamos que a coluna impressa, assim como o meio exige, permite o texto mais 

interpretativo, permeado por análises do contexto, opiniões nas entrelinhas, enquanto o blog 

apresenta um texto curto e prático, a exemplo do cronograma extra, preocupado em colocar 

passo a passo o caminho do processo de impeachment. No recurso interativo dos 

comentários, os leitores pedem uma análise mais profunda e principalmente um 

posicionamento ideológico da colunista. Nota-se que os internautas pedem que ela não seja 

tão neutra, já que representa uma autoridade dentro da área política na edição de Zero Hora. 

Sendo assim o posicionamento dela pode guiar todo o posicionamento editorial de Zero 

Hora. 

 A última postagem do dia 15 de setembro acontece às 17h09 min e fala que o PP 

(Partido Progressista) saiu na frente ao indicar os cinco parlamentares a que tinha direito: 

João Fischer, Pedro Westphalen, Jerônimo Goergen, Marco Peixoto e Silvana Covatti.  
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Com direito a cinco vagas na comissão especial que analisará o pedido de 
impeachment da governadora Yeda Crusius, o PP saiu na frente e indicou seus 
representantes agora há pouco. São eles: João Fischer, Pedro Westphalen, Jerônimo 
Goergen, Marco Peixoto e Silvana Covatti. (Blog Rosane de Oliveira – 15/09/09 – 
17h09min) 

 

A mesma informação consta no impresso do dia seguinte, dia 16 de setembro de 

2009, porém com texto um pouco diferente. Mesmo assim, em ambos os meios não há 

informação a mais. Isso mostra que a notícia redigida para o blog sofreu pequenas alterações 

e assim passou para o impresso. Indica que uma noticia que passa do blog para o impresso do 

dia seguinte pode ser aprofundada ou simplesmente repetida, assim como as matérias que 

foram somente reproduzidas do impresso para o blog e que foram contempladas no subitem 

7.4.1.  

No dia 16 de setembro, o primeiro post inédito do blog é sobre os deputados do PTB 

que vão integrar a comissão especial que analisaria a necessidade da implantação do processo 

de impeachment de Yeda: 

 

Quem vai representar o PTB na comissão 
O PTB também escolheu seus representantes na comissão que vai analisar o pedido 
de impeachment. São eles: Abílio dos Santos, Aloisio Classmann e Luis Augusto 
Lara. (Blog Rosane de Oliveira – 16/09/09 – 8h45min) 

 
  

É curioso o fato de Rosane publicar apenas os nomes dos parlamentares indicados 

pelo PP e pelo PTB dentro da Assembleia Legislativa. Ambos fazem parte da ala governista, 

que fica ao lado de Yeda, mas havia também o PMDB, PSDB e PPS entre os partidos que 

dão suporte ao governo.   

Na versão impressa os nomes dos deputados indicados por cada partido não 

aparecem, a não ser os do PP, na coluna de Rosane. Nota-se que há interesse de mostrar os 

nomes dos cinco deputados do PP e os três do PTB. Esse recorte deixa de lado as outras 

siglas, inclusive o PSDB, que é o partido da governadora e que por isso poderia ter 

parlamentares ainda mais vinculados à Yeda. Crê-se que Rosane quis dar um enfoque para 

estes e não para os demais atores sociais, neste caso. 

Logo depois do post sobre os petebistas, às 8h53min entra no ar matéria sobre 

manifestações contra Coffy Rodrigues, do PSDB, relator da CPI da Corrupção e por isso a 

figura mais exposta quanto ao impasse na Comissão. Ele era o porta voz do grupo de 

situação, que defendia que deveria ser votado um cronograma de atividades na CPI e usava 
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tal argumento para faltar às sessões que investigavam o caso Rodin. A notícia dá conta de 

que monumentos como o Laçador, em Porto Alegre, amanheceram encapuzados. A tônica do 

protesto era mostrar que os eleitores estão “cobertos de vergonha” pelo posicionamento de 

Coffy. 

É possível verificar a participação da imprensa na revolta dos eleitores. Coffy, como 

vimos ao longo deste trabalho, é um dos personagens principais do caso. Sua imagem foi 

tecida como o agente impeditor do andamento da CPI, portanto, o responsável pela 

blindagem de Yeda. A matéria abaixo mostra como a população entendeu o recado. 

 

Monumentos encapuzados  
O Laçador e outros monumentos amanheceram encapuzados, em mais um protesto 
de servidores públicos. Desta vez o alvo é o deputado Coffy Rodrigues (PSDB), 
relator da CPI da Corrupção. 
Junto com o capuz, a frase “Deputado Coffy nos deixa cobertos de vergonha – está 
do lado da corrupção – Fora Yeda/Impeachment Já”. 
O Fórum dos Servidores Públicos Estaduais realiza também uma manifestação na 
Esquina Democrática contra a postura dos deputados da base aliada na CPI. (Blog 
Rosane de Oliveira – 16/09/09 – 8h53min) 
 

 
Foto: Ronaldo Bernardi  

 

  
 

 Certamente a notícia seria pauta do dia seguinte do impresso, como aconteceu 

com as notícias postadas no dia 15 no blog e publicadas no jornal Zero Hora dia 16, mas 

como delimitamos o tempo de análise até o dia 16, não verificamos o reflexo das pautas do 

blog na versão impressa no dia 17. No entanto é possível verificar a repercussão dos fatos 

noticiados em Zero Hora impresso, em tempo real, no blog Rosane de Oliveira, através dos 

comentários dos leitores.  
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Notamos que neste post, a notícia conta com mais um recurso multimidiático. Pela 

primeira vez na análise das matérias aparece uma foto ilustrando a informação. É possível 

que a imagem sirva para impactar o leitor quanto à revolta dos protestantes e tenha a função 

até mesmo de chocar. O capuz preto dá o tom obscuro da mobilização e destaca o nome de 

Coffy em branco. Estar tapando um monumento torna a capa preta ainda mais chamativa. Ou 

seja, aponta para um ator social, que para os manifestantes é o responsável pelo não 

andamento das sessões. A partir da postagem das fotos não só os manifestantes, mas todos os 

leitores passam a entender que Coffy, como diz a campanha, “está do lado da corrupção”. 

A última postagem sobre o caso ocorreu às 9h33min. “Com a palavra Coffy 

Rodrigues” introduz a entrevista já citada por um leitor com o deputado do PSDB e relator da 

CPI da Corrupção, Coffy Rodrigues. A colunista adianta um pouco do que falou o 

entrevistado e reproduz o motivo pelo qual ele disse não ter ido à entrevista um dia antes com 

a deputada Stela Farias, do PT: estava afônico. O link para o áudio fica disponível logo 

abaixo com a entrevista na íntegra. 

 
Com a palavra, Coffy Rodrigues 
O deputado Coffy Rodrigues (PSDB) esclareceu que não participou do programa 
Gaúcha Atualidade ontem, logo após a manifestação da deputada Stela Farias, pois 
esta afônico. Hoje, ele afirmou que a forma como as provas se inserem na CPI é 
ilegal e que a aprovação de relatório prevendo plano de trabalho deve encerrar 
impasse. Confira a entrevista no áudio abaixo: (Blog Rosane de Oliveira – 16/09/09 
– 9h33min) 

 
 

No impresso Rosane deixa claro que Coffy e seu grupo de parlamentares inventou a 

desculpa de votar um plano de trabalho para boicotar as sessões da CPI da Corrupção. No 

áudio da entrevista, feita pela colunista e pelo jornalista André Machado, Rosane reforça, em 

uma pergunta, a visão de que o grupo de sustentação de Yeda na Assembleia está usando de 

uma estratégia para não freqüentar a CPI. Diz: “Essa estratégia de vocês de não comparecer 

às sessões, elas serão revisadas?”, ao que o parlamentar responde: “Não é estratégia, 

Rosane”. Isso mostra que a entrevista reforça o que Rosane afirma em sua coluna, a tese de 

que as faltas da base governistas se devem a uma estratégia, mesmo que o entrevistado negue 

e apresente outra justificativa. Isso significa que mesmo no papel de repórter, Rosane 

continua afirmando sua posição de colunista, mais um indício de contaminação do gênero 

opinativo ao informativo. 

Logo no início da entrevista, Rosane já o coloca contra a parede: “o que houve com o 

senhor ontem, deputado? Ficamos lhe esperando aqui, nossos ouvintes esperando pelo 
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senhor, e não conseguimos o contato”. A maioria das perguntas é feita por André Machado, 

mas nas vezes em que Rosane interfere, percebe-se, ela o pressiona a tocar em pontos 

delicados, como no trecho em que pergunta se não é secundária a sua exigência de votar um 

cronograma de trabalho para que a CPI volte a trabalhar com quorum. Pergunta: “Mas 

deputado, isso não acaba ficando secundário diante do que seria o principal, não é acessório 

diante do principal, que é investigar ou não”?. É André que pergunta ao deputado o que ele 

acha dos protestos contra o mesmo, que foram postados em notícia anterior no blog. Mesmo 

assim, o jornalista é brando: “Hoje pela manhã (...) houve um protesto contra o senhor num 

monumento símbolo de POA, que é o Laçador. Como o senhor tem recebido essas críticas, 

deputado, a essa falta de entendimento?”. A “falta de entendimento” a que se refere o 

jornalista mostra que seu entendimento difere do de Rosane. Enquanto Rosane afirma que o 

deputado está usando o pedido de votar um plano de trabalho na CPI como estratégia para 

boicotar as sessões, André coloca que o que impede o andamento da CPI é a falta de 

entendimento dele com a presidente da CPI, Stela Farias.  

Em meio à entrevista também localizamos uma expressão usada por Rosane, que está 

carregada de opinião. Ela chama o grupo de deputados da base governista de “tropa de 

choque”. No sentido semântico da expressão, ela significa uma tropa de defesa empregada 

nas batalhas mais pesadas. O que Rosane quer dizer é que os deputados se fecharam em um 

propósito de defender a governadora na batalha da CPI que investiga irregularidades no 

governo Yeda. A seguir o trecho: “Porque o que está passando para a opinião pública é a 

ideia de que a tropa de choque do governo está tentando impedir a investigação”. 

Notamos que este post é de suma importância para a análise da penetração do 

opinativo no informativo. Aqui vimos que é impossível um jornalista não minar de ideias e 

entendimentos o ato de reportar, como faz a colunista Rosane de Oliveira na Rádio Gaúcha.  

Na tabela abaixo estão relacionados os posts inéditos, se constaram no jornal do dia 

seguinte e quais os recursos multimidiáticos utilizados. 
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Matéria Data Aparece no 
impresso no dia 

seguinte 

Recursos multimidiáticos 
uilizados 

Rosane pede desculpas 15/09/09 Não - 
Entrevista José Otávio Germano 15/09/09 Sim Áudio 
Entrevista com a deputada Stela 
Farias 

15/09/09 Não Áudio 

Morte anunciada 15/09/09 Sim - 
Formação da comissão especial do 
impeachment 

15/09/09 Sim - 

Leitura do documento de Ivar Pavan 15/09/09 Sim - 
Indicações do PP para a da comissão 
especial do impeachment 

15/09/09 Sim - 

Indicações do PTB para a da comissão 
especial do impeachment 

16/09/09 - * - 

Protestos contra Coffy Rodrigues 16/09/09 - * Foto 
Entrevista com Coffy Rodrigues 16/09/09 - * Áudio 

TABELA 22: Análise dos recursos multimidiáticos usados nos posts inéditos do blog Rosane de Oliveira.  
 
*Nos campos assinalados não foi possível analisar se os posts transformaram-se em matérias do impresso no dia 
seguinte, pois o dia 17 de setembro não faz parte dos dias delimitados para análise. 
  

 Conforme pode ser analisado na tabela acima, só 4, entre as 10 matérias inéditas 

postadas contam com recursos multimidiáticos: áudios e foto. Mesmo assim, os existentes 

apontam para um discurso que converge com o que é dito na coluna de Rosane de Oliveira e 

nas páginas políticas de Rosane. 

  

7.4.3. Interatividade: o elemento plus do blog Rosane de Oliveira 
  

 Como os comentários estão presentes nos 13 posts existentes sobre o caso nos dias 

delimitados, inéditos ou não, vamos agora expor os comentários em destaque neles. O 

objetivo é saber qual o conteúdo selecionado pelo blog, já que, quando são escolhidos pelo 

filtro, os comentários também se tornam o discurso de Zero Hora sobre o caso. 

  

Feitiço contra o feiticeiro – 15/09/09 

 

A postagem gera 26 comentários. Destes, a maioria se refere ao assunto, mas nem 

todos. Cinco internautas comentam a entrevista de José Otávio Germano ao jornalista 

Antônio Carlos Macedo no dia anterior e ainda, entre estes, dois elogiam o trabalho de 

Macedo e dois criticam a RBS, por não divulgar todas as gravações e por não falar do 
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processo contra o chefe de gabinete da governadora, Ricardo Lied. O último comentário 

ainda acrescenta: “A edição de ZH de hoje parece ter sido redigida no comitê tucano”. 

 

Explicações para a ausência de Rosane – 15/09/09 

 

Observado os comentários, 8 no total, vimos que 6 entendem sua saída e desejam 

melhoras ao familiar que ela diz estar doente, três criticam negativamente a colunista dizendo 

que seu trabalho não fez falta e um deles a acusa de ser aliada ao PT: “Vc não é colunista, 

mas ‘assessora’ do PT”.Um dos comentários se refere à capa de ZH do dia 15, que mostra 

uma labareda sobre a governadora Yeda provocada pelo gás do candeeiro no acendimento da 

Chama Crioula, nas comemorações da Semana Farroupilha: “E quase uma chama crioula 

queimou um loura falsa”. 

 

Entrevista com José Otávio Germano – 15/09/09 

 

Este post chega a 172 comentários, entre eles 92 são de elogios ao jornalista Antônio 

Carlos Macedo, 2 chamam a atenção pelo nível de gratidão: “Macedo, tu é meu herói” e 

“Macedo: homem com H”. Pelo menos três leitores comentam o episódio do fogo que quase 

atingiu a governadora na celebração do acendimento da Chama Crioula, um deles bastante 

sarcástico: “(...) ontem o capeta deu uma baforada na Yeda”. Dois comentários cobram a 

opinião de Rosane e 10 são contra a atitude do jornalista, dizendo que ele exagerou no 

julgamento de José Otávio Germano. 

 

Entrevista Stela Farias – 15/09/09 

 

 Vinte e três comentários vieram logo a seguir. Pelo menos 6 são de crítica a Stela 

Farias, do PT. Os internautas lembram que Stela, quando prefeita de Alvorada, já foi alvo de 

um processo de improbidade administrativa envolvendo o Banco Santos. Outros acusam o 

partido de Stela de ter o mesmo comportamento de Coffy, pois seu partido, o PT, “blindou 

falcatruas de Sarney” outrora. Cinco comentários defendem Stela, um deles lembrando o 

processo de improbidade pela administração de Alvorada, mas fazendo uma comparação com 

o governo Yeda onde Stela ainda leva vantagem: “Apesar do rolo com o banco Santos, Stela 

conseguiu fazer obras, ao contrário de Yeda, onde só se vê rolo e nenhuma grande obra”, 
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diz. Os demais comentários são de ordem bastante ideológica onde se observa claramente 

petistas e contrários levantando argumentos contra e a favor de seus partidos. 

 

Morte anunciada – 15/09/09 

 

Entre os 64 comentários de “Morte anunciada” é claro que a maioria deles é voltada 

para João Luiz, o personagem de que o post fala. Mas alguns dos comentários também 

chamam a atenção. Onze pessoas falam da governadora, 5 criticam todos os conselheiros, 

alegando que João Luiz “representava um risco ao comboio”, que os salários e gratificações 

no TCE são altos demais e que todos deveriam entrar por concurso público. Há ainda 4 

comentários mencionando a deputada Stela Farias, que nem é citada no post, mas que, dizem 

os internautas: “preside mal a CPI”; e 2 comentários criticando José Otávio Germano, outra 

figura suspeita de envolvimento na fraude. Uma pessoa defende João Luiz em um 

comentário, dizendo que ele não passava de uma vítima. 

Percebe-se que alguns leitores acharam insuficiente a cobertura de Rosane ao caso no 

blog. Um deles usa ironia para dizer que a jornalista não deu cobertura suficiente ao caso 

repetindo a descrição da dona do blog apresentada na página inicial:  

 

“‘Rosane de Oliveira acumula hoje as funções de editora de Política e colunista de 
Zero Hora, apresentadora do Gaúcha Atualidade e comentarista da TVCOM’. Para 
quê tanto espaço se não és capaz de informar a “causa mortis”?! Quem lê o post e 
não sabe da história toda, fica sem saber o motivo. O termo “corrupção” foi abolido 
do teu dicionário? E foi só do vacabulário?”.  
 

Outro leitor critica, além do conteúdo, a foto da blogueira. “Morte anunciada com 

sete linhas?”, diz e complementa: “muda a foto do blog, parece que você está tomando chá 

com a governadora paulista”. Outro comentário pede que Rosane alerte a equipe do Jornal 

do Almoço, programa do grupo RBS, para darem mais atenção à cobertura da CPI, pois “o 

jornal tem dado uma cobertura tímida” do caso.  

 Dois comentários mostram dúvida quanto à palavra “negociação” usada no post. Um 

deles, até sugere como aconteceu a saída de João Luiz :  

 

“Os termos da ‘negociação’ devem ter sido os seguintes: eu renuncio alegando 
problemas de saúde e, em ‘contrapartida’, vocês não me investigam aqui no TCE. 
Os termos da ‘negociação’ serão religiosamente cumpridos pela Casa, por óbvio”.  
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O mesmo comentário ainda chama a atenção pelo nome: “Professor Girafales”, 

personagem do programa Chaves, da TV Chilena. O codinome mostra que é permitido o 

anonimato pelas regras do blog ou que a alcunha passou pelo filtro da página. 

 

Formação da comissão de impeachment – 15/09/09 

 

Analisando os comentários notamos que apesar da maioria dos 82 comentários serem 

de repúdio aos deputados da base aliada, 6 são comentários claros contra Yeda e outros 6 são 

a favor da governadora e contra o PT. Um deles expressa bem a idéia do grupo: “Por causa 

dos comentários loucos e desproporcionais nunca mais voto no PT. A Yeda terá meu voto 

ano que vem”.  

Outro leitor chama os petistas de “PeTralhas”, fazendo referência aos “Irmãos 

Metralha”, personagens ladrões da Disney. Observamos mais 4 críticas diretas ao PT, mas 

sem fazer defesa à governadora. Há também 2 comentários a favor de Yeda, sem atacar o PT. 

Ainda sobraram comentários para José Otávio Germano e sua entrevista para o jornalista 

Antônio Carlos Macedo, antes já referida nesta análise: “Até o Macedo, que é chapa branca, 

resolveu atacar”, dizia um, e “a entrevista do ‘Zé’ Otávio é de fazer chorar”. 

Também se destacaram do comum as críticas à colunista. Um internauta dizia: “Me 

poupa, Rosane: ‘se não surgir fatos novos`… Precisa de mais fatos novos? Como disse o teu 

colega hoje para o Zé Otávio `fala liderança’, ‘respeite a inteligência do povo`…”. Outros 

dão a entender que a jornalista torce pela absolvição de Yeda:  

 
“Pelo visto esta proporcionalidade de governistas somados a base aliada te deixa 
muito feliz para barrar o impeachment da Yeda, não é ROSANE?”. Outro diz a 
respeito do trabalho da articulista: “talvez o jornalismo mais hipócrita que tive 
oportunidade de ler”. 

 

Leitura do documento de Ivar Pavan – 15/09/09 

 

Neste post foram acrescentados pelos leitores 9 comentários. O teor continua sendo a 

pauta do dia: revolta com os partidos que sustentam o governo, com a governadora Yeda. Há 

ainda os favoráveis e contrários à Stela Farias e ainda sobra um elogio ao jornalista Antônio 

Carlos Macedo por ter colocado o deputado José Otávio Germano (PP) contra a parede.  A 

maioria dos leitores se mostra indignada com os deputados aliados ao governo, são 3 os 

comentários neste sentido. Um deles coloca que: “enquanto não tiver um vídeo em alta 
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definição de Yeda conversando com Maciel, nenhum deputado da base irá votar a favor do 

impeachment”. Outro diz que Stela (Farias, do PT) precisa publicar mais gravações e vídeos 

sobre fraude.  

Fazendo ataques diretos à Yeda computamos 2 comentários. Um promete fazer justiça 

nas urnas e outro diz que “Yeda deveria ter a decência de renunciar”. Resta ainda um leitor 

julgando o caráter de Stela: “Stela está para a sujeira aqui como Sarney está lá”, se referindo 

mais uma vez sobre o PT em defesa de Sarney em Brasília. 

 

Deputados indicados pelo PP – 15/09/09 

 

A postagem tem 38 comentários, a maior parte atacando os parlamentares que estão 

ao lado do governo do Estado. Contabilizamos 8 com o discurso de que “Só resta esperar o 

próximo resultado nas urnas e anotar os nomes dos deputados que vão defender a 

corrupção”, ou até comparando a base à ARENA, partido da época do bipartidarismo que 

segundo o leitor “por muito tempo freqüentou os bastidores do poder no RS”. Em seguida 

podemos notar 4 comentários com críticas claras ao PP. Uma delas inclusive brinca com a 

sigla do Partido Progressista e escreve que o PP é o “Partido da Propina”. Um dos leitores 

diz ainda: “A máfia julgando a mafiosa. Como sempre o PP mamando como ‘base aliada’”.  

Em 3º lugar no ranking dos comentários ficam as críticas aos parlamentares do PP. 

Marco Peixoto, deputado Estadual progressista, é citado 2 vezes, assim como o deputado 

Federal pelo PP, José Otávio Germano. “Marco Peixoto não é um cujo filho trabalhou como 

CC (cargo de confiança) do Zé Otávio, no Detran?”, lembra um dos leitores do blog, 

questionando o nível de isenção do parlamentar. Um outro leitor publica um trecho do 

diálogo em que ele diz que se referia a uma votação no Grêmio: “É sete zero ou sete um? 

Quando chega?”. Entre estes comentários um leitor ainda se confunde e nomeia o 

personagem de “Luís Otávio Germano”. 

Com 4 comentários vem as críticas ao PT. Frases do tipo “os militantes 

desempregados do PT estão loucos pelo cabide de empregos do Estado”, figuram neste 

discurso. O número para críticas e sugestões à RBS ou à própria colunista, de ordem editorial 

ou ideológica, são 3. Destacamos a leitora que pergunta por que Rosane não comenta o 

processo pelo qual a deputada Stela Farias, do PT, responde:  

 
“Rosane uma pergunta só: pq vc e toda a RBS não toca na questão do processo 
sobre improbidade administrativa que a dep.Stela Farias responde na justiça. Sobre 
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o J.L.Vargas (João Luiz Vargas, presidente do TCE) vcs das RBS não deixam 
passar nada. Mas essa deputada presidente da CPI da corrupção tá mais enrolada 
c/a justiça. Tá c/a casa, o carro e o salário dela bloqueados pela justiça. Ou vc não 
sabe disso…???”.  

 

E também o leitor que sugere uma pauta sobre quanto o PP ganha somando os cargos 

que ocupam no governo do Estado: 

  

“Rosane, gostaria de sugerir uma pauta: o PP faz parte do governo né? Tens como 
tu informar pra nós quanto o PP ganha, legalmente é claro, com os cargos que 
ocupa no governo? É dinheiro público, deve ter como descobrirmos. Se soubermos 
quanto o PP leva no governo Yeda, ou quanto cada partido leva, podemos imaginar 
com mais clareza se vão votar de forma isenta no processo de Impeachemnt na CPI 
da corrupção. Obrigado”.  

 

Um comentário aponta ainda para uma falha no áudio da entrevista do jornalista 

Antônio Carlos Macedo com José Otávio Germano: “Olá Rosane, Gostaria de saber aonde 

foi para o áudio que postaste de manhã da R. Gaúcha com o Germano”. 

Entre os discursos minoritários estão 2 acusando Tarso Genro, do PT, de traidor: 

“Deu pra ti traírão TARSO. No RS tu não ganha mais. Comunista de araq. (...) Que 

aconteceu de parte de Tarso para com Olívio. Quem trai seu companheiro direto… 

Imaginem o q esperar (...)”. E também um comentário em defesa de Yeda e um lembrando 

que a CPI está favorecendo a votação do aumento de salários no Tribunal de Contas do 

Estado: “(...) com as atenções voltadas para a CPI. Momentinho esperto, escolhido a dedo”. 

 

Fim de linha – 16/09/09 

 

Os internautas teceram, sobre o assunto, 9 comentários. Neste caso todos falam sobre 

o tema TCE e principalmente acerca do ator social em destaque.  

Aparecem falas como “É uma vergonha para o PDT”, partido de João Luiz Vargas. 

Dois comentários falam sobre a necessidade de tirar indicados pela política como João 

Osório, que permanecia no TCE como conselheiro. Outro leitor ainda falou sobre a sucessão 

de João Luiz. Rosane escreve em sua coluna que Porfírio Peixoto, vice-presidente do TCE, 

poderia não assumir no lugar dele para que fosse antecipada a eleição de João Osório. Um 

leitor dispara:  

 

“Dona Rosane, a Sra continua uma brincalhona, né? Então o Porfirio, também 
comparsa do JL Vargas, não assumirá a Pres do Conluio, também conhecido como 
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TCE, porque vai aposentar-se em meados de 2010? Pois é por isto mesmo que este 
“probo homem”, dedicado aos interesses da sociedade, irá assumir a Presidência. 
Pois a Sra deveria informar aos OTÁRIOS QUE PAGAM A CONTA, nós os 
cidadãos, que o Porfírio, ao assumir, agregará aos seus proventos mais alguns 
milhares de reais. Entendeu?”.  

  

Entre os atores sociais que fazem parte do grupo que integra a corte, um comentário 

elogiava a conduta do conselheiro Cezar Miola, dizendo que não imaginava como pessoas 

“do quilate” de Cezar Miola conseguia respirar diante da figura “medieval e naftalinada” de 

João Luiz Vargas. Há ainda quem alerta para a falta de credibilidade do TCE: “Cabe 

ressaltar neste momento que todos os atos praticados com a chancela do sr. João estão sob 

suspeita (...)” e gente que isenta João Luiz da culpa: “quem tem que ser punido é o partido 

político que o pôs lá e aquele governador fanfarrão de cabeça branca é o autor e criador 

dessa criatura”, ou seja, que aparentemente atribui a culpa da ascensão de João Luiz à Alceu 

Collares, ex-governador do Estado. 

 

Leitura cansativa – 16/09/09 

 

Entre os trinta e dois comentários sobre a notícia notamos muitos leitores afirmando 

que o pedido de impeachment não vai vingar, pois quando é a “direita” que é julgada, não há 

punição. Entre os quatro comentários nesta direção, destacamos: “Nada mais óbvio do que 

essa CPI não dar em nada, bem como o impeachment”. Há também críticas e manifestações 

de apoio à Ivar Pavan. Os leitores contra lembram que Pavan é o segundo na linha de 

sucessão de Yeda, caso a governadora sofra o impeachment. E aqueles que são a favor, falam 

mal da constatação da colunista em chamar de “leitura cansativa” o documento que incrimina 

Yeda. “Pavan apresentou sim indícios de envolvimento em corrupção”, diz um deles. 

Inclusive é marcante neste espaço o número de pessoas que criticam o texto de Rosane 

quando ao levantamento de Pavan. Listamos abaixo alguns deles: 

 
“A senhora jornalista não acha q/omitiu propositadamente ou intencionalmente os 
aspectos relevantes dessa leitura?Isso não é bom jornalismo,muito pelo contrário,é 
tendencioso e não faz bem p/democracia.Estou postando esse comentário,pq sei de 
antemão q/a senhora não vai publicar meu comentário,como já fez c/muitos 
outros”. 
 
“Sra. Rosane, não é cansativo informar que haverá desgaste para governadora? Não 
é omissão, no mínimo, tentar minimizar as pesadas acusações sobre o governo? Se 
26 itens não estabelecem o mínimo de indícios, então coloque-se formalmente no 
apoio a governadora. O que não pode é tratar-se de imparcial, quando não é”. 
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“O uso excessivo de adversativas em seus textos sobre a atual situação política no 
RS, ao invés de indicar imparcialidade deixa claro exatamente o contrário. De fato, 
seus texto refletem muito mais o interesse em desgastar a oposição do que 
contribuir para o desmonte da corrupção no RS. Senão, vejamos: por que induzir ao 
erro alguns dos seus leitores sugerindo que “listar indícios do envolvimento de 
Yeda” significa o mesmo que “dar detalhes” desse envolvimento?” 
 
“Cansativa é a posição da RBS acobertando a roubalheira, o que está explicado 
pelo aumento da verba publicitária do Piratini para a empresa. Quanto às opiniões 
dos yedistas, não contam pois são analfabetos funcionais, ou, são mau 
intencionados mesmos, e não enquadrando-se em nenhuma dessas hipóteses, só 
resta a BURRICE.” 
 
“Mas qué baita comentário hein Rosane? E sobre os diálogos que envolvem a Yeda 
não há nada para comentar? Parabéns pela sua ética jornalística.” 
 
“A Roseane e ZH aderiram de vez à turma dos `cançadinhos` e a ética do 
Mampituba: CPI, impeachment e processos na Justiça Federal contra 
Yeda/Governo do RS nao lhes interessam. Por outro lado, se for Brasília ou 
governo Lula/PT…” 
 
“(...) Todos sabem que Lula tem 80% de apoio do povo e que Yeda só tem o apoio 
da RBS, do PSDB, da Tropa de Choque, do RBSimon e de meia dúzia de pessoas 
que não cabem num fusquinha… Não há comparação possível! Yeda só não foi 
cassada ainda graças a blindagem midiática.” 
 
“Cansativo é o jornalismo partidário e eunuco de vocês aí. Tomem vergonha na 
cara, façam valer a faculdade de jornalismo de vocês…o diploma é só um canudo 
de papel é?” 

 

Indicados pelo PP para a comissão do impeachment – 16/09/09 

 

A notícia dos escolhidos pelo PTB para a comissão gerou 10 comentários pelos 

leitores do blog. A maioria deles critica o PTB e os próprios parlamentares indicados. Um 

deles diz que trata-se de um “trio de aliados que gostam de roubalheira”, outro atribui outro 

nome à sigla PTB: “Partido Trambiqueiro Brasileiro” e há ainda um que faz relação com 

Roberto Jefferson, figura conhecida no partido pelo episódio do Mensalão: “O PTB é o 

mesmo partido do Roberto Jefferson, mesmo que embolsou R$ milhões do mensalão”. Há 

ainda um comentário que mostra confiança nos três parlamentares citados, em relação ao 

julgamento do impeachment: “Esses acho que não se venderam para a senhorita. Os 

vendidos do PTB não vieram”. E é claro que não passaria em branco a cobertura dada por 

Rosane, uma das mais frequentes abordagens pelos leitores, como já vimos:  

 

“Que tal entrar no mérito da questão, Rosane? Que tal detalhar os 26 pontos que o 
Pavan indicou, onde fica evidente o envolvimento da desgovernadora nas falcatruas 
do Detran? Tratar o tema do impeachment como uma mera disputa político 
partidária é falsear a verdade! É só olhar na inicial os pontos que o Pavan indicou, 
vocês tem os documentos. Além disso tem também os casos da Walna e do Lieda, 
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que tb indicam improbidade. A única esperança dos gaúchos agora são o MPF e a 
Justiça Federal” . 

 

Protestos contra Coffy – 16/09/09 

 

O post motivou 55 comentários. A maioria deles, ao todo 17 são condenatórios à 

atitude dos manifestantes. Alguns acusam o presidente da Assembleia, Ivar Pavan, do PT, de 

contribuir para a ação, que não se resumiu ao encapuzamento dos monumentos, mas à 

invasão da Assembleia: “(...) o Pavan estava presente e sua omissão em acionar a 

segurança/brigada é que levou a este deplorável estado de coisas (...)”. Depois surgem 3 

diferentes identidades para os manifestantes: a de estudantes baderneiros, professores 

integrantes do CPERS (Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul), além de 

sindicalistas: “gente que sai dos porões dos sindicatos (...) gente desocupada e medíocre”. A 

favor dos manifestantes localizamos 6 comentários. 

Empatam as opiniões que condenam Coffy e os deputados da base aliada em geral. 

Para cada um foram 4 comentários. Um dos leitores diz: “Coffy é chamado de relator da 

CPI, para mim é engavetador da CPI”. Sobre os deputados de situação, desabafam: “Os 

deputados governistas é que deveriam andar encapuzados”. Dois comentários voltam os 

holofotes para o processo de improbidade que Stela Farias, do PT, responderia no município 

de Alvorada: “Mas a presidente da CPI está ou não está respondendo a um processo de 

improbidade na comarca de Alvorada?”. Três pessoas condenam o PT levantando falhas de 

Lula: “Lula prometeu aumento para os aposentados e vem com uma proposta indecorosa 

(...)”. Também são 4 os comentários sobre a postura editorial da Zero Hora e de Rosane de 

Oliveira, os quais destacaremos a seguir: 

  

“Roseane, eu juro que não sou desses de teoria conspiratória, mas não me entra na 
cabeça pq vc nunca mencionou sequer o processo pelo qual responde a presidente 
da CPI Stela Farias, inclusive com bens bloqueados, segundo li. 
Ou escreveu em alguma edição q eu não li da ZH?” 
 
 
“(...) acho q isso, sem pré-julgamentos, deveria ser pelo menos mencionado em 
algum momento. O público tem direito d saber q a presidente responde pelo mesmo 
crime do qual acusa a governadora, embora em escala municipal…” 
 
“Jornalista como sempre bem informada, comente a “ação” publicitária 
protagonizada pelos ensacadores de monumentos. O que as pessoas que contribuem 
com parcelas de seus ganhos para os sindicatos têm a dizer sobre c Jornalista como 
sempre bem informada, comente a “ação” publicitária protagonizada pelos 
ensacadores de monumentos. O que as pessoas que contribuem com parcelas de 
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seus ganhos para os sindicatos têm a dizer sobre como seus recursos estão sendo 
utilizados?" 

 

 Um dos comentários fala da falta de pulso dos entrevistadores de Coffy no mesmo dia 

na Rádio Gaúcha, entre eles Rosane. O leitor/ouvinte disse ainda que faltou a coragem do 

jornalista Antônio Carlos Macedo, quando este entrevistou José Otávio Germano: 

 

“Vergonhosa a entrevista com o Coffy hoje na rádio. Só bolinha levantada, nenhum 
questionamento sobre a ação deliberada da tropa de choque para obstruir a CPI. Faz 
de conta que tudo se limita a uma discussão regimental, jurídica, quando se trata de 
um esforço para encobrir a evidente culpa do governo. Ali fez falta a coragem do 
Macedo ontem com o ZéO. No caso de hoje o entrevistado e os entrevistadores 
fizeram pouco da inteligência dos ouvintes. Que fiasco, Rosane. Um pouco mais de 
ética, please.” 

 

Entrevista com Coffy Rodrigues – 16/09/09 

 

Entre os 70 comentários que renderam a postagem do áudio da entrevista notamos 

que a grande maioria condenava Coffy. Ao todo 25 leitores falam diretamente sobre Coffy. 

São manifestações de desprezo à sua opinião de que a forma da apresentação de provas na 

CPI é ilegal, como em: “Ilegal ele vai achar os poucos votos que vai fazer na próxima 

eleição”, ou: “Engraçado que ele não está preocupado com o que as provas apresentam e 

sim com o modo que elas foram inseridas na CPI”, e ainda: “Provas são provas, formas de 

consegui-las, desde que não firam os direitos humanos, deviam valer”.  

Outro leitor diz que Coffy parece confirmar a existência de indícios de roubo quando 

se nega a participar das sessões: “É como se ele dissesse: ok, a roubalheira da quadrilha 

existiu, mas as provas e testemunhas eu, Coffy, por enquanto, não quero ver nem ouvir. É 

muito insano”. Um dos comentários chamou a atenção por ir ao encontro do que já dizia a 

colunista em sua coluna impressa desde o dia 15 de setembro: que os parlamentares da base 

aliada estavam querendo boicotar as sessões com a desculpa da votação de um cronograma 

de trabalho: “E mais uma vez os aliados deixam a impressão que não querem investigar 

nada”. 

Em 2° lugar fica o discurso de pessoas que condenam o governo Yeda e os deputados 

da base aliada. Onze pessoas criticam o grupo e 3 falam mal de Yeda. Mas há também os 

defensores da governadora e até de Coffy. Três comentários acham injusto que a mídia e a 

população bombardeie Yeda, como este leitor: “Fico impressionado como atacam a 

governadora mas não falam do mensalão, dólares nas cuecas e muito mais”. Quatro 



85 
 

  

internautas protegem Coffy, um deles dizendo que o deputado está “defendendo o que é seu, 

assim como fez Lula no Mensalão. Qual a diferença, petezada esquizofrênica?”, e outro, ao 

elogiar a coragem do tucano, diz: “O Coffy Rodrigues tem tudo para ser governador deste 

estado”. Ainda foram feitos 2 comentários criticando Stela Farias, do PT, por responder 

processo de improbidade. 

Como em todos os posts, há leitores dando a certeza de que a Zero Hora se posiciona 

na cobertura da CPI:  

 

“E o duro é ver a postura complacente (para dizer o mínimo) da Rosane e do André 
na entrevista. No mínimo tinha que botar o cara contra a parede (...) Mas isso era de 
esperar, afinal a ZH entrou com tudo na ‘operação abafa’, regada a verbas de 
publicidade, páginas e páginas de anúncios do governo (...)”.  

 

Um dos leitores se propõe a numerar os posts no blog para mostrar que a maioria é 

para mostrar a voz dos atores sociais que estão se defendendo:  

 

“Como os partidos de direita tem espaço para se defender na RBS. Quando da CPI 
da Segurança, a empresa só ouvia quem denunciasse, agora, só quem está se 
defendendo. De quase 4 posts, 3 são pessoas do governo se defendendo (...)”.  

 

Outro leitor chega a falar até mesmo da competência do grupo RBS: “Cadê o 

jornalismo investigativo da Zero Hora?? Quando o problema é aqui no estado, com a Yeda, 

o PP, o PMDB ou outros alinhados, a Zero Hora não tem jornalismo investigativo, pois os 

furos sempre saem em São Paulo.” 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  

O percurso da pesquisa não reuniu grandes dificuldades. A primeira delas foi 

organizar as categorias de análise de acordo com os objetivos que se buscava. Outra se 

resumiu a analisar as matérias do impresso três vezes, uma em cada categoria, com 

perspectivas diferentes. Listamos entre as dificuldades aplicar a metodologia da Análise de 

Discurso, por ser esta técnica bastante crítica e voltada para a visão do pesquisador. Ao 

mesmo tempo, foi trabalhoso interpretar alguns comentários que falavam de pessoas e fatos 

que fugiam da pesquisa. Mesmo assim, tais comentários não poderiam ser descartados, até 

que se entendesse seu contexto. 

Como esta pesquisa buscou entender o discurso da Zero Hora nos diferentes gêneros e 

mídias em que o jornal trabalha a primeira coisa a esclarecer é: há um toque editorial em 

cada matéria política neste veículo. O discurso impresso ou on line, informativo ou opinativo 

é uníssono, ou seja, formado a partir de uma ideologia da empresa, que não fica clara quanto 

à posição partidária, mas que entrega a existência de uma rede de informações dentro de ZH. 

Na primeira categoria de análise já percebemos a existência da presença das mesmas 

palavras, mesmas ideias e informações presentes na coluna e na reportagem. Muitos trechos 

identificam que o significado (imagem acústica) transmitido pela reportagem e pela coluna 

gera um mesmo significante (conceito). Isso mostra que mesmo enquadrando em gêneros 

diferentes, o que se apresenta sobre um acontecimento político são as mesmas considerações. 

Como no caso da renúncia do presidente do Tribunal de Contas do Estado, João Luiz Vargas, 

em que o jornal Zero Hora adotou o discurso de que Vargas teria saído não por motivos de 

saúde, como alegou em carta, mas pelo desgaste por suspeitas de seu envolvimento no 

escândalo do Detran. Aí coluna, reportagem e blog adotaram a afirmação, mostrando que há 

uma unidade no discurso da equipe. 

Uma parte da análise aponta para um quebra-cabeças que só se conclui se o receptor 

ler a reportagem e depois a coluna. Na reportagem a jornalista Vivian Eichler conta que havia 

uma briga entre o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Geraldo da Camino e o 

presidente do TCE João Luiz Vargas. Já na coluna, Rosane diz que o procurador vem 

recebendo ameaças de morte. O significante do que é dito na reportagem junto com o que é 

dito na coluna gera o significado de que poderia ter partido de João Luiz as ameaças a Da 

Camino.  
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Nesta etapa percebemos o discurso opinativo depende do informativo. Em uma 

reportagem o leitor presume que haja exaustão da procura de fontes para narrar todos os 

lados da notícia e, portanto, percebe maior credibilidade. Já na coluna, apesar de se tratar de 

um trabalho de apuração, como todo processo jornalístico, o espaço está aberto a opiniões, à 

uma avaliação, uma análise feita por um sujeito determinado: o articulista. Muita gente pode 

ir contra à uma opinião, mas dificilmente vai contestar fatos, ou o espelho do fato, como diz-

se a notícia. 

A segunda categoria envolvia as vozes ou atores sociais citados como enunciadores 

(quem fala) e delocutários (de quem se fala). Enunciadores são todos aqueles a quem a 

colunista ou a reportagem deu voz para expressar suas posições, já os delocutários são 

aqueles citados, mas cuja opinião não aparece. Um fato curioso aparece nesta categoria. Yeda 

Crusius é o segundo ator social mais citado, atrás apenas dos deputados da base governista, 

mas em todos os momentos é delocutária, ou seja, não é expressada sua opinião, ela não é 

ouvida de fato. 

Os deputados da base governista, personagens de mais destaque reunindo as matérias 

referentes à operação Rodin, são citados em seis matérias, tanto como enunciadores que 

colocam suas opiniões, tanto como delocutários, atores de quem se fala. Depois dos 

parlamentares de situação e de Yeda, os atores sociais em destaque são Coffy Rodrigues, do 

PSDB, relator da CPI da Corrupção, em três matérias e Stela Farias, do PT, presidente da 

mesma CPI, aparece em quatro matérias. Durante toda a cobertura, eles são os pontos de 

referência da oposição e situação. Suas vozes são confrontadas como enunciadores e também 

aparecem como delocutários. Em nível legislativo, a briga é travada pelo grupo que quer a 

efetivação da CPI (oposição) e o grupo que não vai às sessões alegando ser necessária a 

votação de um cronograma de trabalho (situação), Coffy e Stela são os porta-vozes de ambos 

os lados, por isso tamanha exposição de tais atores. 

Em seguida aparecem em duas matérias o vice-governador Paulo Feijó, que se dispõe 

a falar na CPI sem convocação, que necessitava de requerimento; os deputados de oposição; 

o deputado Federal José Otávio Germano; o Presidente do Tribunal de Contas, João Luiz 

Vargas, os dois últimos suspeitos de envolvimento com a fraude. Os dois acusados aparecem 

não só como delocutários, mas também como enunciadores, ou seja, suas opiniões são 

apresentadas. Em duas matérias também aparecem os conselheiros Porfírio Peixoto e João 

Osório, o primeiro por ser vice-presidente do TCE e ser o possível sucessor de João Luiz ao 

abandonar a cadeira da presidência e João Osório por ser o 2º vice-presidente do TCE. 
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São citados pelo menos uma vez o ministro petista Tarso Genro; a assessora de Yeda, 

Walna Menezes, também suspeita de envolvimento na fraude do Detran; o deputado 

Fernando Záchia; o ex-presidente do Detran, Flávio Vaz Neto; e o contador Rubem Höher. 

Eles aparecem em gravações telefônicas sob suspeita da Polícia Federal. Os advogados de 

Antônio Dorneu Maciel, Flávio Vaz Neto, Fernando Záchia e Walna Menezes são ouvidos, 

portanto tais sujeitos, apesar de não serem ouvidos pessoalmente, conseguem voz no jornal 

para se defender. O único que não é representado por seu defensor é Rubem Höher, pois este 

admite à Polícia Federal que transportava valores do esquema até o flat de Antônio Dorneu 

Maciel. Os demais negam indícios de irregularidades nas conversas e o advogado de Maciel 

diz que só vai se manifestar na justiça. 

Outra reportagem levanta ainda como personagens o procurador-geral do Ministério 

Público de Contas, Geraldo da Camino, que neste contexto passar a existir como um desafeto 

de João Luiz e os conselheiros Cézar Miola e Algir Lorenzon que falam sobre a situação no 

TCE. Com esse levantamento é possível perceber que o veículo procurou ouvir os atores 

sociais citados nas gravações, expõe as explicações do presidente do Tribunal de Contas João 

Luiz Vargas por deixar o cargo e ouve oposição e situação quanto às sessões da CPI da 

Corrupção. A conduta não se aplica, porém, à governadora Yeda Crusius, que não aparece 

em nenhum momento como sujeito enunciador, melhor dizendo não é ouvida pelo jornal. 

Aqui também é importante lembrar que nos dias 14 e 15 de setembro não é Rosane 

que assina sua coluna no jornal impresso, é a interina Vivian Eichler. Mas no dia 15 é ela 

quem posta as notícias do blog, dando inclusive explicações sobre seu sumiço. Dia 15 é a 

data em que João Luiz Vargas renuncia ao cargo, por isso podemos considerar a 

possibilidade da mesma ter retornado as pressas à redação para abastecer a coluna e o blog 

com notas e notícias sobre os fatos. 

A última categoria foi importante para entender como funciona a dinâmica entre 

impresso e blog. Em primeiro lugar, o blog Rosane de Oliveira por vezes transpõe a notícia 

que circula no impresso para o blog. Isso quer dizer que o leitor pode ver aquela nota pelo 

jornal ou pelo meio eletrônico no mesmo dia, sendo que as postagens de matéria do dia 

geralmente ocorrem muito cedo, antes das sete horas da manhã. No período analisado vimos 

que Rosane não acrescentou nenhum recurso multimidiático nas matérias que transpôs do 

impresso. O que mudou foi a existência dos comentários, que permitiu a interação dos 

leitores aos temas já lançados em Zero Hora. 
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Outras notícias publicadas no blog são inéditas, estas geralmente bem pequenas e 

aprofundadas no impresso do dia seguinte. A elas notamos a incorporação de recursos como 

podcasts e fotos. Neste grupo podemos afirmar que a colunista aproveita a oportunidade da 

instantaneidade da internet para adiantar algumas matérias, como no episódio da renúncia do 

presidente do Tribunal de Contas do Estado. Também é possível observar que a coluna 

impressa é o mote para o aprofundamento dos conteúdos e assuntos no dia seguinte, e não o 

contrário. Ou seja, não são publicados desdobramentos e notícias ou notas diretamente 

vinculadas às matérias então tratadas no impresso naquele dia.  

Nota-se que pelo imediatismo do blog, a colunista aponta um acontecimento primeiro 

em sua página e depois, em alguns casos, apenas reformula o texto para o impresso. Isso 

ocorreu, por exemplo, em uma nota em que publicou primeiro na internet relatando as 

indicações de parlamentares do PP para integrar a comissão especial que analisaria o pedido 

de impeachment de Yeda. Portanto a jornalista não só publica o conteúdo do site no jornal 

como também o conteúdo do jornal no blog, considerando o tempo de publicização de cada 

um. É claro que ao colocar uma notícia “quente” no site, ela pode pautar o jornal 

concorrente, além disso as notícias que vão ao ar primeiro são bastante artificiais deixando 

sua análise para o espaço impresso. 

O blog tem bastante participação dos leitores. Em uma das matérias foram mais de 

cem comentários, por exemplo. Ao analisá-los percebemos que existem “personagens” que 

comentam com frequência as matérias. Chamamos assim, no sentido denotativo da palavra, 

pois por trás estas pessoas usam codinomes como “Dilmão”, “Arroto”, “Professor Girafales”, 

etc. Ao contrário de outros blogs políticos o blog de Rosane não barra os leitores que se 

escondem sob um nome fictício. A seqüência de comentários aponta várias vezes para 

discussões de ordem ideológica. “Dilmão” e “Arroto” por exemplo, defendem o PT. Nota-se 

a maior parte das trocas entre leitores petistas (PT) e tucanos (PSDB). 

No quesito opinião o blog serve como reafirmação do ponto de vista de Rosane de 

Oliveira na coluna Página 10, não pelos textos que são postados, mas pelos elementos 

multimídia. Os áudios das entrevistas foram esclarecedores quanto à isso. Os podcasts 

mostram uma jornalista que por diversas vezes busca uma resposta direcionada dos 

entrevistados e até se impõe mais do que no impresso e no blog. Como fez com Coffy 

Rodrigues cobrando sua ausência na emissora de rádio no dia em que os ouvintes o 

aguardavam. Perguntando, e ao mesmo tempo opinando, quando ressalta a Coffy que a 
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votação de um plano de trabalho na CPI era secundária diante da necessidade de investigar os 

envolvidos no caso Rodin, entre outros exemplos. 

Observamos também a grande incidência de comentários dando dicas de pautas ao 

Grupo RBS, à Rosane e ao jornal Zero Hora e também fazendo afirmações de que Rosane 

tem determinada orientação política e que deixa claro isso em seu trabalho. Muitos cobram 

que ela noticie um processo de improbidade que cerca a deputada Stela Farias, do PT, outros 

a taxam de defensora de Yeda. É neste ponto que entendemos que os comentários também 

fazem parte do discurso de Zero Hora. No momento em que passam por um filtro, os 

comentários são escolhidos pela equipe de jornalistas encarregada disso, por algum motivo. É 

possível que uma das estratégias discursivas do blog seja, através dos comentários, mostrar 

que Rosane é imparcial uma vez que leitores de esquerda e de direita acreditam que ela é 

contrária ao lado deles. 

  Nesta direção, a presente pesquisa sugere uma série de outros caminhos para gerar 

outros trabalhos. Vemos, por exemplo, a possibilidade de estudar como a Zero Hora se 

apropria do discurso dos leitores no blog da colunista. Ainda é possível explorar como a 

imagem pública de Yeda é processada através das notícias, já que suas explicações para as 

suspeitas de fraude na autarquia em questão não são mostradas, nos três dias em que se 

observa o diário. 
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