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Hay una ideología profesional del periodista 

según la cual los periodistas brindan la 

verdade, la información, la crítica, la 

subversión. Ahora bien, esta imagen de si es 

contradicha por la análise y la observación; es 

infundada. [En verdad], los periodistas [más 

bien las organizaciones donde trabajan] 

contribuyen de manera muy importante al 

mantenimiento de la frontera, de la censura que 

tende a excluir las maneras no conformes a la 

ortodoxia, a la doxa del campo político.  

(BOURDIEU, El Campo Político, 2001b, p. 28) 
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RESUMO 

 
A pesquisa desenvolvida em torno do tema “Grande mídia e a 

construção de uma legitimidade discursiva sobre a universidade brasileira 
durante a greve de 2015” articula-se com base em questionamentos 
relacionados à interação entre dois campos de tensão: o educacional e o 
midiático. Seu objetivo central é o de analisar a produção discursiva da grande 
mídia sobre a universidade pública brasileira, a partir das notícias veiculadas 
durante a greve de docentes e servidores dessas instituições, no ano de 2015, 
com a finalidade de desvelar as estratégias de veiculação de pontos de vista 
sobre a universidade e o movimento paredista. Estas posições são 
representativas dos interesses de diferentes grupos sociais que constroem uma 
hegemonia discursiva no âmbito das disputas de sentidos produzidas no 
cenário e período estudados. O referencial teórico adotado se baseia, por um 
lado, na Sociologia Reflexiva de Pierre Bourdieu, notadamente no conceito de 
poder simbólico e nas produções do autor que discutem o jornalismo por seu 
teor homogeneizante de campos sociais, e por produzir mecanismos de 
construção seletiva de opiniões e representações sobre a realidade social. Os 
conceitos de campo social e de habitus presentes na obra de Bourdieu foram 
utilizados de forma a aclarar aspectos estruturais da dinâmica do campo 
jornalístico na sociedade brasileira e sua relação com os campos acadêmico, 
econômico e político. Por outro lado, também compõe o quadro teórico autores 
como van Dijk, Fairclough e Fowler, os quais, na mesma linha crítica de 
Bourdieu, embora com formulações diferenciadas, ajudam a esclarecer e expor 
os mecanismos entranhados na prática noticiosa que permitiram aos meios 
veicular um sentido hegemônico sobre a universidade no contexto sócio-
político-econômico no qual eclodiu a greve de 2015. Integraram, portanto, a 
análise e interpretação dos dados, alguns conceitos chaves da teoria da 
comunicação como gatekeeping, agenda-setting e „valores notícia‟, 
estreitamente vinculados à seleção dos acontecimentos e aos critérios de 
relevância para a noticiabilidade dos fatos. A metodologia adotada tomou por 
base os pressupostos da Análise Crítica do Discurso, ferramenta conceitual e 
pragmática desenvolvida pelos autores citados, a qual permitiu identificar, entre 
os meses de maio a outubro de 2015, tanto as estratégias de produção da 
notícia, quanto de construção dos discursos que emergiram da cobertura de 
três periódicos selecionados (Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e 
Correio Braziliense) e de um portal de notícias (G1, do Grupo Globo). Os 
resultados revelam não apenas os filtros que impregnam o processo de 
produção da notícia, como os relatos rarefeitos sobre o movimento, a cobertura 
limitada à superficialidade dos fatos ou a prioridade de veiculação no descenso 
do movimento, mas também as diferentes estratégicas discursivas apoiadas, 
por exemplo, na manipulação de títulos que destoam do teor da notícia ou na 
seleção de entrevistados cujas declarações buscaram legitimar uma dada visão 
sobre o movimento pesquisado e o ensino superior público no país.  
 
Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso. Campo Jornalístico. Poder 
Simbólico. Grande Mídia. Greve nas Universidades. 
 

 



 

  

ABSTRACT 

 

This research was developed about “Great media and the construction of 

a discursive legitimacy in 2015 brazilian public university strike". The research 

aimed to analyze the tension between two sides, the university and the media. 

Its goal was to analyze the discursive production of the mass media on the 

Brazilian public university, based on the news published during the teachers‟ 

and employees‟ 2015 strike, in order to find strategies both sides, university 

leaders and strikers had adopted to defend their points of view. These positions 

show distinct social groups‟ process to build a discursive hegemony in the 

discourse building during the studied period. The theoretical framework was 

based on Pierre Bourdieu's Reflective Sociology, notably on their concepts of 

symbolic power and of journalism as an homogenizing content of social fields, 

and on the production mechanisms for the selective construction of opinions 

and representations about social reality. The concepts of social field and 

habitus present in Bourdieu's work were used in order to clarify structural 

aspects of the dynamics of the press in Brazilian society and its relationship 

with the academic, economic and political fields. The theoretical framework also 

includes authors such van Dijk, Fairclough and Fowler, who, as Bourdieu 

(although with distinct formulations) help clarify and expose news practices that 

allowed them to create a hegemonic sense about the university during 2015 

strike, in socio-political-economic context. To analyze raw data, we used key 

communication theory concepts, such gatekeeping, agenda-setting and 'news 

values'. These concepts were closely linked to the selection of events and 

criteria of relevance for news reporting. The methodology adopted was based 

on the assumptions of Critical Discourse Analysis, a conceptual and pragmatic 

tool developed by the aforementioned authors, which allowed identifying, 

between May and October 2015, both the news production strategies and the 

construction of the (Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo and Correio 

Braziliense) and a news portal (G1, from Grupo Globo). The results reveal not 

only the filters that permeate the process of news production, such as the 

rarefied reports about the movement, the coverage limited to the superficiality of 

the facts or the priority of placement in the decline of the movement, as well as 

the different discursive strategies supported, for example, in the manipulation of 

titles that deviate from the content of the news or in the selection of 

interviewees whose statements sought to legitimize a given vision about the 

movement surveyed and public higher education in the country. 

 

Keywords: Critical Discourse Analysis. Journalistic field. Symbolic power. 

Great Media. Strike in the Universities. 

 

 

 



 

  

RESUMEN 

La investigación que tiene como foco el tema “La gran media y la 
construción de una legitimidad discursiva sobre la universidad brasileña 
durante la huelga de 2015" se desarrolla a través de las cuestiones 
relacionadas con la interacción de dos campos de tensión: el educacional y el 
mediático. El objetivo central del análisis ha sido la producción del discurso de 
los grandes medios de comunicación brasileños sobre la universidad pública 
brasileña, a partir de las noticias producidas sobre la huelga de docentes y 
trabajadores de dichas instituciones, en el año 2015. Su finalidad es desvelar 
las estrategias de vinculación de los puntos de vista sobre la universidad y el 
movimiento huelguista. Las posiciones presentadas son representativas de los 
intereses de los diferentes grupos sociales que construyen una hegemonía 
discursiva en el contexto de disputas de sentidos producidos en el escenario y 
en el periodo estudiado. El marco teórico trabajado se encuadra, por un lado, 
en la Sociología Reflexiva de Pierre Bourdieu, sobre todo con el concepto de 
poder simbólico y en algunas obras del autor que discuten cómo el periodismo 
homogeneiza el contenido de los ámbitos sociales, y genera mecanismos de 
construcción selectiva de opiniones y representaciones acerca de la realidad. 
Los conceptos de campo social y habitus presentes en la obra de Bourdieu han 
sido utilizados con el fin de aclarar los aspectos estructurales de la dinámica 
del campo periodístico en la sociedad brasileña y su relación con los ámbitos 
académicos, políticos y económicos. Por otro lado, el marco teórico se 
compone de diversos autores como Van Dijk, Fairclough y Fowler, que trabajan 
en la misma línea crítica de Bourdieu, aunque con diferentes formulaciones y 
perspectivas. Las teorias desarrolladas por estos autores ayudan a explicar y 
exponer los mecanismos noticiosos prácticos que permiten transmitir un único 
sentido hegemónico sobre la universidad en el contexto socio-político-
económico de la huelga de 2015. Por lo tanto, integrado en el análisis e 
interpretación de datos, algunos conceptos claves de la teoría de la 
comunicación como gatekeeper, el establecimiento de la agenda de valores-
noticias, estrechamente vinculados a la selección de los eventos y los criterios 
de pertinencia para el interés periodístico de los hechos. Además, la 
metodología se basa en los supuestos del análisis crítico del discurso, 
conceptual y pragmático, herramienta desarrollada por los autores citados, lo 
que nos ha permitido identificar, entre los meses de mayo a octubre de 2015, la 
producción de noticias estratégicas, así como la construcción de los discursos 
que surgieron a partir de la cobertura, de los tres periódicos seleccionados  
(Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e Correio Braziliense)  y de un portal 
web de noticias (G1, del Grupo Globo). Los resultados revelan no sólo los filtros 
que permean el proceso de producción de la noticia, como informes más 
específicos sobre el movimiento, la cobertura limitada a la superficialidad de los 
hechos o al énfasis de publicación enfocando el declive del movimiento. 
Asimismo, revelan las diferentes estrategias discursivas apoyadas, por 
ejemplo, en la manipulación de titulares que distorsionan el contenido de las 
noticias o la selección de encuestados com cuyas declaraciones se há buscado 
legitimar una visión especifica de la huelga investigada así como la enseñanza 
superior pública en el país. 
 
Palabras-clave: Análisis crítico del discurso. El campo periodístico. Poder 
simbólico. Los grandes medios de comunicación. Huelga en las universidades. 
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SUMÁRIO DESCRITIVO DOS CAPÍTULOS  

 

Esta tese está dividida em quatro capítulos. O 1º Capítulo, 

INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO, indica o que será abordado ao longo 

do texto, ou seja, trata de explicar o objeto e justificar o projeto de pesquisa que 

originou esta tese, seus objetivos e finalidades. Contextualiza o cenário 

político-institucional que vigia no Brasil por ocasião da deflagração da greve.  

O 2º Capítulo, PERCURSOS METODOLÓGICOS, explica os 

procedimentos metodológicos adotados com base na Análise Crítica do 

Discurso, especialmente sob a perspectiva de van Dijk e Fairclough, e na 

seleção de um corpus empírico que nos permitiu exercitar a leitura crítica do 

teor noticiado sobre a universidade pública brasileira. 

O MARCO TEÓRICO é contemplado no 3º Capítulo, onde promovemos 

a discussão, de modo dialógico, com e entre os autores que nos guiaram e 

ajudaram a pensar as questões aqui desenvolvidas. Bourdieu, que está na 

gênese de nossa imersão conceitual, se soma aos teóricos da Comunicação 

como McQuail, Lippman, Wolf, Marques de Melo, Chaparro, Albertos, Traquina, 

Muniz Sodré, e a autores como Charaudeau, Champagne, Sousa, Tuchman e 

Schudson, que debatem e problematizam questões relacionadas ao campo 

jornalístico em sua dinâmica estrutural interna, na relação com outros campos 

e com o agendamento dos temas passíveis de veiculação pública. O debate 

permanente em torno dos “Gêneros Jornalísticos” é tema de um subtópico 

deste capítulo. Permeiam esta tese os problemas que se interpõem entre a 

prática profissional no Jornalismo e os critérios e formatos de publicação, o 

embate de teóricos da comunicação acerca do limite entre a informação e a  

opinião, em que medida há intersecção entre estes âmbitos no campo 

jornalístico e de que maneira ambas terminam afetadas pelos interesses vários 

que atravessam a a eleição dos fatos, temática, fontes, formato noticioso etc.  

A ANÁLISE DO CORPUS DA PESQUISA é objeto do 4º Capítulo, 

oportunidade em que apontamos, com base nos dados apurados e na 

metodologia que encontramos viável para o universo empírico escolhido, o 

vínculo entre as notícias e determinadas afirmações discursivas sobre a 

universidade. Por fim e ao cabo, as Considerações finais sobre o trabalho de 

pesquisa e elaboração teórica desenvolvido ao longo deste doutorado.  



15 
 

  

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

1.1 Objeto da pesquisa 

O foco de observação desta tese doutoral é a greve das universidades 

federais brasileiras em 2015 e a cobertura deste fato realizada por quatro 

mídias, sinalizando os diversos discursos da chamada grande mídia brasileira 

acerca das instituições públicas de ensino superior no país. O objeto de 

pesquisa é então constituído pelas produções discursivas veiculadas pelas 

quatro mídias sobre a universidade brasileira no contexto de ocorrência da 

greve de 2015, a mais longeva realizada [após os governos militares – 1964-

1985] entre os meses de maio e outubro, totalizando 139 dias. Parte-se do 

pressuposto de que esses discursos, dada a posição ocupada no espaço social 

pelos agentes que os construíram e veicularam, tinham por finalidade precípua 

construir, por meio de editoriais, artigos e formas de edição das notícias e 

reportagens, uma determinada „verdade‟ sobre o formato e as funções da 

instituição pública universitária naquele contexto e no cenário da educação 

superior brasileira.  

          Assim, reflete-se sobre produção discursiva, assumindo-se que os meios 

e suas mensagens difundem configurações de sentido nas quais estão inscritas 

as consequências dos “efeitos de posição” de sua localização no espaço social 

e, particularmente, no campo jornalístico. Com esta finalidade nos propusemos 

a recortar a cobertura realizada por quatro meios de distribuição massiva, de 

maneira a produzir, como proposto por Bourdieu (2004a, p. 128), “um informe 

dos informes produzidos por sujeitos sociais”.  

Os dados coletados foram produzidos e veiculados durante o período da 

greve (28/05 a 13/10/2015) pelos veículos escolhidos – em sua interface digital 

–, de presença destacada no universo midiático brasileiro. No caso dos três 

jornais impressos – Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e Correio 

Braziliense –, tratava-se essencialmente da cobertura no formato original 

trasladada para a plataforma digital destas mídias. A estas incorporamos uma 

quarta, o portal G1, para obtermos um retrato da cobertura em uma mídia 

planificada para a web. O portal G1 atua como braço digital do grupo Globo, 

com dezenas de emissoras de rádio e estações de TV coligadas em todo o 

território nacional.  É esta estrutura tentacular de obtenção de notícias que 
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permitirá ao G1 reportar a ocorrência da greve e seus desdobramentos em 

áreas do país não alcançados pelas demais mídias analisadas.   

          No curso desta análise, dialogamos com uma questão que perpassa as 

discussões sobre mídia, visibilidade pública e poder. Como se efetiva a força 

simbólica exercida pela mídia, ou, dito de outra forma, por meio de que 

estratégias se materializam as formas de poder simbólico que ela detém? 

Poder que, na visão de Pierre Bourdieu (1989), permite “constituir o dado pela 

enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do 

mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo, portanto o mundo” (BOURDIEU, 

1989, p. 14).  

O sociólogo francês, um dos principais artífices do edifício teórico que 

investiga o peso do simbólico em diversos âmbitos da vida em sociedade, é 

uma das referências teóricas fundamentais no intento de desvelar este 

mecanismo reconhecidamente presente nos meios de comunicação, 

fundamento desta empreitada doutoral. É dele a definição conceitual segundo a 

qual o poder simbólico se legitima através da linguagem – que se afirma como 

poder de fazer ver e de fazer crer – não propriamente pelo teor discursivo mas, 

sobretudo, pelo valor que o discurso confere aos que falam frente aos que 

escutam e identificam a voz autorizada, legitimada como porta-voz nos canais 

de transmissão das informações.  

Destacamos o conceito de legitimação que, conforme Berger e 

Luckmann (2003), não é só uma questão de valores porque sempre implica 

também uma forma de “conhecimento” do funcionamento social: “a legitimação 

justifica a ordem institucional atribuindo dignidade normativa a seus imperativos 

práticos”. (BERGER e LUCKMANN, 2003, p. 120). Tal recurso não apenas 

indica ao indivíduo a razão pela qual ele deve realizar determinada ação e não 

outra; “também lhe indica porque as coisas são como são”. (idem) [grifo dos 

autores]. Para os autores, ainda que o indivíduo possa improvisar 

procedimentos de sustentação da realidade, a própria sociedade institui 

procedimentos específicos para situações reconhecidas “como capazes de 

implicar o risco do colapso da realidade” (idem, p. 126). 

É nesta perspectiva de desvelamento que reside o nosso problema de 

pesquisa, que se consubstancia na possibilidade de capturar um momento da 

história recente do país, do campo acadêmico e do posicionamento midiático. 
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Buscamos as ferramentas que nos permitissem produzir uma análise crítica 

das estratégias discursivas operadas pelos meios de comunicação1 

(considerando, naturalmente, o recorte de nosso universo empírico) sobre a 

universidade pública brasileira no contexto da greve de 2015. Isso nos leva à 

formulação da pergunta chave deste trabalho de pesquisa: “Quais discursos 

emergem do noticiário sobre a greve de 2015 e de que maneira eles 

expressam uma dada visão de forças políticas e de formadores de opinião no 

âmbito da universidade pública brasileira?”   

Convém esclarecer que, ao falarmos, ao longo do texto, em discurso 

hegemônico no universo noticioso, utilizamos como referência o conceito de 

hegemonia desenvolvido pelo filósofo marxista italiano Antonio Gramsci na 

primeira metade do século XX, conforme apresentado pelo pesquisador 

brasileiro em comunicação Dênis de Moraes (2010). Ele afirma que a 

perspectiva gramsciniana ajuda-nos a desvendar os jogos de consenso e 

dissenso que atravessam e condicionam a produção simbólica nos meios de 

comunicação, interferindo na conformação do imaginário social e nas disputas 

de sentido e de poder na contemporaneidade.  

 
Segundo Gramsci, a hegemonia é obtida e consolidada em embates 
que comportam não apenas questões vinculadas à estrutura econômica 
e à organização política, mas envolvem também, no plano ético-cultural, 
a expressão de saberes, práticas, modos de representação e modelos 
de autoridade que querem legitimar-se e universalizar-se. (GRAMSCI 
2002 apud MORAES, 2010, p. 55). 

 
  

Na perspectiva teórica aquí adotada, uma das referências empírico-

metodológicas para a realização da análise empreendida ao longo desta tese é 

um livro que logo se tornou um clássico quando surgiu, em 1981. A edição que 

utilizamos é a terceira da obra de Eliseo Verón (2002), „Construir el 

acontecimiento – los medios de comunicación masiva y el accidente en la 

central nuclear de Three Mile Island‟. [Pensilvania, Estados Unidos].  Na 

                                                           
1 Em latim, “meio” se diz medium e, no plural, “meios” se diz media. Os primeiros teóricos dos 

meios de comunicação empregaram a palavra latina media. Como eram teóricos de língua 

inglesa, diziam: mass media, isto é, os meios de massa. A pronúncia, em inglês, do latim media 

é “mídia”. Quando os teóricos de língua inglesa dizem “the media”, estão dizendo: “os meios”. 

Por apropriação da terminologia desses teóricos no Brasil, a palavra “mídia” passou a ser 

empregada como se fosse uma palavra feminina no singular – “a mídia”. (CHAUÍ, 2006, p. 35). 



18 
 

  

introdução, o autor aborda a dificuldade de estudar os meios de comunicação 

[demonizados como máquina conformadora de mentes ou incensados por 

introduzir tecnologias] a partir de suas entranhas, termo referente ao material 

concreto que veiculam, observar sua especificidade e recorrência em 

comparação com  o material publicizado por outras publicações sobre o mesmo 

tema e observando-se igual intervalo de ocorrência do fato principal relatado. 

Ele se propôs a estudar o “discurso da informação” de jornais, rádios e TV 

franceses acerca do acidente nuclear ocorrido em 28 de março de 1979, e o 

fez com a certeza de que os acontecimentos sociais “só existem na medida em 

que os meios os elaboram.” (VERÓN, 2002, p. II). Ou ainda, como reforça 

McQuail (2000): “As organizações midiáticas tendem a reproduzir 

seletivamente [acontecimentos, fatos ou outra nomenclatura do registro de algo 

no formato notícia] em função de critérios que convenham a seus objetivos e 

interesses.” (MCQUAIL, 2000, p. 351).  

 

 

1.2 Objetivos desta tese 

       Apresentamos os objetivos desta tese doutoral com a finalidade de 

promover a discursividade interna ao que nos propusemos a examinar ao longo 

desta investigação, qual seja, o teor discursivo das notícias produzidas durante 

a greve de instituições de ensino superior ocorrida em 2015, em um contexto 

extremamente conflitivo no plano político e institucional, e em um cenário de 

incertezas para as ações do Estado brasileiro no campo da Educação, que no 

plano geral, não fora alteradas, senão potencializadas.   

 
Geral 
Analisar a produção discursiva da grande mídia sobre a universidade pública 

brasileira, a partir das notícias veiculadas durante a greve das universidades 

federais de 2015, com a finalidade de desvelar as estratégias que buscaram 

construir uma hegemonia discursiva no âmbito das disputas de sentido 

travadas na ocasião.  

 

Específicos 
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- Identificar as matrizes ideológicas que fundamentam os discursos sobre a 

greve e as universidades federais, o que aparece de forma explícita nos artigos 

de opinião e nos editoriais;  

 

- Averiguar os diferentes enfoques da cobertura informativa, separando as 

peças noticiosas em categorias que permitam uma análise aprofundada das 

estratégias discursivas utilizadas; 

 

- Esquadrinhar a prática de um jornalismo orientado ao factual, desinteressado 

em aprofundar o debate acerca do conflito e seu entorno, como elemento da 

construção de uma hegemonia discursiva sobre a universidade pública.  

 

Ao buscarmos responder aos objetivos elencados no curso desta tese doutoral, 

nos deparamos com um universo teórico e empírico bastante amplo, o que, ao 

longo do processo, demandou uma série de correções de rumo. Deste modo, 

gostaríamos de assinalar que a tarefa de reunir sob a mesma cobertura teórica 

os matizes conceituais da sociologia de Pierre Bourdieu, da teoria da 

comunicação e da análise crítica do discurso revelou-se fértil, desafiadora e 

aberta a revisões. Temos ciência que o produto final não constitui uma tese 

originalíssima, em termos estritos, mas também temos clareza da nossa 

disposição de contribuir para construir uma memória da greve de 2015 sob 

diferentes perspectivas.  

 

 

1.3 Justificativa da abordagem deste tema  

           Debruçamos-nos sobre o tema da greve de 2015 nas universidades 

brasileiras por entendermos a necessidade de um exame detido sobre o 

cenário político daquele momento histórico, em meio à paralisação de 

atividades em até 60 das 63 instituições federais de ensino superior. E, ao 

orientar nossa proposta de estudo para o campo jornalístico, buscamos trazer a 

discussão sobre a grande mídia desenvolvida pelo menos três décadas antes 

por Bourdieu. Foi determinante, ainda, nossa experiência no interior da prática 

jornalística, que nos permitiu trabalhar os dados desde uma perspectiva de 

sujeito envolvido com seu campo de pesquisa, “já que, por estar inscrito no 
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espaço em questão, esse alguém não é indiferente e é dotado de categorias de 

percepção, de esquemas classificatórios que lhe permite estabelecer 

diferenças, discernir e distinguir.” (BOURDIEU, 2014, p. 23, grifo do autor)  

           O estudo dos efeitos dos discursos produzidos pelos meios de 

comunicação tem se revelado de importância crucial na medida em que se faz 

necessário compreender os processos que intervêm nesta produção e seus 

efeitos na opinião pública, em contextos e cenários como o que elegemos 

como foco de nossa tese. Também é inegável a influência dos meios de 

comunicação no cotidiano da sociedade, na medida em que, a despeito da 

pulverização das formas de acesso à informação na atualidade, prosseguem 

fornecendo aos receptores a hierarquização de assuntos a serem 

pensados/falados.  

A realidade social também passa a ser representada por um cenário 

montado a partir da mídia, como se fosse por ela atravessada, o que torna 

ainda mais necessário o desvelamento dos seus mecanismos de naturalização 

e legitimação. Uma obra de referência nesta tese, „O Poder Simbólico‟, de 

Bourdieu, aponta a apropriação do senso comum como um dos elementos que 

buscam ressaltar uma dada atividade: 

 
Uma das estratégias mais universais dos profissionais do poder 
simbólico consiste em por o senso comum do seu próprio lado 
apropriando-se das palavras que estão investidas de valor por todo o 
grupo, porque são depositárias da crença dele. (BOURDIEU, 1989, p. 
143) [grifo do autor] 
 
 

Em ensaio no qual se propõe a expor as camadas noticiosas que 

oscilam entre „Simulacro e Poder‟, Marilena Chauí (2006) lembra-nos que a 

ideologia se expressa hoje por mecanismos que a tornam invisível porque não 

parece construída nem proferida por um agente determinado, convertendo-se 

em um discurso anônimo e impessoal, que parecer brotar espontaneamente da 

sociedade como se fosse o „discurso do real'. “A eficácia do discurso veiculado 

pelos meios de comunicação decorre do fato de que ele não se explicita senão 

parcialmente, como discurso político, e isso lhe confere generalidade social”. 

(LEFORT, 1982 apud CHAUÍ, 2006, p. 75). 

           Postula-se, nesta tese, que o jornalismo constitui-se como um campo de 

produção de conhecimento, ainda que seus mecanismos de afirmação ocorram 
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por meio da disseminação de „verdades‟ junto à sociedade, ressalvando-se a 

relatividade do termo. Partimos, portanto, do pressuposto de que não existe 

informação imparcial, até porque toda informação é construída como parte de 

um determinado ponto de vista (político-sócio-cultural-econômico). Ao contrário 

da propagada imparcialidade relacionada ao universo jornalístico, sabemos que 

toda informação é alicerçada em evidências e interesses de grupos, e em 

disposições internas dos que a veiculam e, como consequência, as 

informações que se recebem são expressões desta relação de poder, como 

ressalta Charaudeau (2015): “O mundo das mídias tem a pretensão de se 

definir contra o poder e contra a manipulação. Entretanto, as mídias são 

utilizadas pelos políticos como um meio de manipulação da opinião pública.” 

(CHARAUDEAU, 2015, p 17).2 O autor lembra-nos, na introdução de „Discurso 

das Mídias‟, com o qual dialogaremos em vários momentos, que a circulação 

de informações, os interesses que moldam a comunicação pública e as 

organizações midiáticas terminam por constituírem-se em “palavras de ordem 

do discurso da modernidade”. (idem, p. 15)  

          Logo, resulta redundante afirmar que os meios de comunicação 

constituem um espaço privilegiado de legitimação das estruturas sociais. Há 

pouco dissenso em torno da ideia de que os grupos que gravitam em torno dos 

canais de comunicação têm um poder maior de convencimento e de levar suas 

questões ao centro da esfera política, menos por ocupar um espaço 

privilegiado em relação aos demais grupos, que pelo caráter de representação 

da realidade e pela função de formação da opinião pública que são conferidos 

à mídia em seus diferentes formatos. Bourdieu lembra-nos que é justamente na 

dimensão simbólica que o poder é exercido mais fortemente porque introjetado 

por meio de estratégias discursivas difusas, que não necessariamente 

aparecem no texto produzido:  

   

O poder simbólico é um poder que aquele que lhe está sujeito dá àquele 
que o exerce um crédito com que ele o credita, uma fides, uma 
auctoritas, que ele lhe confia pondo nele a sua confiança. É um poder 
que existe porque aquele que lhe está sujeito crê que ele existe. 

                                                           
2
 Utilizamos a referência de Abramo (2003) para abordar a manipulação que, segundo ele, é 

praticado pela maioria da grande imprensa no Brasil. “A maior parte do material que a imprensa 
ofrece ao público tem algum tipo de relação com a realidade. Mas essa relação é indireta. É 
uma referencia indireta à realidade, mas que distorce a realidade.” (ABRAMO, 2003, p. 23). 
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(BOURDIEU, 1989, p. 188)  
 
 

Fazer parte da realidade midiática implica, na perspectiva tornada 

intrínseca a este campo de atividade, tornar factível um discurso dado e de 

certo modo materializá-lo. Promove um diálogo, portanto, com o conceito de 

poder simbólico, cuja incorporação no plano do real somente se viabiliza por 

meio da participação, seja dos que o exercem ou daqueles que o ignoram. É 

um poder de construção da realidade que tende a estabelecer o sentido do 

mundo social (BOURDIEU, 1989). Para este sociólogo, que promoveu um 

mergulho nos valores que perpassam o campo midiático, são os símbolos 

enquanto instrumentos de integração, de conhecimento e de comunicação que 

possibilitam “o consensus acerca do sentido do mundo social, que contribui 

fundamentalmente para a reprodução da ordem social”. (idem, p. 10). É, 

portanto, o poder simbólico que legitima a ordem estabelecida, ou seja, dá 

legitimidade a quem o possui. “A alquimia social do poder simbólico se dá pelo 

reconhecimento, quer dizer, pelo fato de ser ignorado como arbitrário.” (idem, 

p. 15).  

Ao nos reportarmos ao universo da educação superior, observamos que 

ele está carregado de interesses e de valores próprios da cultura de cada 

sociedade, como acentua Gamboa (2009). Os projetos educativos são o 

resultado dos jogos de poder presentes em todo grupo humano. “No final do 

século XX, por exemplo, pôde-se começar a constatar a expansão do 

tecnicismo educativo atrelado aos interesses do capitalismo global para formar 

um homo faber mais eficiente e útil.” (GAMBOA, 2009, p. 86). Na atualidade, 

assiste-se ao avanço da maré globalizante regulada primordialmente pelo 

mercado, na verdade, conforme Castanho, “pela máquina portentosa de 

conformação do mercado que é a mídia, progressivamente cartelizada e, 

graças à tecnologia de transmissão via satélite, rigorosamente 

internacionalizada”. (CASTANHO, 2009, p. 21). Os impactos também são 

perceptíveis em termos da recepção dos conteúdos disseminados, como 

observa o autor, em parte como estratégia da “hegemonia da ideologia 

neoliberal, tornada vox una populi, em parte pela manipulação dos 

instrumentos de conformação mercadológica da mídia.” (idem, p. 22).   
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Os desafios com os quais se deparam as universidades públicas são 

temas de um debate permanente, no interior e externamente às instituições. 

Em um cenário marcado pela “erosão da legitimidade”, as mudanças que vêm 

ocorrendo na educação superior brasileira, como refletem Domingos Sobrinhos 

et. al. (2016), e de forma acentuada nos últimos vinte anos, ocorrem em um 

ambiente de disputas e interesses econômicos e sob forte influência de outros 

campos. 

Neste momento histórico, o campo acadêmico brasileiro sofre forte 
pressão do campo do poder, no qual o Estado desempenha papel 
fundamental, e do campo econômico, por meio dos compradores de 
força de trabalho que procuram reduzir a autonomia do sistema de 
ensino, buscando torná-la cada vez mais dependente da economia.   
(DOMINGOS SOBRINHO et al., 2016, p. 45)   

 

O modo como se organiza hoje o ensino superior no Brasil também é um 

indicativo da natureza desta mudança. Domingos Sobrinho et al. (2016) 

replicam dados divulgados segundo os quais havia, em 1990, 1,5 milhão de 

estudantes vinculados a 918 Instituições de Ensino Superior (IES) no país, 

número que teria ultrapassado os 7 milhões de alunos, em 2013, matriculados 

em 2.416 IES. Deste total, 70% eram privadas e concentravam a maior parte 

das vagas existentes. (PRIMI apud DOMINGOS SOBRINHO, LIRA, MIRANDA, 

2016, p. 47). A expansão do ensino privado, no Brasil, tem como contraponto a 

defesa explícita do fim da modalidade pública de formação universitária, com 

claro entusiasmo midiático, como neste título do OESP (21/11/17)3, “Para 

economizar, governo deveria acabar com o ensino superior gratuito, aponta 

Banco Mundial”, por ocasião da divulgação do último relatório da instituição 

financeira mundial4 que defende o desenvolvimento de países com base em 

políticas sociais privatizantes.  

          Segundo Sguissardi (2005), possivelmente o mais impactante 

documento elaborado pelo Banco Mundial sobre educação superior nas últimas 

décadas, Higher education: the lessons of experience, veio à luz em 1994, 

trazendo um diagnóstico da crise da educação superior e apresentando como 

                                                           
3
 Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,para-economizar-governo-

deveria-acabar-com-o-ensino-superior-gratuito-aponta-banco-mundial,70002091613> Acesso 
em 30 maio 2017. 
4
 Disponível em <http://www.bancomundial.org/es/who-we-are> Acesso em 30 maio 2017. 
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pano de fundo o déficit público dos países em desenvolvimento. Contrapunha-

se, assim, ao 

[…] suposto modelo único de universidade de pesquisa e ao excessivo 
comprometimento do fundo público com elas, utilizando-se da tese do 
maior retorno individual e social dos investimentos em educação básica 
para justificar uma série de recomendações, que retomam, 
aprofundando, recomendações anteriores, às quais se acrescem outras 
tantas. É neste documento que se defende com grande vigor e 
insistência, entre outras ações: a maior diferenciação institucional, 
“incluído o desenvolvimento de instituições privadas”; e a criação de 
incentivos “para que as instituições públicas diversifiquem as fontes de 
financiamento, por exemplo, a participação dos estudantes nos gastos e 
a estreita vinculação entre financiamento fiscal e os resultados”. 
(SGUISSARDI, 2005, p. 110) [grifos do autor] 

 

Nesta ótica, os meios de comunicação cumprem um papel legitimador 

deste tipo de proposição, na medida em que permitem uma circulação 

generalizada das formas simbólicas, alargando o espaço discursivo nos 

diversos campos sociais. Esses processos dão visibilidade a discursos que 

sustentam uma diversidade de valores, formas e ambientes de comunicação 

que, por sua vez, hierarquizam as informações que geram notícias. Como 

afirma Thompson (2010) acerca da teoria social da mídia por ele desenvolvida, 

a visibilidade mediada (pelas mídias) “não é apenas um veículo por meio do 

qual os aspectos da vida social e política são levados ao conhecimento dos 

outros: ele se tornou o principal meio pelo qual as lutas sociais e políticas são 

articuladas e realizadas”. (THOMPSON, 2010, p. 49). Nesta mesma direção 

coloca-se Castells. 

El poder se ejerce fundamentalmente construyendo significados en la 
mente humana mediante los procesos de comunicación que tienen lugar 
en las redes multimedia globales-locales de comunicación de masas, 
incluida la autocomunicación de masas. Aunque las teorías sobre el 
poder y la observación histórica apuntan a la importancia decisiva del 
monopolio de la violencia por parte del estado como origen del poder 
social, sostengo que la capacidad para emplear con éxito la violencia o 
la intimidación requiere el enmarcado individual y colectivo de las 
mentes. (CASTELLS, 2009, p. 535).[grifo nosso] 

 

Para Bourdieu, “o campo jornalístico impõe sobre os diferentes campos 

de produção cultural um conjunto de efeitos que estão ligados, em sua forma e 

sua eficácia, à sua estrutura própria” (1997 p. 102). Nesta passagem de „Sobre 

a Televisão‟, texto ensaístico no qual investiu pesadamente contra as práticas 
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jornalísticas buscando desvelar algumas regras de seu funcionamento, 

Bourdieu também reconhece [como fez em uma série de escritos, mas sem a 

ênfase e virulência que impregna este texto] a importância estratégica dos 

discursos jornalísticos para a articulação de diferentes modos de pensar a 

realidade. Neste trabalho, buscamos estabelecer um diálogo entre a concepção 

bourdieusiana de poder simbólico e sua visibilidade em quatro mídias de 

alcance nacional. Ainda, verificar em que medida os diferentes formatos 

noticiosos – notadamente os de natureza francamente opinativa – são 

utilizados para reproduzir ideologias e estruturas argumentativas destinadas a 

legitimar determinados discursos sobre a universidade pública brasileira.  

 

1.4 Contextualização da greve 

A greve das universidades federais, em 2015, transcorreu paralelamente 

ao recrudescimento do cenário de instabilidade política e econômica no país 

que marcou o início do mandato de Dilma Rousseff, em janeiro daquele ano e 

que culminou, em setembro de 2016, com o impeachment da presidenta eleita 

para o segundo mandato. Ao tomar posse no dia 1º de janeiro daquele ano, 

Rousseff anunciou o lema de governo de seu segundo mandato como 

presidenta da República: Brasil, pátria educadora. Porém, em maio/2015, o 

governo já havia anunciado cortes de R$ 9,5 bilhões no orçamento destinado à 

educação – dois meses depois, a área perdeu outro R$ 1 bilhão. “Ainda que 

proporcionalmente a pasta tenha sido mais preservada que outras da 

Esplanada dos Ministérios, a Educação teve um dos maiores cortes nominais: 

foram R$ 10,6 bilhões no ano, o que reduziu o Orçamento autorizado para 

2015 de cerca de R$ 109 bilhões para aproximadamente R$ 98 bilhões”, lê-se 

em retrospectiva do ano veiculada pela Agência Brasil, braço comunicativo do 

governo.5 A oscilação do montante de recursos destinados à Educação 

aparece neste editorial de OESP (3/6) intitulado “A greve das federais”, 

reproduzindo a fala do reitor da UFRJ: 

 
Entre 2007 e 2014, tivemos um aumento de 55% no número de alunos. 
Mas, hoje, temos só metade da verba de custeio. Em 2011, eram R$ 
230 milhões para manutenção e pagávamos os salários de 870 

                                                           
5
 “Sob o lema Pátria Educadora, educação teve cortes no orçamento e greves em 2015.” 

Agência Brasil, 30/12/2015.<http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-12/sob-o-
lema-patria-educadora-educacao-tem-cortes-no-orcamento-e-greves>. Acesso: 10 dez. 2016. 
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funcionários terceirizados. Hoje, são R$ 301 milhões para 5 mil 
funcionários terceirizados. As universidades federais se expandiram, 
fizeram sua parte. O MEC não pode abandoná-las agora, diz Leher. 
[Roberto Leher, reitor da UFRJ].  

  

No noticiário recortado para nossa análise, as críticas ocuparam 

profusamente os espaços destinados a editoriais e artigos, conforme a 

referência utilizada no campo dos gêneros jornalísticos6. O primeiro texto 

veiculado pela Folha de S. Paulo (FSP) sobre a greve de 2015 foi justamente 

um artigo na página destinada a articulistas convidados, e assinado pelo 

senador Aécio Neves, candidato derrotado por Rousseff no segundo turno das 

eleições presidenciais de 2014 por uma estreita diferença de 3,6% dos votos. A 

propósito deste fato, publicação do mesmo jornal destacou o placar apertado 

de vitória de reeleição da presidenta, depois de intensa polarização com o 

oponente no segundo turno da eleição.7 Em contrapartida, a ampla coligação 

que a havia apoiado obteve 59% e 65,9% dos assentos da Câmara dos 

Deputados e do Senado, respectivamente. Tratava-se, portanto, de um 

governo com uma clara maioria no Congresso. 

           No texto assinado por Neves em 25 de abril de 20158, três dias antes do 

dia agendado para início da greve das universidades federais, o argumento 

principal contra a oponente vitoriosa era o que julgava um paradoxo entre o 

slogan do novo mandato presidencial de Rousseff e os cortes no repasse de 

verbas para a Educação. O mesmo jornal, dois dias depois, publicou artigo de 

um jornalista da sua equipe, Bernardo Mello Franco, que principia no estilo que 

mescla exemplarmente informação e comentário (ou opinião). “Esta quarta-

feira [28] marcará o início de uma onda de greves nas universidades federais. 

As paralisações devem ser longas, e não há solução à vista. O Ministério da 

Educação, que já estava na penúria, acaba de perder R$ 9,42 bilhões de seu 

orçamento para 2015.”9  

Neste contexto, é importante ressaltar, conforme registro de um dos 

nossos referenciais teóricos em análise do discurso, que “uma definição real de 

                                                           
6
 Uma imersão sobre este tópico que consideramos de ordem teórico-pragmático pode ser 

consultada na porção final do Capítulo 3, no qual discutimos as opções utilizadas neste âmbito 
a partir das leituras realizadas.  
7
 <https://eleicoes.uol.com.br/2014/noticias/2014/10/26/dilma-cresce-na-reta-final-e-reeleita-e-

emplaca-quarto-mandato-do-pt.htm>. Acesso em 06 out. 2016. 
8
 Artigo publicado sob o título “Pátria Educadora?”. FSP 

9
 Artigo publicado sob o título “Um professor contra a greve”. FSP 
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um discurso periodístico no diário [jornal] exige uma descrição teórica extensa 

e explícita acerca das estruturas (tanto formais como semânticas), os usos e 

funções”. (VAN DIJK, 1990, p. 19). Por seu turno, Bourdieu (2008) destaca que 

é de vital importância analisar, nos estudos de comunicação, a maneira pela 

qual o campo político e o campo midiático transformaram-se em um complexo 

espaço de lutas simbólicas. Nessas lutas aparecem diversos porta-vozes (o 

político, o líder comunitário, a fonte, o âncora, o repórter, o usuário das redes 

sociais etc.) que exercem uma função definida no campo que lhes coube atuar 

e representar: “O porta-voz é aquele que, ao falar de um grupo, ao falar em 

lugar de um grupo, põe, sub-repticiamente, a existência do grupo em questão, 

institui este grupo, pela operação de magia que é inerente a todo o ato de 

nomeação” (BOURDIEU, 2008, p. 159).  

 

1.4.1 Crise política e massacre midiático  

             De fato, o cenário político no início de 2015 era de um ruído 

ensurdecedor por parte de uma oposição que contava com amplos espaços 

nos meios tradicionais de comunicação para destacar as lacunas do novo 

mandato, como apontam Feres Júnior e Sassara (2016, p. 182), em artigo que 

debate o terceiro turno de Dilma Rousseff à luz de uma análise detalhada sobre 

a ênfase noticiosa destinada a defenestrar o mandato recém-iniciado. “Seu 

governo encontrou enormes dificuldades no parlamento desde o início, e a 

grande imprensa assumiu uma postura ainda mais contrária à presidente do 

que havia tido durante a eleição.” O artigo debate alguns resultados do trabalho 

desenvolvido durante o período eleitoral de 2014 por uma equipe do 

Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública, sediado no Instituto de 

Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(IESP-UERJ). Eles lançaram o site Manchetômetro10, que atua como um 

observatório da cobertura diária dos principais veículos durante fatos políticos 

que impactam na sociedade brasileira. 

O gráfico mostrado a seguir contabiliza as notícias sobre a presidenta 

Dilma Rousseff com base nas capas dos jornais impressos „Folha de São 

                                                           
10

 <http://manchetometro.com.br.> O manchetômetro, como se lê na apresentação, é um 
website de acompanhamento da cobertura da grande mídia sobre temas de economia e 
política e não tem qualquer filiação com partido político ou grupo econômico.  Acesso em 10 
jan. 2017. 
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Paulo‟, „Estadão‟ e „O Globo‟. É possível observar, por exemplo, que os meses 

de agosto e setembro de 2015 têm picos de notícias negativas. Este período 

coincide com a publicação de editoriais e artigos que relacionam a greve com a 

crise institucional enfrentada pela presidenta. Destacamos, a propósito, o 

comentário de Fonseca (2010)11, do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica e 

Aplicada), que informa não escassearem exemplos na história brasileira do 

decisivo papel da mídia no curso de eventos que produziram impactos 

substantivos na tessitura sociopolítica do país.  

 

 

Gráfico extraído do artigo de FERES JÚNIOR; SASSARA, 2016, p. 178. 

 

          Destacam os autores que o tom da cobertura por todo o período é 

fortemente negativo para Dilma Rousseff, mas, a partir do resultado final da 

eleição presidencial de 2014, em novembro, a ênfase noticiosa se torna ainda 

mais contrária à presidenta. Se antes da campanha a proporção de notícias 

negativas e neutras era de aproximadamente uma para uma e, após a 

reeleição, em novembro daquele ano, “as negativas subiram para patamares 

                                                           
11

 “Relembre-se a atuação de O Estado de S. Paulo na chamada Revolução de 1932, de 
grande parte da mídia na derrubada do presidente João Goulart em 1964, e da posição da 
Folha de S. Paulo na campanha das Diretas Já (1984)”. (FONSECA, 2010, p. 7) 
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três vezes mais elevados que o de neutras, e se mantiveram consistentemente 

nessa proporção até o impeachment. Assistimos verdadeiramente a um 

massacre midiático”. (FERES JÚNIOR; SASSARA, 2016, pp. 178-9) No tocante 

à cobertura específica relacionada à greve das universidades, em um dos 

jornais acompanhados, O Estado de S. Paulo, metade dos oito textos 

opinativos – artigos e editoriais veiculados durante a greve – foi publicado nos 

meses de agosto e setembro, ecoando o período com noticiário fortemente 

antigoverno apontado no gráfico acima.  

O editorial publicado em 25 de agosto, intitulado “A longa greve”, termina 

com uma pergunta conjuntural: “No atual panorama político e econômico do 

País, que importância tem a greve de categorias que só querem mais 

benefícios e regalias, recusando qualquer diálogo sobre eficiência, ganhos de 

produtividade e avaliação de desempenho?.” Nesta mesma direção, artigo 

assinado pelo professor Giuseppe Tosi, da UFPB, e veiculado em 2 de 

setembro, propõe questão parecida no segundo parágrafo. “Não há por que 

contestar a legitimidade das reivindicações; pode-se, porém, contestar a 

oportunidade – no momento em que o País vive uma recessão econômica e 

uma crise política de grandes proporções – e o método utilizado.”  

 

1.4.2 O desgaste de um mandato ministerial  

        Nos textos noticiosos e reportagens que se debruçaram sobre a 

paralisação das instituições federais de ensino superior, saltam falas de 

representantes do governo que se referem à impotência deste frente ao cenário 

econômico e político desfavorável. Empossado ministro em 6 de abril/2015, 

Renato Janine Ribeiro, professor titular de ética e filosofia política da 

Universidade de São Paulo, teve que enfrentar o desgaste dos cortes 

orçamentários na pasta pouco tempo depois de empossado. “Não adianta 

brigarmos com a realidade. O orçamento é limitado e não podemos propor ou 

prometer o que não é viável agora”, afirmou, em texto publicado pela Folha de 

S. Paulo em 9 de junho12.  

         Janine Ribeiro destacou-se durante a greve por uma gestão pálida, 

durante a qual se mostrou incapaz de articular algum diálogo com as entidades 

                                                           
12

 Notícia publicada sob o título “Com corte em orçamento, MEC vai reduzir bolsas e repasse para 
obras”. FSP 
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representativas de professores e funcionários. “Janine é o primeiro ministro 

com quem não tivemos reunião. Ele é professor universitário, tinha que ter uma 

posição mais firme diante dos cortes [de verbas]”, disse à Folha de S. Paulo, 

em 14 de setembro13, Paulo Rizzo, presidente do Sindicato Nacional dos 

Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN).                

        O novo ministro encerraria sua curta carreira ministerial em 30 de 

setembro, data de sua demissão pela presidenta, praticamente confundindo 

sua gestão com a greve de 2015, encerrada em 13 de outubro. Foi o 5º 

ministro da Educação desde o início do 1º mandato de Dilma Rousseff, em 

janeiro/2011. Ele foi substituído pelo economista Aloizio Mercadante, que já 

havia ocupado a pasta naquela gestão [jan./2012 a fev./2014]. O jornal o 

Estado de S. Paulo ignorou Janine Ribeiro durante todo o noticiário sobre a 

greve, limitando-se a citá-lo nominalmente na notícia que anunciou o término 

do movimento, em 13 de outubro14. No último parágrafo, lê-se que “O ex-

ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, classificou a greve dos 

servidores das universidades como „longa e injusta‟ em sua página em uma 

rede social. Em resposta, o Andes critou a „omissão‟ do antigo chefe da pasta, 

substituído por Aloizio Mercadante (PT) na semana passada.”  

          A ausência de protagonismo do filósofo no MEC também se evidencia no 

seguimento dos 50 textos do portal G1, em nosso corpus de pesquisa. Em 

apenas dois deles Janine Ribeiro é citado e em ambos o teor das declarações 

foi extraído da rede social Facebook, locus utilizado pelo então ministro para 

posicionar-se sobre a greve das universidades e outros tópicos da pasta que 

chefiou por pouco mais de cinco meses. Localizado na capital federal e em 

tese mais próximo às fontes posicionadas na Esplanada dos Ministérios e 

outras instâncias do poder Executivo e Legislativo, O Correio Braziliense 

apenas registrou, no último parágrafo de uma notícia do dia 19 de junho15, a 

presença de Janine Ribeiro em uma audiência pública no Senado, durante a 

qual este afirmou estar aberto ao diálogo. Dos quatro veículos do nosso corpus 

de pesquisa, somente a Folha de S. Paulo acompanhou a performance do 

                                                           
13

 Notícia publicada sob o título “Em greve, docentes das universidades federais pedem diálogo com 
Janine”. FSP 
14

 Notícia publicada sob o título “Professores de universidades federais encerram greve após 139 dias”. 
OESP 
15

 Notícia publicada sob o título “Professores de metade das universidades federais estão em greve”. CB 
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ministro mais diretamente, no caso reportando as postagens em seu perfil no 

Facebook, como já relatado. 

O desgaste do governo respingava nos ministros ou os ministros eram 

desprestigiados em função da crise enfrentada pelo Planalto? Na apresentação 

do livro-coletânea „Porque gritamos golpe?‟16, Ivana Jinkings situa o panorama 

no qual paulatinamente a base social tradicional do Partido dos Trabalhadores 

(PT), que garantira a vitória da candidata Dilma Rousseff, se afastou do 

governo, abrindo caminho para uma ofensiva crescente de grupos políticos 

vinculados ao espectro político de direita. “As origens da crise mostram um 

quadro complexo, que começou quando o governo abandonou suas promessas 

de campanha e adotou o programa de seu oponente, Aécio Neves, do PSDB” 

(JINKINGS, 2016, p. 12). O agravamento de uma situação de extrema 

vulnerabilidade para o governo recém-eleito, segundo análise da autora, teve 

desdobramentos imediatos no campo social, como as mobilizações para 

protestar contra o corte de verbas em áreas até então contempladas com 

recursos expressivos comparativamente a períodos marcados pela inanição 

orçamentária. (idem, p. 13). 

O próprio Janine expôs os problemas conjunturais vividos pelo governo 

do qual fez parte por cinco meses, em entrevista à edição de maio/2016 da 

Revista do Brasil, sob o título „Fofoca ou informação? A imprensa brasileira e 

seus dilemas‟17 “Eu assumi sem ter recursos, numa fase de cortes constantes, 

com muito pouco apoio do governo, que não se empenhou em fortalecer o 

MEC. Apesar de a presidente ter falado em Pátria Educadora, não houve um 

fortalecimento do MEC. Isso criou uma situação difícil de trabalho.”  

  

1.4.3 A greve mais longeva  

A eclosão da greve de 2015, portanto, ocorreu em uma conjuntura 

política abertamente conflitiva no entorno e no interior da presidência. O 

movimento teve duas características que observamos ao analisarmos o 

noticiario do período e que o diferenciaram de outras paralisações ocorridas de 

forma cíclica desde a década de 1980. O primeiro deles foi o fator temporal – 

                                                           
16

 Editado em 2016 pela Boitempo, traz artigos de políticos e intelectuais que analisam o cenário pré e 
pós impeachment de Dilma Rousseff. 
17

 Disponível no link <http://www.redebrasilatual.com.br/politica/2016/04/fofoca-ou-informacao-a-
imprensa-brasileira-e-seus-dilemas-1277.html> Acesso em 20 out. 2017. 
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em número de dias parados, foi a mais extensa até então realizada, com um 

número expressivo de instituições paradas por 139 dias, entre 28 de maio e 13 

de outubro de 2015 – a segunda mais longeva foi a greve anterior, em 2012, 

com 120 dias de paralisação. O número exato de universidades que aderiu ao 

movimento foi um dado difícil de quantificar ao longo do período por uma 

característica intrínseca a esta greve: duas categorias que atuam nas 

instituições federais de ensino superior cruzaram os braços quase 

simultaneamente; os servidores técnico-administrativos, responsáveis pela 

manutenção e suporte burocrático nas universidades, o fizeram no dia 28 de 

maio, mesma data eleita pelos docentes de instituições vinculadas ao Andes-

SN. Esta circunstância, somada a paralisações pontuais por parte dos 

funcionários terceirizados – contratados pelas universidades junto a empresas 

para prestar serviços de segurança, limpeza etc. –, terminou por gerar uma 

sequência de equívocos no noticiário acerca da greve. 

Um exemplo disso é a reportagem da Folha de S. Paulo de 10 de 

setembro/2015 intitulada “Greve de universidades resiste após 106 dias e afeta 

até emprego de aluno”. O texto inicia com relato de alunos prejudicados pela 

greve e, na abertura do segundo parágrafo, informa que “a paralisação dos 

funcionários, iniciada em maio, atinge 60 das 63 instituições, e seis institutos 

federais, segundo a Fasubra (federação de sindicato de servidores)[sic]”. A 

sigla, em verdade, é traduzida por Federação de Sindicatos dos Trabalhadores 

em Universidades Brasileiras. A Fasubra, portanto, representa todos os que 

trabalham nas instituições, excluídos os professores, cuja representação 

sindical e movimentos reivindicatórios sempre independeram dos demais 

trabalhadores das universidades. A citada reportagem ouviu também o 

presidente do Andes-SN, Paulo Rizzo, que relatou haver naquele momento 37 

universidades e quatro institutos federais sem atividade docente. O infográfico 

que acompanha a reportagem, porém, tendo como fontes a Fasubra e o Inep18, 

listou 62 universidades em greve, sendo em 56% delas as categorias de 

servidores e docentes, 40% só servidores, 3% apenas docentes e 2% sem 

paralisação. Feitos os cálculos proporcionais, os números vão ao encontro do 
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 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, uma autarquia 
federal  vinculada ao Ministério da Educação (MEC). 
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dado informado pelo Andes-SN19, mas há um ligeiro descompasso entre o 

cômputo da Fasubra e os números informados pelo infográfico.  

Durante a greve de 2015, a propósito, houve uma declaração do 

presidente do Andes-SN no sentido de encontrar um sentido comum para as 

reivindicações dos que trabalham nas universidades federais. “Devemos 

intensificar ações conjuntas com os servidores técnicos, que estão em greve 

em quase todas as universidades federais, e com os estudantes, que também 

paralisaram em várias instituições”, declarou Rizzo ao Correio Brazilienze (CB) 

em 3 de junho.20 Na prática, porém, o noticiário dos quatro veículos que 

compõem o nosso corpus de pesquisa (OESP, FSP, Correio e o portal G1), em 

apenas duas ocasiões se referiu a uma ação conjunta das distintas categorias 

de trabalhadores das universidades, a primeira na edição de O Estado de S. 

Paulo de 16 de julho21, que relata um ato público realizado no centro do Rio por 

“professores, funcionários e estudantes da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) contra os cortes no orçamento sofridos pelas instituições 

públicas de ensino superior.” Em 28 de agosto22, o portal G1 abria uma longa 

reportagem informando que “Professores e funcionários técnico-administrativos 

das instituições federais em greve participam de uma protesto em frente à sede 

do Ministério da Educação (MEC), em Brasília”. O texto ressaltou o fato de a 

reunião das categorias marcar os três meses de duração da greve dos 

docentes [grifo nosso] de universidades e institutos federais. A última frase 

desta citação demarca a ênfase dos veículos de informação no movimento 

conduzido pelos docentes, ainda que a paralisação promovida pelos técnicos 

tenha alcançado mais instituições.23  

A inexatidão foi uma das marcas não apenas da cobertura, mas da 

própria condução da paralisação, que contou com um terceiro protagonismo, a 

                                                           
19

 Criado em 1981 como Associação Nacional (pois a legislação proibia a sindicalização do 

funcionalismo público) e transformado em sindicato após a Constituição de 1988, o Andes-SN 
foi o único representante sindical dos docentes de instituições federais de ensino superior até o 
governo de Lula da Silva. (MATTOS, 2013, p. 141)  
20

 Notícia publicada sob o título “Greve das universidades federais completa uma semana”. CB 
21

 Notícia publicada sob o título “Grevistas da UFRJ protestam no Rio contra cortes”. OESP 
22

 Notícia publicada sob o título “Greve em universidades federais completa 3 meses com ato 
em Brasília”. G1 
23

 Durante a greve de 2015, a autora desta tese era contratada como professora substituta do 
Departamento de Comunicação da UFRN, onde apenas os técnicos-administrativos fizeram 
greve. As aulas, porém, prosseguiram normalmente porque as funções dos técnicos passaram 
a ser exercidas por bolsistas. 
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Proifes (Federação de Sindicatos de Professores de Instituições Federais de 

Ensino Superior)24, a qual estão ligados 11 sindicatos, segundo informa a Folha 

de S. Paulo em texto noticioso do dia 28 de maio25, data de início da greve. 

“Professores ligados ao Proifes são contrários à paralisação por acreditarem 

que a negociação com o governo ainda está no começo.” Quase um mês 

depois, em 23 de junho26, o presidente da entidade, Eduardo Rolim, informava 

ao Correio Braziliense que “a falta de continuidade do processo negocial 

impulsionou a busca pelo legítimo recurso da greve para que as negociações 

efetivamente aconteçam”. E, efetivamente, não aconteceram. 

 

1.4.4 Reivindicações sem resposta 

Outro fato digno de figurar nos registros do movimento sindical 

universitário consistiu na mais completa ausência de resultado, ou de 

atendimento às reinvindicações, ao menos no que concerne aos professores.27 

A proposta feita pelo governo, ao passar longe do porcentual de reajuste 

pleiteado, 27,3%, foi rechaçada em assembleias capitaneadas pelo Andes-SN. 

No documento produzido ao final da greve28, a entidade informa que a pauta da 

greve (que paralisou “em torno de 50 instituições”) apresentada pelo Comando 

Nacional de Greve do Andes-SN ao governo reafirmou as reivindicações 

históricas da categoria: “defesa do caráter público das instituições federais de 

ensino; melhoria nas condições de trabalho; garantia de autonomia 

universitária; reestruturação da carreira e valorização salarial de ativos e de 

aposentados”. Segundo o sindicato, não houve negociação por parte do 

                                                           
24

 O Proifes surgiu em 2004 como uma dissidência da Andes, contando com forte apoio 

governamental e da Central Única dos Trabalhadores. (MATTOS, 2013, p. 141)  
25

 Reportagem publicada sob o título “Greve nas universidades federais agrava crise após corte 
de verba”. FSP 
26

 Notícia publicada sob o título “Federação de sindicatos de docentes de instituições federais 
deflagra greve”. CB 
27

 Levantamento do SEDUFSM - Seção sindical dos docentes da UFSM (Universidade Federal 
de Santa Maria) traz um quadro comparativo das greves de professores das universidades 
federais brasileiras entre os anos 1980 e 2005, em um total de 17 greves, com dados sobre 
adesão ao movimento, reivindicações e negociações feitas junto aos órgãos do governo. 
Disponível em: <https://grevepurouff.wordpress.com/2015/06/09/historico-de-greves-resultados-
desde-1980/> Se somarmos as greves de 2012 e 2015, objeto de nosso estudo, somam-se 35 
anos de movimento grevista e 19 paralisações, com uma média anual de 0,54 greves. Acesso 
em 01 ago. 2016. 
28

  Disponível no link <http://portal.andes.org.br/imprensa/noticias/imp-ult-696056656.pdf> 
Acesso em 13 ago. 2016. 
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Ministério da Educação ou do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão.  

No aniversário de três meses da greve, comemorada com um ato 

conjunto de professores e técnico-administrativos, o MEC divulgou uma nota 

publicada na íntegra pelo G1. À parte ressaltar a disposição para dialogar, o 

que chama a atenção é o registro das reuniões, em diferentes datas, com as 

três entidades representativas das categorias em greve [Andes-SN e Proifes, 

pelos professores, e Fasubra, pelos técnicos]: “De fevereiro de 2014 a agosto 

de 2015, representantes do ministério se reuniram com a Fasubra 23 vezes 

para tratar da agenda de reivindicações.” O texto prossegue informando que o 

MEC recebeu o Andes-SN em quatro ocasiões de 2015, de março a julho, além 

de “ter dialogado” com a Proifes em oito reuniões no mesmo ano, de janeiro a 

julho. Entendemos que ao quantificar o número de encontros com as entidades 

no período da greve e anteriormente a esta, o MEC tentou responder, sem 

sucesso, à tibieza das negociações, ou ausência delas.  

Mas, para a Fasubra, que representa todos os demais trabalhadores das 

universidades, excetuando-se os professores, a paralisação foi coroada de 

êxito, como se lê no informativo intitulado “Retrospectiva da greve 2015”, que 

destaca: [A greve] “alcançou praticamente todas as universidades federais, 

institutos e centros tecnológicos, gerando forte repercussão nas comunidades 

universitárias, na sociedade e na mídia” (Informativo Fasubra, nº 1, 2015).29 A 

entidade considerou, ainda, que os índices alcançados nesta greve (10,8% de 

reajuste em dois anos) “cumprem somente o papel de evitar maior acúmulo de 

perdas, até a próxima discussão salarial”. (idem). O resultado da mobilização 

junto aos sindicados filiados foi elogiado, considerando-se o “desafio de realizar 

uma greve num momento conjuntural de crise econômica, alimentado por uma 

crise política que, por sua vez, gera grave crise social”. (idem).  

Convém ressaltar que a proposta do governo federal endereçada ao 

Andes-SN foi rechaçada pela entidade, como se lê em notícia do portal G1 do 

dia 13/10, data de retomada das atividades por parte de professores e técnico-

administrativos. Cita comunicado divulgado pela entidade segundo a qual os 

docentes teriam, no curso da greve, reduzido a reivindicação de reajuste 

                                                           
29

 Disponível em: <http://www.fasubra.org.br/documentos/Greve/2015/Informativo_FASUBRA-
Retrospectiva_da_Greve_2015.pdf> Acesso em 01 set. 2016. 
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salarial de 27,3% para 19,7%. Porém, “o governo ofereceu reaguste de 5,5% 

para agosto de 2016 e 5% em janeiro de 2017”, informa o texto. A FSP, que 

posicionou-se de modo a confrontar as reinvindicações do movimento, seja por 

editoriais ou artigos de formadores de opinião que ecoavam as críticas do 

jornal, comemorou o que chamou de “fracasso retumbante” em editorial30 

publicado no dia 14/10: “Os professores das federais exigiam um reajuste 

salarial de 27%. Nem cabe aqui debater a justiça de tal reivindicação; qualquer 

pessoa razoável e informada sabe que ela se mostra impossível de acatar, 

diante do estado calamitoso das finanças públicas nacionais.”  

Não por acaso, a meio caminho surgiram diversas vozes que apontaram 

o desgaste representado por uma mobilização realizada em meio a um cenário 

de crise político-institucional de grande dimensão, como a atravessada pelo 

governo da então presidenta Dilma Rousseff, que se somou ao corte de verbas 

para a Educação e outros setores de forte impacto social como Saúde. A 

análise do movimento grevista de 2015 nas universidades brasileiras, portanto, 

não pode prescindir do mapeamento do cenário político de então, que culminou 

no impeachment de Roussef em setembro do ano seguinte. Em artigo sobre a 

crise política brasileira de 2015-2016, o cientista político Octávio Amorim Neto 

propõe uma questão: “Como o Brasil chegou àquela estupeficante crise depois 

de duas décadas sem precedentes em sua história?” (AMORIM NETO, 2016, 

p. 44) Há duas respostas possíveis, segundo o autor. A primeira delas teria 

origem externa, com a queda no preço dos bens primários e ecos da crise 

financeira internacional de 2008, ambos levando à desvalorização da moeda 

brasileira. “Politólogos simpáticos ao PT reconheceram alguns erros de 

condução política e econômica, mas atribuem à crispação do ambiente político 

à parcialidade da Operação Lava Jato31 e da imprensa conservadora contra o 

partido.” (idem, p. 45) Neste segundo leque de problemas se encontraria a 

justificativa plausível, conforme Amorim Neto, para a crise que acompanhou a 

presidenta reeleita em 2014 por estreita margem, com o apoio de partidos de 

largo espectro ideológico.  

                                                           
30

 Editorial publicado sob o título “Grevismo ocioso”. FSP 
31

 Operação de investigação empreendida pela Polícia Federal desde março de 2014, cujo alvo 
é um gigante esquema de lavagem de dinheiro e subornos negociados por políticos e 
empresas privadas de construção civil. Para alguns, a maior investigação de corrupção da 
história brasileira. Para outros, um estratagema, amplamente respaldado pela grande mídia, 
para minar politicamente o PT e Luiz Inácio Lula da Silva.  
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Na “Carta do Comando Nacional de Greve dos Docentes à Sociedade 

Brasileira”32, lê-se que  

 
[...] a deflagração da greve nacional dos docentes federais ocorreu em 
um contexto de extrema precarização das condições de trabalho e 
desvalorização da carreira docente, inclusive com forte defasagem 
salarial. O cenário de precarização se agravou com a expansão da rede 
federal do ensino promovida pelo governo nos últimos anos, de forma 
desordenada e irresponsável, materializada, por exemplo, nas inúmeras 
obras inacabadas em nossos locais de trabalho.   
 

 
A questão da política de expansão das universidades federais, com a 

construção de novos campi pelo país, que foi posto em prática a partir de 2007 

pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, é apresentada com ressalvas pelo 

historiador Marcelo Mattos no artigo “Uma greve, várias lições. A greve das 

universidades federais no Brasil em 2012”. O Programa de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni)33, como ele relata, estava 

centrado na abertura de novas universidades, novos campi das universidades 

existentes e ampliação das vagas para estudantes. O que a princípio pareceu 

representar um princípio de reversão da asfixia das universidades federais 

levado a cabo pelos governos anteriores, revelou-se um intento, segundo 

Mattos (2013) de adequar as instituições ao modelo preconizado pelo Banco 

Mundial para países como o Brasil. No novo modelo proposto pelo Reuni, 

prossegue o autor, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

consagrada pela Constituição de 1988 “é repudiada como muito dispendiosa e 

desnecessária e, em seu lugar, defende-se uma universidade limitada ao 

ensino, voltada para a formação de profissionais mais flexíveis, adequados às 

demandas do mercado”. (MATTOS, 2013, p. 137).  

                                                           
32

 Disponível no link <http://portal.andes.org.br/imprensa/noticias/imp-ult-696056656.pdf> 
Acesso em 12 jun. 2017. 
33

 Em página do Ministério da Educação na internet, se explica que a meta do programa, criado 
por meio do decreto 6.096, em 24/abril/2007, “é dobrar o número de alunos nos cursos de 
graduação em dez anos, a partir de 2008, e permitir o ingresso de 680 mil alunos a mais nos 
cursos de graduação.” O texto informa, ainda, que, para alcançar este objetivo, todas as 
universidades federais aderiram ao programa e apresentaram ao ministério planos de 
reestruturação. “As ações preveem, além do aumento de vagas, medidas como a ampliação ou 
abertura de cursos noturnos, o aumento do número de alunos por professor, a redução do 
custo por aluno, a flexibilização de currículos e o combate à evasão.”   
Disponível no link <http://portal.mec.gov.br/reuni-sp-93318841> Acesso em 19 set. 2017. 
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O último relatório (considerando o período de produção desta tese) do 

Banco Mundial34 sobre questões sociais brasileiras, intitulado “Análise da 

eficiência e equidade do gasto público no Brasil” e divulgado em novembro de 

2017, informa à página 128 que, “enquanto professores do ensino básico 

recebem salários equivalentes em linha com países de renda similar, os 

salários dos professores universitários parecem estar acima de vários países 

com renda per capita maior”. Em outro trecho do relatório, a crítica é 

direcionada ao custo per capita do aluno que frequenta uma universidade 

pública e gratuita, conforme modelo prevalente no país. “Alunos nas 

universidades públicas brasileiras em média custam de duas a três vezes mais 

do que alunos matriculados em universidades privadas.” (2017, pp. 123/4). Em 

21 de novembro, título de matéria veiculada pelo jornal O Globo destacava o 

propósito do relatório: “Banco Mundial recomenda fim da gratuidade nas 

universidades públicas”35 No lead, a publicação coloca palavras em negrito 

com claro intuito de reforçá-las: “Em um relatório em que defende mais 

eficiência dos gastos públicos no Brasil, o Banco Mundial recomendou ao 

governo brasileiro que extinguisse o acesso gratuito ao ensino superior 

público.” Como veremos na análise do nosso corpus de pesquisa, ao 

tratarmos do teor das peças informativas veiculadas ao longo da paralisação de 

2015, um movimento como o registrado ao longo de 2015 terminou por 

direcionar o debate nos meios de comunicação ao tema da universidade 

pública e gratuita, especialmente nos textos produzidos pelos articulistas dos 

jornais e colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Disponível no link  
<http://documents.worldbank.org/curated/en/884871511196609355/pdf/121480-REVISED-
PORTUGUESE-Brazil-Public-Expenditure-Review-Overview-Portuguese-Final-revised.pdf> 
Acesso em 12 dez. 2017. 
35

 Disponível no link <https://oglobo.globo.com/economia/banco-mundial-recomenda-fim-da-
gratuidade-nas-universidades-publicas-22092715> Acesso em 12 dez. 2017. 
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2. PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

2.1 Histórico do desenho da tese 

    A proposta original buscou estabelecer pontos de contato entre o 

principal referencial teórico desta empreitada acadêmica, Pierre Bourdieu, e 

nossa experiência como jornalista com passagem por diversos jornais como 

são exemplos a Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo ao longo da década 

de 1990.  E, naturalmente, por tratar-se de um projeto acolhido pelo Centro de 

Pós-Graduação em Educação da UFRN, deveria deter-se sobre o campo da 

Educação. Logo, algumas questões se colocaram para a formulação da 

pergunta inicial, conforme as etapas do procedimento de investigação social 

preconizadas por Quivy & Campenhoudt (2005). Os autores partem, em seu 

Manual de Investigação em Ciências Sociais, do pressuposto de que uma 

investigação é por definição algo que se busca, portanto sujeita a dúvidas e 

incertezas, e também a mudanças de perspectivas (2005, p. 27). Esta 

investigação é um exemplo desse processo ritualístico. 

    Inicialmente, o projeto de tese consistiria em verificar o alcance da noção 

de poder simbólico, conforme proposto por Bourdieu, na relação entre notícias 

acerca do universo da educação potiguar, de modo a legitimar determinadas 

visões acerca deste campo de atividade. A proposta apresentada no segundo 

semestre de 2014 previa originariamente reunir em um dado período (não 

previamente definido), o noticiário veiculado por duas mídias com circulação 

restrita ao Rio Grande do Norte: os jornais diários Tribuna do Norte e Jornal de 

Hoje (este último migrou para o formato exclusivamente digital no segundo 

semestre/2015) e o canal RN do G1, um dos maiores portais de notícias do 

país, vinculado ao Grupo Globo de comunicação.  

    Buscávamos proceder a um exame detido e meticuloso de uma amostra 

do noticiário potiguar sobre o campo educacional, respondendo 

preliminarmente a algumas questões que se apresentam no interior da prática 

jornalística, tais como: com base em quais critérios se pauta a educação na 

mídia potiguar? Quais estratégias de dominação apresentam-se vinculadas às 

escolhas das abordagens noticiosas e editoriais? Em que medida e por quais 

percursos é possível identificar o poder simbólico no teor das informações 

veiculadas por meios tradicionais de comunicação? 
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    Uma análise detida dessa proposição, porém, mostrou ser pouco factível 

por razões relacionadas à prática jornalística potiguar, cujo noticiário sobre a 

educação se concentra, em geral, em movimentos grevistas de amplitude 

municipal (a cidade de Natal) ou estadual. Entendemos, assim, que a 

ampliação do nosso universo de análise – uma greve nacional, com impactos 

nas várias regiões do país, permitiria estabelecer uma análise mais densa e 

pontual dos discursos veiculados no curso do movimento, seja no 

acompanhamento dos fatos ou na escolha de critérios sobre como, por que e 

quando noticiá-los. Esta proposição, portanto, atendeu a uma amplitude de 

observação empírica – de abrangência regional para nacional – reclamada 

durante a nossa estada na Universidad de Valencia (UV). 

    Ademais, confrontávamos nossos primeiros achados com a Praxiologia 

de Bourdieu, tema de um seminário inaugural do doutorado no ano de nosso 

ingresso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. À medida que 

conversávamos com nosso orientador e nos aproximávamos do professor 

Antonio Benedito Casanova, titular do curso de Ciências Sociais na UV, 

apresentou-se a possibilidade, concretizada no início do ano seguinte, de 

realizar uma estada naquela instituição.  

    Durante a primeira etapa do doutorado sanduíche na Universidad de 

Valencia, após discussões exaustivas, chegou-se ao desenho de outra 

formulação empírica que ampliava consideravelmente o universo de análise, 

simultaneamente à circunscrição do período analisado em face de um evento 

pontual cujas implicações no âmbito do ensino superior brasileiro são notórias. 

Trata-se do cenário que predispõe a ocorrência de greve nas universidades 

federais brasileiras, notadamente aquela que se constituiu na maior paralisação 

até então registrada, em termos temporais, entre os meses de maio e outubro 

de 2015, e seu registro e difusão noticiosa pelos meios de comunicação. Com 

essa finalidade nos debruçamos sobre as notícias veiculadas acerca desta 

greve em particular, buscando elementos que fornecessem pontos de diálogo 

com o nosso marco teórico, constituído pelas reflexões de Pierre Bourdieu e 

autores que, ainda que pertencentes a escolas teóricas por vezes conflitivas, 

abordam de forma pertinente, provocativa e esclarecedora a prática jornalística 

e seus efeitos no tecido social. Temos a pretensão, ao fazê-lo, de seguir o que 
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o autor considera uma pesquisa séria, que “leva a reunir o que o vulgo separa 

ou a distinguir o que o vulgo confunde” (BOURDIEU, 2002, p. 25). 

 

2.2 Deslocamentos e mudanças  

          Ao longo da nossa escrita buscamos destacar e ilustrar o modo como a 

análise crítica do discurso, em nosso caso a abordagem de van Dijk e 

Fairclough, oferecem valiosas ferramentas para explorar as dimensões 

discursivas do mundo jornalístico, como também Verón e sua Teoria Social do 

Discurso. A ACD se preocupa, conforme explica Teun van Dijk (2009), em 

demonstrar “como mediante o texto e a fala em um contexto social e político se 

promove, reproduz e se combate o abuso de poder, a dominação e a 

desigualdade” (2009, p. 23). 

Na perspectiva destes autores, o discurso dos meios de comunicação 

condiciona a concepção de uma cooperação por parte do público, já que 

informar consiste em expor uma forma de relato que implica a tomada de 

posição sobre os acontecimentos. Às vezes esta narrativa é explícita e outras 

implícita, mas o estudo da linguagem em seu contexto permite trazê-la à 

superfície. Analisar o discurso é "inevitavelmente um processo estruturado que, 

se feito corretamente, tem que revelar ideologias, valores e posições implícitas, 

mostrando assim que o discurso é sempre uma representação de um certo 

ponto de vista." (FOWLER, 1991, p. 209). 

A contribuição de Bourdieu, neste campo, é decisiva para explicitar os 

mecanismos simbólicos entranhados nas mensagens que circulam no meio 

social, incluídas as de mídias massivas. O autor propõe que o que circula no 

mercado linguístico não é exatamente „a língua‟ corrente, “mas discursos 

estilisticamente caracterizados ao mesmo tempo do lado da produção (…), e 

do lado da recepção, na medida em que cada receptor contribui para produzir a 

mensagem que ele percebe e aprecia.” (BOURDIEU, 2008, p. 25, grifo do 

autor). Na perspectiva do sociólogo francês, isolar a linguagem de suas 

condições sociais de produção é ignorar que a resposta para a eficácia 

simbólica da comunicação não está na linguagem em si, mas no mundo social 

que a produziu. Logo, relações de comunicação são relações de poder 

fundadas em um arbítrio, em relações de violência simbólica, socialmente 

instituídas. Em „A Economia das trocas simbólicas‟, Bourdieu observa também 
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que o discurso não é uma simples troca de signos em situações de 

comunicação, mas o encontro de certas disposições sociais (habitus) com 

certos mercados simbólicos e seus “sistemas de formação de preços”. Esta 

afirmação revelar-se-á especialmente pertinente quando tratarmos das fontes 

utilizadas pelas mídias para veicular informes sobre a greve. 

Outro aporte teórico-metodológico a destacar é a análise do discurso 

midiático empreendida por Charaudeau (2015), com ênfase no modo de 

organização descritiva dos fatos e de construção de significados das notícias. 

Esta pesquisa caracterizou-se, com foco na análise detalhada dos textos e seu 

contexto, por seu caráter essencialmente qualitativo, com a interpretação 

semântico-discursiva dos usos da linguagem jornalística. Por outro lado, 

adotamos também alguns procedimentos quantitativos no curso de toda a 

análise, de maneira a ampliar o escopo de elementos para a nossa leitura 

interpretativa. Concordamos, assim, com Bardin, quando descreve a análise de 

conteúdo como  

 

[...] um conjunto de técnicas de análises das comunicações que tendem 
a obter indicadores (quantitativos ou não) por procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
permitindo a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (contexto social) destas mensagens. (BARDIN, 
1996, p. 32)   
 
 

Na análise qualitativa, pretendemos, ao adentrar a categoria da emissão 

discursiva entendida como mediação per si, tomarmos ciência daquilo que 

Orlandi (1999, p. 15) define como “palavra em movimento, prática de 

linguagem”.  

 

A construção do corpus e a análise estão intimamente ligadas: decidir o 
que faz parte do corpus já é decidir acerca de propriedades discursivas 
(...) a melhor maneira de atender à constituição do corpus é construir 
montagens discursivas que obedeçam critérios que decorrem de 
princípios teóricos da análise de discurso, face aos objetivos da análise, 
e que permitam chegar à sua compreensão. (ORLANDI, 1999, p. 63) 
 

A análise do discurso, desse modo, destacará as dinâmicas textuais, 

como interfaces de uma mesma articulação discursiva que produz sentido nos 

relatos presentes no noticiário acerca da greve das universidades em 2015. 
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Trata-se de verificar, com base no cenário decalcado, em que medida os meios 

constroem e naturalizam um ponto de vista acerca do movimento social 

grevista nas instituições de ensino superior e, por outro lado, como 

estabelecem um modelo de percepção sobre as universidades brasileiras junto 

à opinião pública. Não nos deteremos na mediação estabelecida a partir da 

publicação das notícias – abordaremos essa questão de forma pontual, ao 

tratarmos de contribuições de autores que contemplam este tópico no interior 

da teoria da comunicação. 

Nesta tese, reiteramos que esta análise implicou trabalhar com a noção 

de representação social, lato sensu, portanto com a constatação de que a 

maior parte do material que as mídias oferecem ao público tem algum tipo de 

relação com a realidade, ainda que de forma indireta, na medida em que as 

escolhas editoriais de cada empresa deste segmento produzem determinadas 

leituras sobre um fato ou evento. Essa mecânica de construção do sentido 

resulta, diz Charaudeau, “da imbricação das condições extradiscursivas e das 

realizações intradiscursivas” (2015, p. 40). Ou seja, as ideias que habitam os 

discursos nascem de uma lógica discursiva interiorizada e, simultaneamente, 

reagem ao peso das circunstâncias e dos interesses nos e pelos quais são 

produzidas. 

Nos textos veiculados pelas mídias analisadas sobre a paralisação nas 

universidades, em 2015, observamos que os jornalistas utilizam diferentes 

estratégias discursivas na construção do noticiário que acompanha o dia a dia 

do movimento, ouvindo posicionamentos por vezes opostos, ainda que as 

abordagens sejam frequentemente ligeiras e superficiais. A FSP, por exemplo, 

comparativamente às demais fontes ouvidas e também aos outros veículos 

analisados, cedeu muito mais espaço ao MEC, cujo discurso foi pautado pela 

impessoalidade das notas e comunicados à imprensa. É possível constatar, 

ainda, que o acesso das fontes é desigual quando se trata do recurso ao 

discurso opinativo-argumentativo que impregna os editoriais e os artigos de 

opinião dos veículos que, de modo maciço, rechaçam os agentes sociais 

mobilizados e suas motivações ao debate sobre a universidade brasileira. Por 

outro lado, escasseiam análises em profundidade das questões que 

ciclicamente levam a paralisações de universidades, como verificado em 2015. 
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2.3 Descrição do corpus da pesquisa 

O corpus desta pesquisa está constituído de textos na modalidade 

escrita de diversos gêneros informativos, veiculados entre maio e outubro/2015 

em quatro mídias, a saber: os webjornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. 

Paulo, Correio Braziliense e o portal G1. Optamos, em função da necessidade 

de recorte e circunscrição do trabalho de campo, por reunir dados prospectivos 

sobre a cobertura da greve realizada por três jornais de circulação em todo o 

território nacional e um portal vinculado à maior estrutura corporativa de 

comunicação do país (Grupo Globo36), durante os 139 dias de duração de uma 

paralisação marcada pelo antagonismo governo-representantes do movimento 

grevista e pela nítida fragmentação das posições dos porta-vozes das várias 

entidades com algum papel de protagonismo durante a paralisação de 2015. 

Utilizamos alguns critérios para eleger estes veículos como foco de 

nossa análise, a saber: Os dois primeiros estão entre os maiores veículos 

impressos do país, e a performance na versão digital é ainda mais impactante, 

conforme o último ranking oficial da Associação Nacional de Jornais (ANJ), 

divulgado em 2015.37 Enquanto O Estado e a Folha ocupam a terceira e quarta 

posição no formato papel e primeira e terceira, respectivamente, no formato 

digital, o Correio Braziliense aparece apenas em 20ª posição na categoria 

impressa e em 10ª na versão digital. A principal razão pela qual este jornal foi 

incorporado ao nosso corpus de análise deveu-se à sua localização, em 

Brasília, locus do poder institucional e também sede física de todas as 

entidades representativas de funcionários das instituições federais de ensino 

superior. No entanto, constatamos que a proximidade física com as fontes se 

converteu em um elemento pouco relevante, especialmente no caso desta 

greve, na qual tivemos um Ministério da Educação posicionando-se amiúde por 

meio de sua assessoria de comunicação, sob a forma de notas oficiais 

anódinas e reproduzíveis em qualquer parte e por qualquer mídia. Há, ainda, 

no caso do Correio Braziliense, o caráter histórico do jornal, que destacamos 

                                                           
36

 No site institucional (<http://grupoglobo.globo.com/>) se pode ler a „Essência Globo‟: “todas 

as nossas opiniões, decisões e ações devem se sustentar em nossos princípios. são eles que 
nos definem, asseguram nossa integridade, nossa força e os bons resultados dos nossos 
negócios”. Acesso em 10 jan. 2018. 
37

 Ver lista de jornais nas versões impressa e digital no ranking publicado em 2015, disponível 
no link <http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil/> Acesso em 25 set. 2016. 
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como informação digna de ser registrada em uma tese que dialoga fortemente 

com a prática jornalística.38 

Vale ressaltar que nossa escolha por mídias de circulação nacional 

deveu-se tanto à necessidade de dimensionar o movimento, que alcançou 

universidades federais em todo o país, como de refletir a estrutura monopolista 

dos meios de comunicação líderes de circulação e potencial de influência na 

agenda política, como pontua Azevedo (2006, p. 9), ao tratar da “concentração 

dos meios de comunicação no Brasil e suas conexões com o poder político, os 

“formadores de opinião” e a chamada “opinião pública”, e o papel dos grandes 

periódicos na formação da agenda neoliberal”. A tríade principal é formada, 

hoje, por FSP, OESP e O Globo. No lugar deste último, contudo, preferimos o 

portal G1 pela interface digital, que nos pareceu válida por permitir trazer o 

debate acerca do jornalismo veiculado hoje maciçamente no ambiente online. 

De toda maneira, o portal visibiliza regiões em geral ignoradas por veículos 

tradicionais como OESP e FSP, o que termina por explicitar um ângulo da 

desinformação de um fato em âmbito regional, algo que Azevedo aponta como 

uma deficiência primária da nossa interface jornalística. O sistema brasileiro de 

mídia possui uma diversidade limitada, segundo ele, porque está 

“constitutivamente associado à relação histórica da mídia com as elites, 

especialmente dos grandes jornais, o que potencializa a capacidade dos vários 

segmentos do público forte de agendar temas e questões na imprensa”. 

(AZEVEDO, 2006, p. 99). E, através dela, alcançar a opinião pública 

concentrada preferencialmente em  regiões com forte influência nacional em 

termos políticos e econômicos. 

Enquanto no caso dos três impressos a migração do noticiário para o 

digital deu-se, desde os primórdios do lançamento dos primeiros portais e sites 

de notícias, de maneira a transpor para o ambiente online o teor já produzido, 

editado e veiculado pelo formato impresso, o portal “G1 – o portal de notícias 

do Grupo Globo” – traduziu-se desde o lançamento, em 2006, em uma 

estrutura de difusão com características próprias do universo digital e como 

                                                           
38

 Primeiro jornal que circulou no país, o Correio Braziliense, surgiu apenas em 1808, ano da 
transferência da Corte para o Brasil e da liberação das restrições impostas pela política 
colonial. Contudo, o Correio Braziliense era editado e distribuído a partir de Londres, e assim 
podemos considerar que o primeiro jornal efetivamente impresso no Brasil foi a Gazeta do Rio 
de Janeiro, também lançado em 1808, cuja pauta se limitava à publicação dos decretos da 
Corte e à cobertura das atividades da família real exilada no Brasil. (AZEVEDO, 2006, p. 93) 
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uma extensão do noticiário da TV Globo e emissoras afiliadas. Ainda que se 

constitua em uma síntese da produção noticiosa televisiva do grupo, produz 

seu noticiário com características típicas do âmbito digital: textos curtos, 

informações marcadas pela instantaneidade, ampla utilização de hiperlinks etc. 

É praticamente impossível quantificar o impacto do G1 em relação a outros 

portais de notícias porque a interface visível do grupo na internet é o site 

globo.com, que contém o G1 entre seus subprodutos. Está posicionado em 5º 

lugar, no Brasil, no ranking da Alexa39, que considera o volume de acesso 

global na internet em diversos países. Entre os portais especificamente 

informativos, globo.com, extensão do jornal impresso O Globo (que ocupa o 2º 

lugar no ranking da ANJ) aparece destacadamente em primeiro, com 848 mil 

visitas e uma média de 8,47 minutos de visualização a cada acesso dos 

leitores de notícias online veiculadas. 

O portal é alimentado com textos produzidos por jornalistas e colunistas 

e com as notícias elaboradas para programas jornalísticos veiculados na TV, 

no rádio e no jornal impresso (O Globo) da corporação midiática. Neste caso 

específico, ainda, pareceu-nos pertinente aportar um meio com perfil 

nomeadamente digital de maneira a registrar as diferenças no âmbito da 

abordagem, frequência e perfil das notícias veiculadas, comparativamente a 

periódicos tradicionais da imprensa escrita. O volume de notícias produzido 

durante a greve pelo G1, não por acaso, foi 67% superior ao das três outras 

mídias estudadas. Em entrevista ao jornal Valor Econômico (abril/2015)40, 

Roberto Irineu Marinho, presidente do Grupo, anunciou: “Para crescer no 

mundo digital, estamos investindo R$ 3,5 bilhões em cinco anos, R$ 3 bilhões 

na TV e R$ 500 milhões no jornal. Estamos fazendo uma grande revolução 

neste momento, na gestão e no processo criativo”.  

Diversos autores que se debruçaram sobre a presença monopolizadora 

do Grupo Globo reforçam o estreito vínculo do desenvolvimento dos meios de 

comunicação de massa no Brasil, a partir da década de 1960, com a ascensão 

fulminante desta organização, a ponto de tornar-se indissociável esta marca 

                                                           
39

 Alexa Internet Inc. é uma companhia que fornece e analisa dados de tráfego na internet em 
diferentes países. É uma empresa do grupo Amazon. O levantamento pode ser acessado no 
seguinte link: <https://www.alexa.com/topsites/countries/BR> Acesso em 10 fev. 2017. 
40

 Disponível no link <https://grupoglobo.globo.com/2015/04/aos-50-tv-globo/>. Acesso em 05 
maio 2017. 
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corporativa do acesso à informação no país. Nesta passagem de Herz (1987), 

é possível depreender o enorme poder efetivo e simbólico dos grandes jornais, 

à época:   

 

Em 1961 surgiram os contratos elaborados inconstitucionalmente entre 
as organizações Globo e o grupo norte-americano Time-Life, que iriam 
transformar aquele grupo empresarial brasileiro na maior potência 
econômica na área da comunicação na América Latina. As dificuldades 
institucionais, entretanto, só permitiram que os contratos fossem 
plenamente executados após o golpe de março de 1964, quando foram 
criadas as condições econômicas e institucionais para o 
desenvolvimento de um sistema nacional de telecomunicações e de 
radiodifusão compatível com as novas exigências do capitalismo 
internacional. (HERZ, 1987, p. 84)  
 

 

Herz delineia todo o percurso de ascensão do atual maior conglomerado 

de comunicação do país, em cuja trajetória não faltaram apoio inquestionável 

do governo, tráfico de influências e acordos transnacionais que permitiram que 

a Rede Globo passasse a ocupar um papel de destaque no cenário político e 

econômico do país, especialmente pela veiculação e legitimação dos discursos 

oficiais. Ele aborda também o papel desempenhado historicamente pelos 

jornais impressos.  

 
Ficou comprovado que "O Estado de São Paulo", o "O Globo" e o 
"Correio da Manhã' foram remunerados pela publicidade estrangeira 
para moverem campanhas contra a nacionalização do petróleo, 
conforme investigou em 1957 uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
da Câmara Federal. O apoio da maioria das empresas jornalísticas e de 
radiodifusão (inclusive a televisão, que surge em 1950) à aliança 
conservadora foi fundamental na definição desse período histórico.  
(HERZ, 1987, p. 82)  
 

 

Nesta tese, com base no levantamento e análise dos diferentes textos 

noticiosos produzidos durante a greve das universidades de 2015, nos 

propomos a confirmar, como indica Cristina Ponte (2004), que as produções 

discursivas no campo jornalístico não significam apenas representações do 

mundo pela linguagem. Estabelecido como discurso verdadeiro sobre o real, o 

texto jornalístico naturaliza práticas e formas de relato legitimadas por atores 

sociais com papeis determinados dentro do campo em que atuam. Assim, nos 
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parece determinante a reflexão e crítica à produção de notícias cuja inserção 

se consubstancia no campo político e determina modos de enxergar o real.  

   A propósito desta abordagem, convém ressaltar a importância, no início 

de nossos estudos na Universidad de Valencia, da leitura de „El campo 

político‟, uma compilação de conferências de Bourdieu que havia sido traduzida 

para o castellano, trazendo uma importante contribuição do autor no sentido de 

estabelecer vínculos de sentido muito aproximados entre a política e o 

jornalismo.   

 

Uma das transformações mais importantes da política está ligada ao 
fato de que agentes que podiam considerar-se ou ser considerados 
como espectadores do campo político, tornaram-se agentes em primeira 
pessoa. Desejo falar dos periodistas. Se tivéssemos que descrever o 
campo político na atualidade, devemos incluir estas categorias de 
agentes pela simples razão de que produzem efeitos nele. (BOURDIEU, 
2001, p. 17) 

 

 

2.4 Processo de coleta dos dados  

         A coleta das informações ocorreu ao longo do primeiro semestre de 2016, 

por meio do acesso às versões digitais dos três jornais impressos e ao teor do 

portal G1 relacionado à greve ocorrida nacionalmente entre a segunda 

quinzena de abril e a primeira quinzena de outubro, perfazendo 139 dias. As 

notícias foram lidas em um primeiro momento e organizadas cronologicamente, 

por veículo, com titulares, data de publicação, autor(es) e resumo do teor. Na 

confecção da versão compacta de cada notícia, lançamos mão de nossa 

experiência de duas décadas e meia na apuração, redação e edição de textos 

jornalísticos. Foram elencadas as 143 peças informativas publicadas no 

período de ocorrência da mais longeva, até então, paralisação das 

universidades federais brasileiras.   

         Procedida à recolha do material publicado no período, criamos 

Categorias de sistematização dos dados para futura análise, conforme se lê: 

1. Gêneros Jornalísticos: Determinação do formato editorial das notícias por 

veículo e da frequência de veiculação dos cinco formatos que elencamos, a 

partir da análise pormenorizada dos textos e por escolhas terminológicas no 
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campo jornalístico: editorial, artigo de opinião, entrevista, reportagem e notícia 

[relato curto e circunscrito, em geral, a uma fonte de informação]. 

2. Frequência das Notícias: Utilizada para mensurar o número mensal (e 

porcentual equivalente) de publicação de notícias por cada veículo ao longo da 

paralisação, desta maneira permitindo-nos realizar inferências acerca dos 

critérios de edição do dado real, a greve, em cada um dos quatro noticiários. 

3. Temas: Neste tópico, elegemos a distribuição temática do noticiário ao longo 

dos quase cinco meses de duração da greve de 2015. Com base nestes dados, 

foi possível averiguar a elevada ou reduzida ênfase dos meios de comunicação 

a determinado assunto ou abordagem, e de que maneira se relaciona, por 

exemplo, à variável fonte e ao tipo de informação. 

4. Fontes: Quais as vozes decalcadas do noticiário sobre a greve das 

universidades de 2015? Qual a participação proporcional obtida no cômputo 

geral das publicações do corpus por nós analisado? Respondemos estas 

questões a partir dos dados sistematizados nesta categoria. 

Finalmente, elencamos como peças que foram objeto de ampla análise 

as declarações retiradas do contexto de cada notícia titulada e identificada por 

data e veículo de publicação. Os editoriais e os artigos de opinião prestam-se 

sobremaneira à análise qualitativa, especialmente por representarem uma 

modalidade de texto autoexplicativo no que diz respeito ao aspecto opinativo-

argumentativo face a uma circunstância conflitiva como a greve de 2015. 

Para Thiollent (2002), os campos da educação, comunicação e 

organização acolhem a pesquisa empírica por esta voltar-se à descrição de 

situações concretas “ou à ação orientada em função de problemas 

efetivamente detectados nas coletividades consideradas” (2002, p.9). Na 

mesma página, prescreve o autor: “Não nos parece haver incompatibilidade no 

fato de progredir na teorização a partir da observação e da descrição de 

situações concretas” (idem). Citamos esta passagem para justificar a opção por 

incorporar a teoria da comunicação e sua variante jornalística quando se fizer 

necessário esclarecer terminologias incorporadas ao campo de produção 

jornalística. De todo modo, o fazemos, por uma questão de clareza 

metodológica, utilizando o recurso das notas, para evitar ruídos em relação à 

abordagem numa perspectiva mais ampla, em nosso marco teórico. O risco de 
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ruído, porém, é uma possibilidade onipresente, como especula Bourdieu nesta 

passagem de „Coisas Ditas‟: 

 

Será que se pode ler um texto sem se interrogar sobre o que significa 
ler, sem se perguntar quais são as condições sociais de possibilidade 
de leitura? A condição preliminar de toda construção de objeto é o 
controle da relação muitas vezes inconsciente, obscura, com o objeto a 
ser construído (muitos discursos sobre o objeto na verdade não passam 
de projeções da relação objetiva do sujeito com o objeto). (BOURDIEU, 
2004b, pp. 134-35) 

 

 

2.5 Níveis de análise do discurso noticioso 

          Com o intento de averiguar no interior das notícias que compõem o 

nosso corpus a articulação discursiva recheada de componentes de base 

ideológica, representações e construção de sentidos acerca da universidade 

brasileira em um cenário de crise generalizada, utilizaremos estes níveis de 

análise propostos por van Dijk em „Ideología y Discurso‟ (2003). Cumpre 

ressaltar que o modelo deste autor reporta-se, de modo geral, a texto 

(discurso) e contexto (social e cognitivo). Os tópicos listados pelo autor estarão 

contemplados no interior da análise do teor discursivo, 

 

Significado 

a) Temas: Representam a informação mais importante do discurso e explicam 

de que se trata em geral. 

b) Nível de descrição: Fornece muitos ou poucos detalhes sobre um fato, ou 

descreve-o de maneira específica ou abstrata e geral. 

c) Contraste: Quem ou quais posturas estão entrando em conflito na 

representação. No enfrentamento destes interesses conflitivos, se manifesta a 

competência por uma situação de domínio. Claramente o conflito que se lê nos 

textos veiculados dá-se entre as proposições de grevistas e representantes 

governamentais. 

d) Exemplos e ilustrações: Uso de narrativas, gráficos e outras ilustrações 

que servem de apoio a outras proposições e argumentos. São exemplos as 

ilustrações com filósofos e educadores que são referência na história das 

ciências humanas, utilizadas em favor do diálogo grevistas-governo durante a 

campanha nas redes sociais. 
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Estruturas proposicionais 

O significado do discurso se organiza em proposições. Uma frase41 expressa 

uma ou mais ideias que podem ser verdadeiras ou falsas ou expressam um 

“pensamento completo”. 

a) Atores (as Fontes das notícias): Os argumentos de uma proposição falam 

de atores com papeis diferentes, como os agentes ou beneficiários de uma 

ação. Em nosso caso, refletem os diversos discursos articulados durante a 

paralisação de 2015. 

c) Pressuposições e/ou Generalizações: Apresentação de ações concretas 

ou fatos de maneira geral e abstrata, buscando efeitos de verdade a partir de 

ocorrências e/ou declarações pontuais. 

 

Nesta análise das diferentes categorias e discursos embutidos nas notícias, 

obtivemos uma perspectiva da base ideológica do discurso que, segundo van 

Dijk (2011, p. 128) “controla basicamente o conteúdo das estruturas [que 

constituem o texto]”. São exemplos a polarização da descrição negativa do 

movimento paredista de 2015, a associação entre qualificativos depreciativos e 

a categoria dos professores universitários em greve, a ênfase no 

corporativismo das entidades que representam os docentes do ensino público 

superior e a eleição de porta-vozes que não raro mimetizam os argumentos 

dos jornais (e nos referimos explicitamente a OESP e FSP) para assinarem 

artigos opinativos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
41

 Optamos pela terminologia Frase no lugar de Oração por entendermos que a primeira se reporta mais 
ao uso corriqueiro no âmbito da comunicação, portanto, fala mais à natureza discursiva que é objeto de 
nossa análise. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 
A nossa opção por reunir os fundamentos teóricos desta tese em um 

capítulo, ainda que seja uma opção que fuja aos novos cânones acadêmicos, 

tem dois objetivos precípuos: o primeiro é promover o diálogo entre uma 

bibliografia ampla que reúne autores de diferentes campos do pensamento, de 

Pierre Bourdieu a van Dijk e Fairclough, no campo da análise do discurso, e 

uma série de outros autores que debatem o campo jornalístico e a noção de 

acontecimento, fato, notícia e construção da realidade por meio da veiculação 

de conteúdos nos meios de comunicação. Ressaltamos que, ao recorrer a um 

amplo espectro de autores, partimos do pressuposto de que estes contribuem 

para o debate aqui proposto. O segundo objetivo deste marco teórico foi 

permitir a inserção, ao longo da análise do corpus da pesquisa, de bibliografia 

diretamente articulada com os temas do nosso conjunto de dados reunidos – 

143 peças noticiosas.  

Nosso referencial teórico adota como pilares alguns conceitos da 

sociologia reflexiva de Pierre Bourdieu – notadamente as noções de campo 

social e habitus –, alguns fundamentos da teoria da comunicação e, de maneira 

diretamente operacional no tratamento dos dados, da análise do discurso. 

Utilizamos, portanto, como ferramenta de verificação dos efeitos simbólicos das 

narrativas produzidas pelas mídias estudadas nesta pesquisa, a análise e 

interpretação dos dados com base nos pressupostos da Análise Crítica do 

Discurso (ACD).  

Inevitável, por outro lado, dialogarmos com as teorias da comunicação, 

que encontra raízes nas primeiras décadas do século XX e segue 

redimensionando-se, particularmente com o ingresso de novas nomenclaturas 

como as de teoria do jornalismo e teoria da informação. Inevitável porque é 

parte indissociável de nosso objeto de pesquisa e também pelo mergulho 

efetuado por teóricos das ciências sociais, Bourdieu notavelmente incluído, nos 

efeitos sociais e políticos da indústria que faz circular informações ou 

mensagens, dos primeiros e restritos canais às redes digitais nas quais o 

receptor reelabora o teor recebido e as redistribui ao saber de suas próprias 

convicções. A complexidade e amplitude do tema é enorme, de modo que 

temos consciência do nosso recorte e dos diálogos teóricos por ele 
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proporcionados. E, obviamente, nos acercamos dos teóricos que configuraram 

a ACD, também identificada na literatura pela terminologia Estudos Críticos do 

Discurso (ECD).   

           Interessa-nos, em um primeiro momento, trazer a perspectiva da ampla 

produção teórica de Bourdieu acerca do universo da comunicação e igualmente 

do jornalístico. Os jornalistas, afirma o autor em "El Campo Politico", ou melhor, 

o campo jornalístico, com suas competências, suas lutas, hierarquias, conflitos 

pelo monopólio da informação etc. – "são determinantes na determinação da 

importância política. Se incluo os jornalistas dentro do campo político, é porque 

são os gate keepers, os guardiões que controlam de maneira importante a 

entrada no campo político." (2001b, p. 36) Deste modo o sociólogo referiu-se a 

um dos conceitos chaves da teoria da comunicação.   

            Como situa McQuail (2000, p. 328), o termo gatekeeping42 é 

comumente utilizado para descrever o processo de seleção realizado por um 

meio de comunicação, de modo a permitir ou não que uma notícia concreta 

cruze as “portas” de um meio informativo e adentre um canal noticioso, 

chegando ao público. O jornalista norte-americano Walter Lippman publicou em 

1922 Public Opinion [traduzido no Brasil somente em 2008], considerado por 

muitos o primeiro tratado moderno sobre a opinião pública, na qual sugere que 

critérios subjetivos podem definir as decisões editoriais. “Palavras, como as 

moedas, são manipuladas uma e outra vez, para evocar um conjunto de 

imagens do dia, e outras do amanhã” (LIPPMANN, 2008, p. 70).  

Os jornais, conforme o autor, são considerados uma panaceia pelos que 

defendem a via política democrática. Porém, como ressalva, “a análise da 

natureza das notícias e da base econômica do jornalismo parece mostrar que 

os jornais inevitavelmente refletem e, portanto, em grande ou menor medida 

intensificam, a defeituosa organização da opinião pública”. (idem, p. 40). Coube 

a Lippmann abordar, há quase um século, quando florescia o debate em torno 

da opinião pública, o conceito de estereótipo, as práticas dos jornalistas e o 

modus operandi das redações. Em artigo que veio a público na década de 

                                                           
42

 Etim.: Estrangeirismo, do inglês gate, portão, cancela; e to keep, guardar. Literalmente, o ato 

de guardar o portão, a entrada. O conceito foi elaborado pelo psicólogo social Kurt Lewin, em 
1947, para estudar as decisões domésticas sobre a mudança de hábitos alimentares. 
Jornalismo: Em 1950, o termo gatekeeping foi aplicado ao jornalismo pela primeira vez por 
Davids Maning White para explicar a organização do fluxo de notícias em uma empresa 
jornalística. (MARCONDES FILHO, 2014, Dicionário da Comunicação, p. 34) 
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1980, sessenta anos após a publicação do jornalista norte-americano, Bourdieu 

decreta: a opinião pública não existe. Porém, ao contrário de Lippman, que 

toma o conceito como expressão consensual acerca de um tema e o associa 

aos modos pelos quais os âmbitos do jornalismo e da propaganda o 

disseminam, o sociólogo francês dirigirá suas baterias às pesquisas de 

sondagem que pretendem mensurar o posicionamento de diversos públicos 

acerca de um tema. A opinião pública manifestada nas primeiras páginas dos 

jornais sob a forma de porcentagens se constituiria em um artefato puro e 

simples cuja função é “dissimular que o estado da opinião num certo momento 

é um sistema de forças, de tensões, e que não existe nada mais 

inadequado para representar o estado da opinião do que uma 

porcentagem.” (BOURDIEU, 1987, p. 140). Para o autor, portanto, o efeito 

fundamental da pesquisa de opinião é “constituir a ideia de que existe uma 

opinião pública unânime, portanto legitimar uma política e reforçar as relações 

de força que a fundamentam ou a tornam possível”. (idem) 

Este intento de legitimação política por vias estratégicas está no cerne 

da seleção do material a ser noticiado, no entendimento de Bourdieu, em seu 

ensaio „Sobre a televisão‟: “Os jornalistas têm „óculos especiais‟ a partir dos 

quais veem certas coisas e não outras; e veem de certa maneira as coisas que 

veem. Eles operam uma seleção e uma construção do que é selecionado”. 

(1997, p. 34). Logo, o gatekeeper, ou seja, o jornalista que opera o 

gatekeeping, conforme Marcondes Filho, atua como guardião da cancela, a 

metáfora do porteiro do fluxo de informação. “O controle do fluxo de informação 

ocorre porque o volume de fatos é bem maior que o espaço noticioso dos 

meios de comunicação.” (2014, p. 34).  

            No ensaio „Para uma guerrilla semiológica‟, Umberto Eco (2015) afirma 

com convicção que [...] “um país pertence a quem controla os meios de 

comunicação” (ECO, 2015, p. 177). A ideia não é nova e pode-se encontrar sua 

gênese no livro de Lippmann escrito na década de 1920. Prossegue Eco que a 

informação, “como sugerido pelo professor McLuhan43, deixou de ser um 

                                                           
43

 O teórico canadense Marshall McLuhan (1911-1980) tornou-se cérebre ao prever o impacto 
das novas tecnologias de informação. Consagrou a frase „O meio é a mensagem‟. “Boa parte 

das teses de McLuhan sobre a natureza dos meios derivam do fato de que ele chama ‘meio’, em 
geral, a fenômenos que são redutíveis às vezes ao canal, às vezes ao código e outras à forma 
da mensagem”. (ECO, 2015, p. 181) 
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instrumento para produzir bens econômicos para converter-se no principal dos 

bens” (idem, p. 178). Mas é ao estabelecer a relação entre a rotina jornalística 

e a submissão às organizações que empregam a mão de obra do setor que 

Eco é ainda mais enfático:   

Quando alguém tem que redigir cada dia tantas notícias como permita o 
espaço disponível, de maneira que sejam acessíveis a uma audiência 
de gostos, classe social e educação diferentes e em todo o território 
nacional, a liberdade daquele que escreve terminou; os conteúdos da 
mensagem não dependerão do autor, senão das determinações 

técnicas e sociológicas do meio. (ECO, 2015, p. 178) 
 

 

3.1 Sobre o campo e o habitus jornalístico  

             No debate em torno dos mecanismos de controle da informação 

dialoga com a agenda dos temas públicos e, portanto, com a noção de poder 

simbòlico, que pressupõe a qualificação ou não de assuntos de interesse  

estratégico para grupos e corporações. Assim, a discussão no campo do 

jornalismo frequentemente parte de um fundamento comum: o da 

contaminação por inúmeras relações de poder. O conhecimento do mundo 

social e, mais precisamente, as categorias que o tornam possível, constituem 

elementos da luta política, luta ao mesmo tempo teórica e prática pelo poder de 

conservar ou de transformar o mundo social, conservando ou transformando as 

categorias de percepção desse mundo. É um diálogo que atravessa o âmbito 

do real na medida em que, como assinala Bourdieu, 

 
[...] o capital simbólico se incorpora no capital simbólico, não só porque 
a autonomia, real, do campo de produção simbólica não impede que lhe 
permaneça dominado, no seu funcionamento, pelos constrangimentos 
que dominam o campo social, mas também porque as relações de força 
objetivas tendem a reproduzir-se nas relações de força simbólicas, nas 
visões do mundo social que contribuem para garantir a permanência 
dessas relações de força (BOURDIEU, 1989, p.145). 

 

 
O poder simbólico obtido pela mída é justificado pelo conjunto de 

funções que lhe são atribuídas na sociedade contemporânea, atributo que bebe 

na fonte originária do século XIX, quando surgiram os primeiros jornais em solo 

brasileiro. Os profissionais, como o público leitor, são levados a crer na 

imparcialidade e na objetividade do produto do seu trabalho, o que seria 

operado por meio de um desejado distanciamento dos fatos, conceitos hoje 
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situados no plano mitológico por muitos autores. Ponte (2004) afirma que a 

notícia anglo-americana se instituiu como cultura profissional e como ideologia 

dos que atuavam como jornalistas. “O jornalismo reivindica que é objetivo 

porque é registro de fatos verificados e apresentados de forma neutra, 

separados de comentário.” (PONTE, 2004, p. 33) Foi esta escola que criou o 

formato básico para a notícia, ainda hoje vigente nas faculdades de jornalismo 

brasileiro.44 Ela se baseia no lead45, que Ponte (idem) chama de inquérito 

mínimo para a notícia [o que, onde, quando, quem, porque] e na regra da 

pirâmide invertida, que definem o essencial da informação, seguindo-se os 

detalhes e explicações relacionadas ao fato noticiado. “A própria ideia de um 

„essencial‟ e de um „acessório‟ transforma-se assim num „saber prático‟ que 

alimenta a ideologia de que a “notícia breve” informa com suficiência o leitor” 

(idem). Bourdieu ratifica este ponto de inflexão ao propor que “há uma ideologia 

profissional segundo a qual os jornalistas brindam à verdade, à informação, à 

crítica, à subversão, mas esta auto-análise é contradita pela análise e 

observação, e é infundada.” (BOURDIEU, 2001b, p. 28).  

O que o autor chama de ideologia profissional se relaciona diretamente 

com a noção de habitus aplicado a um dado campo de atividade como é 

exemplo o jornalístico. Sousa (2004) refere-se aos jornalistas enquanto grupo 

ou classe profissional, com um ethos profissional que lhes confere identidade e 

favorece a coesão. “Esse ethos resulta do processo histórico de 

profissionalização dos jornalistas e autonomização da profissão e estrutura-se 

em torno de uma cultura profissional que promove a partilha de valores e de 

formas de ver e fazer as coisas.” (2004, p. 26). Tal partilha está na raiz de um 

dos conceitos-chave de Bourdieu:  

 
Os condicionamentos associados a uma classe particular de condições 
de existência produzem habitus, sistemas de disposições duráveis e 
transponíveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como 
estruturas estruturantes, isto é, como princípios geradores e 
organizadores de práticas e de representações que podem ser 
objetivamente adaptadas a seu objetivo sem supor a intenção 

                                                           
44

 Tomamos por base nossa própria experiência como docente em uma universidade privada 
(2009-2015) e pública (2015), e por relatos de professores em congressos de comunicação e 
outros eventos, e, ainda, nossa experiência como jornalista por mais de 25 anos. 
45

 “Cabeça de uma matéria, ou abertura, que, segundo a técnica de redação consagrada por 
manuais norte-americanos, deve apresentar um súmario do acontecimento-notícia.” (MEDINA, 
1986, p. 92) 
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consciente de fins e o domínio expresso das operações necessárias 
para atingi-los (BOURDIEU apud MIRANDA, 2005, p. 77) 

 

Intrinsecamente relacionados, a noção de campo no universo teórico de 

Bourdieu dialoga de maneira inequívoca com o habitus e com os „capitais‟. 

Campo, portanto, consiste em um microcosmo social dotado de uma certa 

autonomia, leis e regras próprias, ainda que sofra influencia e também 

influencie outros campos. É um lugar de luta e tensão entre os agentes que o 

integram e que buscam manter ou alcançar determinadas posições. Pensar a 

partir do conceito de campo é pensar de forma relacional, concebendo o objeto 

ou fenômeno em constante movimento. “Todo campo, o científico, por exemplo, 

é um campo de forças e de lutas para conservar ou transformar esse campo de 

forças” (BOURDIEU, 2004a, pp. 22-23). 

É, portanto, a estrutura das relações objetivas entre os diferentes 

agentes que determina o que eles podem ou não fazer. Assim, é o lugar que os 

agentes ocupam nessa estrutura que indica suas tomadas de posição. No 

interior dos campos existem disputas por controle e legitimação dos bens 

produzidos, assim como também são estabelecidas diferentes relações e 

assumidas variadas posturas pelos agentes que os compõem, como ressalta o 

autor nesta passagem:  

 
Os agentes sociais, evidentemente, não são partículas passivamente 
conduzidas pelas forças do campo. Eles têm disposições adquiridas que 
chamo de habitus, isto é, maneiras de ser permanentes, duráveis, que 
podem, em particular, levá-los a resistir, a opor-se às forças do 
campo.[...] Qualquer que seja o campo, ele é objeto de luta tanto em 
sua representação quanto em sua realidade.  (idem, pp. 28-29) 

 

Logo, o poder simbólico obtido pela mídia, em tempos da decantada 

democratização do acesso à informação, pode ser lido, em Bourdieu (2004a, p. 

33), como produto das construções sociais, equivalentes a “representações 

(com tudo o que a palavra implica de exibição teatral destinada a fazer ver e a 

fazer valer uma maneira de ver)”. Como alerta o autor, o poder simbólico é um 

poder de construção da realidade que tende a estabelecer o sentido do mundo 

social (BOURDIEU, 1989). É, portanto, um dos pilares da ordem estabelecida. 

Desde um ponto de vista que desvela mecanismos de operacionalizar as 

versões construídas dos acontecimentos, trata-se de uma forma transformada, 
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irreconhecível e legitimada, das outras formas de poder. Ou, ainda, relações 

sociais com força para converter diferentes capitais em capital simbólico, em 

especial,  

[…] o trabalho de dissimulação e de transfiguração (numa palavra, de 
eufemização) que garante uma verdadeira transubstanciação das 
relações de força fazendo ignorar-reconhecer a violência que elas 
encerram objetivamente e transformando-as assim em poder simbólico, 
capaz de produzir efeitos reais sem dispêndio aparente de energia. 
(BOURDIEU, 1989, p. 15).  

 

 E, se a alquimia social do poder simbólico se dá pelo reconhecimento, 

quer dizer, pelo fato de ser ignorado como arbitrário, nada mais próximo das 

articulações de poder que se processam no interior do campo da comunicação 

e, particularmente, do jornalístico. Girardi Jr. nos lembra que Bourdieu, em sua 

obra mais célebre sobre o campo jornalístico (“Sobre a televisão”, 1997), 

procura mostrar, porém, que não se trata de condenar os jornalistas pelas 

distorções operadas no complexo processo de produzir relatos midiatizados. 

Estes profissionais, afinal, sofrem muitas das restrições que são obrigados a 

impor. “Ao contrário, trata-se de associá-los a uma reflexão destinada a buscar 

os meios de superar em comum as ameaças de instrumentalização”. 

(BOURDIEU apud GIRARDI JR., 2007, p. 140). 

 

3.2 Análise do discurso e viés crítico 

A Análise Crítica do Discurso (ACD) postula o uso social da linguagem 

em interações nas quais se estabelecem relações de poder e dominação por 

grupos econômicos e políticos que utilizam a linguagem como forma de 

controle social, por meio de várias formas de práticas discursivas, entre elas a 

retórica e a persuasão. Desde o princípio, a análise crítica do discurso 

constituiu, segundo van Dijk, uma resposta aos enfoques mais formais sobre 

discurso e linguagem presentes na linguística, psicologia e nas ciências 

sociais. Estes enfoques formais raras vezes se interessavam pelo contexto 

político e social da linguagem e do discurso na sociedade. É possível inferir 

que a ACD seguiu a trilha aberta pela Teoria Crítica da Escola de Frankfurt 

iniciada por Adorno, Benjamin e outros antes da Segunda Guerra Mundial. Os 
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vínculos históricos compreendem teóricos como Foucault e Bourdieu, e a 

linhagem dos Estudos Culturais de Stuart Hall.  

Ao repassar conceitos como cultura, ideologia, hegemonia e linguagem 

de maneira muito extensa e com base em diferentes autores, Hall oferece, em 

„La Cultura, los medios de comunicación y el efecto ideológico‟ (1981) uma 

perspectiva muito ampla sobre as funções culturais dos meios de comunicação 

nas sociedades capitalistas.  

 
Los medios de comunicación han penetrado profundamente en el 
corazón de los modernos procesos productivos y de trabajo, se han 
asentado en la reorganización del capital y el estado y se han ordenado 
dentro de la misma escala de organizaciones de masas que las otras 
partes técnicas y económicas del sistema. Hemos de dejar de lado el 
nivel histórico de estos aspectos del crecimiento y la expansión de los 
medios de comunicación para prestar atención exclusiva a éstos en 
tanto que “aparatos ideológicos. (HALL, 1981, p. 245)  
 

 

HALL (apud ALSINA, 2001, pp. 35-6) assim estruturou as três funções 

ideológicas dos meios de comunicação, com base nos fundamentos da teoria 

cultural.  

1. Construção seletiva do conhecimento social, mediada pelos meios de 

comunicação. Por um lado, fornecem a informação sobre grupos e classes, de 

forma que os grupos construam uma imagem das coisas, significados, práticas 

e valores de outros grupos e classes. Por outro lado, são fornecidas imagens e 

representações e ideias sobre a totalidade socia. Ou seja, as peças 

fragmentadas que se transmitem podem ser entendidas como uma totalidade. 

2. Refletir a pluralidade social. Os meios de comunicação fornecem um 

inventário de léxicos, estilos de vida e ideologias. Os distintos tipos de 

conhecimento social são qualificados e ordenados em seus contextos 

referenciados, dentro dos mapas da realidade social envolvida. 

3. Produção de consenso e construção da legitimidade, não tanto pelo texto em 

si, senão como decorrência de todo o processo de argumentação, intercâmbio, 

debate, consulta e especulação no qual ele emerge. 

A desconstrução discursiva, especialmente da comunicação pública e 

jornalística, está na gênese dos estudos críticos do discurso, cujo núcleo de 

reflexão é sempre um problema do âmbito social, cultural ou político, relevante 

para a sociedade na qual se produz, distribui e compreende o discurso. 
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Contemplado desde meados dos anos 1960, este campo de estudos se 

institucionalizou de forma mais explícita a partir da década de 1980. Este tipo 

de análise bebe, entre outras fontes, na Linguística Crítica, conduzida no final 

da década de 1970 na Inglaterra por Roger Fowler, que propôs ferramentas de 

viés linguístico para analisar as relações entre linguagem, poder e controle 

social. Nesta direção convergem as ideias do também britânico Norman 

Fairclough, para quem a prática discursiva é indissociável da prática social.   

 

Diferentes discursos são diferentes perspectivas sobre o mundo, e eles 
estão associados com as distintas relações que as pessoas assumem 
com o mundo, o que, por sua vez, depende de suas posições no 
mundo, suas identidades sociais e pessoais, e as relações sociais que 
elas instauram com os outros. Discursos não só representam o mundo 
como ele é (ou melhor, como ele é visto que é); eles são também 
projetivos, imaginários, representando mundos possíveis que são 
diferentes do mundo real, e ligados a projetos para mudar o mundo em 
determinadas direções. (FAIRCLOUGH, 2003, p. 124) 
 

 

Assim, a análise do discurso se constitui em um campo de pesquisa cujo 

objetivo é compreender a produção social de sentidos, realizada por sujeitos 

históricos, por meio da materialidade das linguagens utilizadas correntemente 

para disseminar informações e pontos de vista. Desde os anos 1970, portanto, 

as mídias passaram a constituir um fértil campo para estudos acadêmicos 

dedicados a verificar as nuances discursivas do material informativo veiculado. 

Como acentua van Dijk (2009), um dos teóricos mais ativos neste campo, aos 

analistas interessa mostrar em que medida o discurso público controlado pelas 

elites simbólicas (grifo do autor), os políticos, os jornalistas, (…) constroem, 

perpetuam e legitimam muitas formas de desigualdade social” (VAN DIJK, 

2009, p. 11).   

Para os analistas do discurso, a informação é essencialmente uma 

questão de linguagem e, como afirma Charaudeau (2003), a linguagem não é 

transparente, apresenta sua própria opacidade mediante a qual se constrói 

uma visão e sentido particular de mundo. “Os meios de comunicação 

constituem um conjunto de suportes tecnológicos cujo papel social consiste em 

difundir as informações relativas aos acontecimentos que se produzem no 

espaço público” (CHARAUDEAU, 2003, p. 16). A maneira de refratar a 
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realidade está por trás da problematização entrevista neste espelhamento 

produzido pelos meios, como reforça Gradim (2016) ao destacar o princípio da 

seleção do teor veiculado.  

Uma das razões porque as notícias não são apenas o seu conteúdo, 
espelho mimético das coisas, é que o seu enquadramento, o modo 
como são apresentadas e contextualizadas, e como certos termos, 
certas pregnâncias do real, são preferidos em detrimento de outros para 
descrever algo, tem um impacto decisivo na construção do seu 
significado. (GRADIM, 2016, pp. 18-9)  .  

 
 

             Em „Discurso das Mídias‟ (2015), Charaudeau discorre sobre o modo 

discursivo que transforma o acontecimento midiático em notícia, atribuindo-lhes 

propriedades que dependem do tratamento geral da informação. O autor define 

três categorias de base, baseado em três formas verbais: relatar, comentar, 

provocar o acontecimento. “Isso permite distinguir, por exemplo, a reportagem 

(acontecimento relatado), o editorial (acontecimento comentado) e o debate 

(acontecimento provocado)”. (CHARAUDEAU, 2015, p. 207). O que 

corresponderia a “debate” em nossa amostra de análise é o conjunto de oito 

artigos publicados ao longo da greve pelos jornais Folha de S. Paulo e O 

Estado de S. Paulo, em um tipo de correspondência parcial, considerando a 

inexistência de interlocução direta. Neles, os autores trazem questões 

subjacentes ao movimento grevista enquanto opinam de forma veemente e 

política sobre as instituições públicas de ensino superior.   

            Não nos deteremos, para evitar o desvio de foco, nas questões da 

recepção das notícias, mas abordaremos, ainda que transversalmente, a noção 

de mediação, na medida em que esta permite compreender nuances da 

notícia. Em perspectiva genérica, uma mediação corresponde a um processo 

em que um elemento é intercalado entre sujeitos e/ou ações diversas, de modo 

a promover a organização das relações nestes dois âmbitos, como situa Braga 

(2012). Conforme afirma o autor, envolve o relacionamento do ser humano com 

a realidade que o circunda. Com a midiatização crescente dos processos 

sociais em geral, o que ocorre agora é a constatação de uma aceleração e 

diversificação dos modos pelos quais a sociedade interage com o relato dos 

fatos. Assim, hoje, o que atrai a atenção do público são esses processos – 

“cujas ações não se restringem ao objeto „meios‟ nem ao objeto „receptores e 
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suas mediações‟, mas os incluem, a ambos, em formações muito diversificadas 

e ainda articuladas a outras formações”. (BRAGA, 2012, p. 35).  

           Do ponto de vista de Sousa, cumprindo uma função mediadora, os 

discursos sobre a realidade podem ser mais ou menos objetivos, no sentido de 

que “o objeto que é conhecido pode sobrepor-se mais ou menos ao sujeito que 

conhece” (SOUSA, 2004, p.18). O discurso científico e a maioria dos 

enunciados jornalísticos noticiosos e reportativos, conforme o autor, aspiram à 

objetividade, pois procura-se que o sujeito enunciador se anule ao máximo face 

ao objeto enunciado.  Pontes nos lembra que Fairclough acentua a atenção “às 

relações interpessoais definidas pelo texto, às práticas discursivas pelas quais 

um texto é construído, interpretado e distribuído socialmente, e às práticas 

sociais, em particular as relações do discurso com o poder e ideologia” (grifo da 

autora) (FAIRCLOUGH apud PONTE, 2004, p. 131). 

 

3.3 Mídia e representação   

 A noção de “construção social da realidade”, tal como a definem Berger 

e Luckmann (2003), se situa no nível da vida cotidiana na qual ocorre, sem 

dúvida, um processo de institucionalização das práticas e condicionamentos. 

Segundo os autores, há diversos níveis de legitimação das instituições. “Todos 

os fenômenos sociais são construções produzidas historicamente através da 

atividade humana” (BERGER e LUCKMANN, 2003, p. 134) Tais processos se 

realizam, como é possível deduzir, no interior de aparatos produtivos 

especializados, como os meios de comunicação.    

           A presença ou onipresença das diversas mídias será a característica 

mais marcante nas várias esferas das sociedades modernas, segundo 

Thompson (2010). No prefácio à 12ª edição brasileira de “A mídia e a 

modernidade, o autor explica que o argumento principal da teoria social da 

mídia, proposta por ele, “é que os meios de comunicação estão 

inextricavelmente ligados às formas de ação e interação que os indivíduos 

criam e das quais participam ao usar esses meios” (THOMPSON, 2010, p. 11). 

Na era da alta visibilidade midiática, como classifica os tempos atuais, “o 

domínio público se tornou um espaço complexo de fluxo de informações no 

qual palavras, imagens e conteúdo simbólico competem pela atenção”. (idem, 

p. 30).  
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 Este flash do real apresenta-se na obra de uma autora bastante 

entranhada no universo jornalístico, a pesquisadora norte-americana Gaye 

Tuchman, em cujo livro „La producción de la noticia‟ afirma que a rede 

informativa de fato impõe uma ordem ao mundo social na medida em que 

“torna possível que os acontecimentos informativos ocorram em algumas zonas 

e não em outras” (TUCHMAN, 1983, p. 36). As notícias são individual, social e 

culturalmente construídas, resultando de um complexo processo de 

transformação, hierarquização, inclusão e exclusão de informações, no qual 

interferem linguagens técnicas, dispositivos midiáticos e critérios complexos de 

noticiabilidade, eles próprios resultantes de fenômenos pessoais, sociais, 

ideológicos e culturais. Por outro lado, como ressalva, “um meio de informação 

não pode processar fenômenos idiossincráticos, deve reduzir todos os 

fenômenos à classificação conhecida” (idem, p. 58). São exemplos de 

classificação conhecida, conforme a autora, a maneira como os hospitais 

reduzem cada paciente a um conjunto de sintomas ou doença, ou como os 

professores percebem os estudantes, individualmente, segundo categorias de 

aprendizagem genéricas.    

            Do ponto de vista de Fowler (1991), as notícias correspondem a uma 

modalidade de representação logística do mundo, ao impor uma estrutura de 

valores sociais e econômicos a qualquer coisa que represente. Portanto, como 

afirma, as notícias são representações, “não um reflexo dos fatos isentos de 

valores. Há sempre maneiras diferentes de dizer as coisas e elas não são 

acidentais”. (FOWLER, 1991, p. 32). Além disso, os discursos definem o 

território das discussões quando diferentes enquadramentos sobre um assunto 

chegam ao espaço mediático. Assim, segundo Fowler (1991), o jornalismo 

ajuda a definir as fronteiras do aceitável e não aceitável, do legítimo e do 

ilegítimo, do falado e não falado, do consensual e do desviante numa 

determinada sociedade.   

           Estudioso das conexões entre mídia e sociedade, Patrick Charaudeau 

(2015) faz uma análise bastante perspicaz acerca do conjunto de fatores 

envolvidos na produção discursiva midiática, especialmente ao opinar sobre a 

questão: “As mídias são manipuladoras?” (CHARAUDEAU, 2015, p.251). Há, 

argumenta, quem as condene pelo sensacionalismo, “mas, se não tiverem uma 

certa dose, as criticariam pelo tédio ou pela falta de neutralidade” (idem); pelo 
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destaque, num título, de uma declaração tomada fora de contexto, “mas se não 

o fizerem, a declaração corre o risco de passar despercebida” (idem). O ponto 

de vista do teórico francês é baseado em uma rara empatia, entre intelectuais, 

quanto às práticas jornalísticas. Onde há furor criticista, ele adiciona uma dose 

de razonabilidade e sabe que isso o torna uma espécie de avis rara no campo 

acadêmico. “Não há ninguém que assuma a defesa das mídias, pois se o 

fizessem, seriam tratados de prepostos do capitalismo midiático, ou mesmo da 

globalização „telecrática.‟”  (idem, p. 252) .   

 Traquina (2005) propõe questões interessantes para o debate em torno 

da produção noticiosa. “O jornalismo é apenas um espaço fechado de 

reprodução ideológica do sistema dominante, ou pode ser um espaço aberto a 

todos os agentes sociais na luta política e social?” (TRAQUINA, 2005, p. 25). A 

resposta do autor está a meio caminho, ou seja, o campo jornalístico pode ser 

utilizado como um recurso pelos agentes sociais que oferecem “vozes 

alternativas”, mas para isso precisam saber jogar o “xadrez jornalístico” (idem, 

p. 26), um jogo extremamente nuançado que parte da ideia bourdiesiana da 

autonomia relativa do campo, do fato de que detém poder e que “os jornalistas 

são participantes ativos na definição e construção das notícias e, por 

consequência, na construção da realidade.” (idem). Não se pode esquecer, 

ainda, que as notícias são essencialmente histórias, narradas à luz da cultura 

no seio da qual são produzidas, como assinala Schudson em The power of 

news:  

As notícias, assim, são produzidas por pessoas que atuam, geralmente 

de forma não intencional, dentro de um sistema cultural, um reservatório 

de significados culturais armazenados e padrões de discurso. [...] a 

notícia enquanto forma de cultura incorpora suposições sobre o que é 

importante, o que faz sentido, em que época e lugar vivemos, quais 

considerações devemos levar a sério. (SCHUDSON, 1995, p. 14) 

 

Em „El Campo Político‟, Bourdieu (2001b, p. 28) faz menção ao que 

chama de “ideologia profissional dos jornalistas” baseada na associação entre 

a prática jornalística e o acesso a valores de verdade46, críticos e até mesmo 

                                                           
46

 Bourdieu, em „A profissão de sociólogo‟ (2002), recorre à clássica visão relativista 
nietzscheniana acerca do tema: “Toda verdade, afirma Nietzsche, é simples: não será isso uma 
dupla mentira? Tornar alguma coisa desconhecida em alguma coisa conhecida traz alívio, 
tranquiliza o espírito e, além disso, proporciona um sentimento de poder. Primeiro principio: 
uma explicação qualquer é preferível à falta de explicação.” (p. 38) 
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subversivos, no dizer deste autor. Uma análise e observação atentas, conforme 

afirma, lança por terra o dogma da notícia como espelho da realidade. Alsina 

(1993) está de acordo e avança nesta análise, ao condicionar o produto notícia 

à organização que opera a mecânica jornalística. “A organização condiciona a 

produção não apenas em nível técnico, mas também ideológico. Os 

profissionais [da mídia] se autolegitimam em seu papel47 de puros 

transmissores da realidade social.” (ALSINA, 1993, p. 23) [grifo nosso]. Mas, 

conforme o jornalista e teórico espanhol, dificilmente os profissionais deste 

campo reconhecem que levam a cabo uma construção da realidade social, 

como se reconhecê-lo implicasse “uma espécie de „pecado original‟ do 

jornalismo”. (idem, p. 24) 

 

3.4 Discursos Jornalísticos e molduras do real  

            Conforme Traquina (2005), o jornalismo, como se conhece na 

atualidade nas sociedades democráticas, teve origem no século XIX, quando 

houve o desenvolvimento do primeiro mass media da história, a imprensa. O 

novo paradigma trouxe à tona valores que ainda hoje são identificados com o 

jornalismo, como a notícia, a desejada e propagada busca pela verdade, a 

independência, a objetividade, e, principalmente, a noção de serviço público. 

Constitui-se em uma constelação de ideias que ajuda a alimentar a maquinaria 

de estudos acadêmicos sobre o campo, o chamado “polo intelectual do campo 

jornalístico” (TRAQUINA, 2005, p. 34).  

            A corrente de investigação que estuda como e por que os assuntos 

devem ser pensados é a hipótese da agenda setting. Com origem americana, o 

primeiro estudo foi desenvolvido formalmente pelos pesquisadores Maxwell 

McCombs e Donald Shaw em 1972, embora suas bases teóricas 

originariamente devam ser atribuídas Lippmann e seu clássico Public Opinion, 

lançado originalmente na década de 1920. 

 
A função das notícias é sinalizar eventos, a função da verdade é trazer 
à luz fatos escondidos, pô-los em relação um com outro e fazer uma 
imagem da realidade com base na qual os homens possam atuar. 
Somente naqueles pontos, onde as condições sociais tomam uma 

                                                           
47

 Grifo nosso – papel no contexto inscrito pelo teórico espanhol sugere uma interpretação, não 
uma condição legitimada pelo exercício profissional. 
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forma reconhecível e mensurável, o corpo da verdade e o noticioso 
coincidem. (LIPPMANN, 2008, p. 304)  

 

Os pesquisadores McCombs e Shaw, pioneiros na apresentação da 

hipótese do agendamento, em 1972, em um curto artigo de 12 páginas que 

faria história no âmbito da teoria da comunicação, afirmaram que a mídia tem a 

capacidade de influenciar a projeção dos acontecimentos na opinião pública. 

Segundo a hipótese da agenda-setting, em consequência da ação dos meios 

de informação, se realça ou negligencia elementos específicos dos cenários 

públicos. Eles estudaram o impacto de cinco temas da campanha presidencial 

de 1968 nos Estados Unidos, estabelecendo um vínculo entre o modo como as 

mídias os pautaram e a relevância atribuída a eles pelos cidadãos. Ou seja, os 

temas abordados eram os temas sobre os quais se falava. (MCCOMBS e 

SHAW, 1972, p. 184) 

A curiosidade pelos efeitos dos meios de comunicação na opinião 

pública produziu uma vasta literatura sobre a agenda setting. Os estudos são 

aplicados, em sua maioria, em períodos de campanhas eleitorais. Entende-se 

que uma eleição fornece subsídios suficientes para uma análise de influência 

dos meios de comunicação sobre a opinião pública, pois são produzidas muitas 

informações que serão assimiladas pelo público. O grupo de especialistas em 

comunicação reunida para escrever os artigos do livro „El futuro de la 

comunicación‟, é taxativo quanto ao impacto da consulta prévia a um grupo 

controle para definir os temas que estarão na ordem do dia, como na hipótese 

original da agenda setting. “No âmbito da comunicação política importa tanto o 

que é verdadeiro como o que é verossímil. A política se move no mundo do 

opinável. (…) a narrativa, o relato do político ou do partido, não apenas se 

conta, também e sobretudo se interpreta (GUTIÉRREZ y RODRÍGUEZ, 2014, 

p. 112). Como diz Champagne (1997, p. 77): “As aparências sempre dão razão 

às aparências”. 

Os discursos jornalísticos incidem sobre o real, desse modo se 

concretizando sua função informativa, mas os discursos jornalísticos 

apresentam também determinados enquadramentos ou molduras para os 

temas, ou seja, determinadas organizações do discurso, capazes de direcionar 

a construção de significados. A melhor metáfora para a noção de 
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enquadramento é a de janela. Tuchman (1983) explica que a janela nos 

oferece uma visão do mundo, mas uma visão condicionada pelo tamanho da 

janela, pela distância que estamos dela, pela opacidade ou transparência do 

vidro, pelo posicionamento do observador etc. “A enunciação jornalística nos 

oferece igualmente uma visão de determinados aspectos da realidade, mas 

essa visão é contaminada pelos constrangimentos da linguagem, da 

enunciação, do enunciador e do receptor etc., à semelhança do que acontece 

quando observamos o exterior por uma janela.” (TUCHMAN, 1983, p. 66).   

           Também, como observa Sousa (2004), proliferam nos meios de 

comunicação as posições das fontes “oficiais” em detrimento das perspectivas 

de outras fontes. “Alguns autores falam, inclusive, na existência de uma 

hegemonia, uma espécie de unicidade de pontos de vista e valores sobre o 

mundo transmitidos pelos meios de comunicação, que favorece o consenso e o 

consentimento.” (idem, p. 22). Algumas das propriedades mais típicas da visão 

jornalística, como aponta Bourdieu em um texto publicado como posfácio da 

edição inglesa de „Sobre a televisão‟ e incluído em „Contrafuegos‟ (2000), 

incluiriam a propensão a identificar o novo com as chamadas "revelações” ou a 

dar prioridade ao aspecto mais diretamente visível do mundo social, ou seja, 

“os indivíduos, suas ações e, sobretudo, suas más ações, desde uma 

perspectiva que frequentemente é a denúncia e o processo, em detrimento das 

estruturas e dos mecanismos invisíveis (neste caso, do campo jornalístico)”. 

(BOURDIEU, 2000, pp. 95-96) Para o autor, o campo jornalístico produz e 

impõe uma visão extremamente especial do campo político que nasce da 

estrutura do campo jornalístico e dos interesses específicos dos jornalistas que 

nele se formam. (idem, p. 97)   

            Imiscuir-se na realidade por meio da produção de versões dos fatos é 

matéria prima jornalística de primeira grandeza, como situa Martino ao tocar no 

universo sacrossanto da informação consagrada numa espécie de altar da 

pureza e intocabilidade. Ele desvela os mecanismos que operam no interior 

dessa construção simbólica. “A aparência de objetividade informativa e a 

indiscutibilidade do real esconde a seleção temática, léxica e estilística inerente 

ao processo de comunicação, legitimando-a pelas considerações do senso 

comum.” (MARTINO, 2005, p. 9).  

            O critério de seleção da versão dos fatos é abordado de maneira 
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incisiva no artigo A visão mediática – parte integrante do volume "A Miséria do 

Mundo", escrito por Bourdieu e colaboradores –, no qual Patrick Champagne 

faz uma análise minuciosa da cobertura da mídia francesa sobre os conflitos e 

a vida nos subúrbios pobres no entorno de Paris. É dele uma análise 

meticulosa – inclusive porque baseada em um mergulho de campo nos fatos 

que relata –, sobre o viés noticioso que resvala para a institucionalização de 

uma espécie de pré-julgamento acerca de setores da sociedade civil, 

nomeadamente, como exemplifica, pessoas em situação social precarizada. 

Esta análise, ainda, permite confrontar diferentes aspectos que são parte 

indissociável do campo jornalístico. 

 
Os mal-estares sociais não têm uma existência visível senão quando se 
fala deles na mídia, isto é, quando são reconhecidos como tais pelos 
jornalistas. Eles não se reduzem apenas ao mal-estares sociais 
mediaticamente constituídos, nem, sobretudo, à imagem que os meios 
de comunicação dão deles, quando os percebem. (...) Os mal-estares 
não são todos igualmente “mediáticos”, e os que o são sofrem 
inevitavelmente um certo número de deformações a partir do momento 
em que são tratados pela mídia porque, longe de se limitar a registrá-
los, o tratamento jornalístico fá-los experimentar um verdadeiro trabalho 
de construção, que depende muito amplamente dos interesses próprios 
deste setor de atividade. (CHAMPAGNE, 1997, p. 63) 

 
 

Patrick Champagne afirma que as instâncias de poder temem 

particularmente a produção (ou co-produção) pela mídia desse tipo de 

acontecimento, envolvendo setores à margem da estrutura social organizada, 

na medida em que podem tomar uma dimensão política considerável. Ele 

sugere que por vezes as coberturas, e seu enfoque catastrofista, “podem 

mesmo ser sustentados pelos jornalistas, quando entregues às únicas leis que 

regem o funcionamento do campo jornalístico (entusiasmo midiático, 

dramatizacão etc.)” (idem, p. 75). Conforme Sousa (2004), a linguagem atua 

como mediadora entre o mundo e as ideias e imagens que temos dele. Assim, 

prevalece a concepção do discurso jornalístico como algo moldado e marcado 

por decisões de inclusão, exclusão e hierarquização e informações (SOUSA, 

2004, p. 106). Seguindo esta trilha, Tuchman relativiza o papel dos jornalistas 

na apreensão e configuração da realidade.   

 
Como qualquer outra organização, um meio de informação não pode 
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processar fenômenos idiossincráticos. Deve reduzir os fenômenos a 
classificações conhecidas, de maneira parecida com a dos hospitais 
que „reduzem‟ cada paciente a um conjunto de sintomas ou doenças. 
(TUCHMAN, 1983, p. 58).  

            
 

            Para situar estruturalmente a ideia de campo – neste caso o Jornalístico 

– como um espaço demarcado por posições sociais, remontamos novamente a 

um dos conceitos chaves da Teoria Praxiológica de Pierre Bourdieu. Trata-se 

de um espaço social estruturado e marcado por conflito, disputa de posições, 

de lutas e tensões no qual os agentes sociais ocupam uma posição definida 

pelo volume e pela estrutura do capital eficiente no campo, agindo segundo 

suas posições nesse campo. Cada campo – um “campo de força” de agentes e 

instituições em luta – é dotado de regras de funcionamento e de agentes 

investidos de habitus específicos (campo universitário, campo jornalístico, 

campo jurídico, campo econômico etc.). Como afirma o autor:   

 

O processo de diferenciação do mundo social que conduz à existência 
de campos autônomos diz respeito tanto ao ser quanto ao conhecer: ao 
se diferenciar, o mundo social produz a diferenciação de modos de 
conhecimento do mundo; a cada campo corresponde um ponto de vista 
fundamental sobre o mundo que cria seu objeto próprio e que encontra 
em si mesmo o princípio de compreensão e de explicação conveniente 
a este objeto. (BOURDIEU, 2001c, p. 120) 

 

 

3.5 Gêneros Jornalísticos e o embate Informação x Opinião 

A abordagem dos elementos que compõem os vários discursos dos 

meios noticiosos não pode, definitivamente, prescindir de um olhar detido sobre 

a construção teórica sobre os gêneros jornalísticos. Abordar o universo 

noticioso do corpus empírico desta tese trouxe à tona, em vários momentos, a 

necessidade de entender o papel crucial desempenhado por um ou outro 

formato de apresentação dos relatos e comentários acerca da greve das 

universidades de 2015. Para problematizar nossas escolhas metodológicas 

neste campo, buscamos referências em pelo menos três autores – Marques de 

Melo (2003, 2009), Carlos Chaparro (1998), Martínez Albertos (2001) que 

debatem a questão dos gêneros à luz das teorias do jornalismo e de modelos 

conceituais clássicos e repensados em decorrência de revisões e debates 
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constantes neste campo. Esclarecemos, a priori, que nosso objetivo nesta tese 

é tão somente expor o debate que se produz no interior desse campo, nele 

situando os nossos achados empíricos.  

No Brasil, as propostas classificatórias dos gêneros no jornalismo são 

baseadas em duas diferentes perspectivas propostas pelas principais 

referências neste campo teórico no país, José Marques de Melo e Manuel 

Carlos Chaparro. O primeiro estudou por décadas o tema e propôs categorias 

baseadas no formato e intencionalidade dos textos jornalísticos, sendo 

referenciado por sucessivas gerações de estudantes de jornalismo. Chaparro, 

em contrapartida, publicou em 1998 um estudo comparativo do jornalismo 

praticado em Portugal e no Brasil, no qual questiona o paradigma que balizou, 

por décadas, a discussão sobre a questão dos gêneros de textos jornalísticos 

jornalismo: a separação entre opinião e informação. “Trata-se de um falso 

paradigma porque o jornalismo não se divide, mas constrói-se com 

informações e opiniões.” (CHAPARRO, 1998, p. 100)  

Esta oposição é justamente um dos eixos centrais da produção 

acadêmica de Marques de Melo neste campo. A obra que trata diretamente dos 

gêneros jornalísticos [considerada por muitos, inclusive Chaparro (1998, 

p.106), como a mais importante da área publicada no país], foi editada 

originalmente em 1985. Nela, o autor propõe uma classificação baseada no 

paradigma anglo-saxônico e dividindo os textos nas categorias Informação e 

Opinião. Esta divisão deriva da convicção do autor de que os gêneros textuais 

neste campo identificam-se a partir da natureza dos relatos que resultam das 

produções jornalísticas. Segundo Marques de Melo (apud CHAPARRO, 1998, 

p. 107) 

 
Os gêneros que correspondem ao universo da informação se 
estruturam a partir de um referencial exterior à instituição jornalística: 
sua expressão depende diretamente da eclosão e evolução dos 
acontecimentos e da relação que os mediadores profissionais 
(jornalistas) estabelecem em relação aos seus protagonistas 
(personalidades ou organizações). Já no caso dos gêneros que se 
agrupam na área de opinião, a estrutura da mensagem é codeterminada 
por variáveis controladas pela instituição jornalística e que assumem 
duas feições: autoria (quem emite a opinião) e angulagem (perspectiva 
temporal ou espacial que dá sentido à opinião)  
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Contestando a proposta classificatória de Marques de Melo, e o primeiro 

a fazê-lo no país, o principal argumento de Chaparro é que tanto a apuração de 

dados como a depuração destes, visando a elaboração do texto noticioso, 

constituem “intervenções valorativas, intencionadas por pressupostos, juízos, 

interesses e pontos de vista estabelecidos” (CHAPARRO, 1998, p. 101). Deste 

ponto de vista, não haveria meios de noticiar sem incorporar a componente 

opinativa e, por outro lado, seria impraticável comentar [ou opinar, para 

preservar a terminologia original que antagoniza os teóricos] sem tomar por 

base fatos e dados apurados pelos jornalistas. No livro „Sotaques d‟aquém e 

d‟além mar‟: percursos e gêneros do jornalismo português e brasileiro, 

Chaparro se propõe a “desenvolver e consolidar uma proposta teórica para a 

conceitualização dos gêneros jornalísticos, entendidos como formas 

discursivas pragmáticas” (CHAPARRO, 1998, p. 76). Os pressupostos de sua 

análise são: o jornalismo enquanto linguagem de relato e análise da atualidade 

realiza-se por um conjunto de técnicas desenvolvidas na experiência do fazer; 

as espécies jornalísticas são reportagem, artigo/ entrevista, notícia, crônica e 

coluna; uma espécie pode prevalecer mais em algumas épocas e 

circunstâncias; e o discurso jornalístico não é autônomo. (idem, p.77). 

O fortalecimento da separação das duas instâncias (informativa e 

opinativa) ocorreu, segundo Chaparro, com o surgimento do jornal Diário de 

Notícias [lançado em 1º de janeiro de 1865], que provocou mudanças na 

linguagem jornalística e no perfil empresarial da imprensa da época. O jornal, 

como relata o autor português, assumiu a linha jornalística “culturalmente 

revolucionária implantada pelo inglês Daily Courant, que em 1702, ao privilegiar 

a informação sem juízos de valor e separada dos artigos, criou o mito anglo-

saxônico da objetividade jornalística” (CHAPARRO, 1998, p. 45).  

 

3.5.1 Efeitos da ‘objetividade jornalística’ 

Aqui abrimos parênteses para situar a íntima relação entre o debate em 

torno de gêneros textuais no jornalismo – que surge ao redor dos anos 1970 no 

Brasil, inicialmente com o professor Luis Beltrão, do qual Marques de Melo foi 

aluno e sistematizador das primeiras noções propostas pelo mestre – e o 

clássico mito da objetividade que impregnou a atividade noticiosa desde os 

seus primórdios. Traquina (2005) situa o primeiro registro reconhecido deste 
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valor quase deontológico da profissão também em 1856, quando o 

correspondente em Washington da agência Associated Press pronunciou o que 

viria a ser um dos totens da nova tradição jornalística, mais informativa que 

propagandística. “O meu trabalho é comunicar fatos: as minhas instruções não 

permitem qualquer tipo de comentários sobre os fatos, sejam eles quais forem.” 

(TRAQUINA, 2005, p. 51, grifo do autor). O jornalismo, então sob influência do 

Positivismo48, vivencia o culto dos fatos. “O conteúdo dominante dos jornais 

começou a concentrar-se em acontecimentos, por oposição a opiniões 

políticas.” (idem, p. 54) 

Um dos teóricos brasileiros mais reconhecidos no âmbito da 

comunicação, Muniz Sodré enxerga outro viés histórico para a assunção deste 

paradigma no interior da prática noticiosa. Assim, ele entende o pacto da 

objetividade jornalística estabelecido na cultura jornalística brasileira desde 

meados do século XIX, quando se começa a fazer uma distinção entre texto 

opinativo e notícia, “certamente como um rescaldo da fé iluminista no 

conhecimento objetivo garantido pela razão”. (SODRÉ, 2012, p 43). Para 

Martino (2010, p. 67), um estudioso do campo teórico da comunicação, o 

discurso da neutralidade passou a ser visto em si como uma forma de 

manipulação ideológica49. “Quanto mais o repórter parecia falar de lugar 

nenhum, menos era possívei atribuir suas escolhas na criação da notícia a 

valores, ideias e opiniões pessoais ou de grupos”. Assim, sob a ótica da 

objetividade, conteúdos ideológicos podem ser naturalizados.  

A incorporação do preceito de objetividade jornalística não obteria êxito, 

porém, se não estivessem atrelada a uma ferramenta prática cujo uso está 

consagrado na história do jornalismo. Trata-se do lead ou pirâmide invertida, 

conceito que nasce na prática jornalística norte-americana, como relata 

Albertos (2001, p. 197), mais exatamente no âmbito da agência Associated 

                                                           
48

 Corrente filosófica proposta em meados do século XIX pelo francés Auguste Comte. Sobre a 
relação com o jornalismo, Medina, afirma que “a realidade objetiva é o privilégio do espírito 
positivo. O ponto de partida e o de chegada se resumem, então, na harmonia entre a vida 
especulativa e a vida ativa”. (2008, p. 20). 
49

 Martino recorre ao pensamento de Marx e Engels para situar o tópico ideologia em seu livro 
sobre Teoria da Comunicação (2009, p. 66): trata-se de “uma „falsa consciência‟, isto é, a 
consciência de uma classe imposta sobre a outra, no caso, uma falsa consciência imposta pela 
burguesia ao proletariado com o objetivo de esconder a real situação da classe trabalhadora”. 
Neste sentido, deduz o autor, uma ideologia constitui-se em “um conjunto de valores, práticas e 
aspirações responsáveis por criar a moldura a partir da qual o indivíduo entende o mundo ao 
seu redor”.  
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Press e como consequência da guerra civil naquele país (1861-65). Até então 

os jornalistas norte-americanos utilizavam o relato estruturado sobre a ordem 

cronológica dos fatos, como haviam aprendido com os britânicos. O risco de 

extravio dos dados enviados por telégrafo, porém, terminou favorecendo a 

formatação de um breve sumário dos acontecimentos formado pelas palavras 

chaves quem, que, onde, quando e por que, a base estrutural da chamada 

pirâmide invertida, ou lead. Albertos relata que as cinco palavras foram 

adaptadas do latim. “No lead ou cabeça da informação haveria que situar um 

parágrafo que respondesse às perguntas de um conhecido hexâmetro da baixa 

Idade Média” (idem, p. 196) As perguntas em latim se converteram na regra 

dos cinco W‟s em inglês: what, when, where, who, why. 

Para Martínez Albertos, autor com quem Chaparro dialogou na 

elaboração de sua proposta de revisão conceitual acerca dos gêneros, as 

notícias apresentam-se em duas modalidades estilísticas: relatos ou 

comentários, outra nomenclatura para o embate informação x opinião. Albertos 

foi o primeiro professor da disciplina “Os gêneros jornalísticos”, oferecida desde 

1959 pela Universidade de Navarra e, segundo Seixas (2009, p. 48), um dos 

primeiros centros de investigação ocidentais a pesquisar os gêneros da prática 

jornalística.  

Para este autor, a questão primordial associada à noção de gênero se 

expressa de modo mais amplo no texto noticioso. “A notícia é uma matéria 

prima sobre a qual os profissionais da comunicação jornalística podem 

trabalhar sob três enfoques: informação, interpretação e opinião.” (ALBERTOS, 

2001, p. 56) É na abordagem jornalística ou “enfoque”, conforme o autor, que 

surge a modalidade interpretativa dos fatos. A interpretação, como explica, 

“deve ser entendida como a análise de fatos primários e conexos para 

descobrir o significado profundo da notícia” (idem, p. 214) Mas, onde caberia a 

interpretação e no que ela se diferenciaria da opinião? Albertos afirma que a 

interpretação é indissociável da parte informativa do jornal, presente em 

reportagens que aprofundizam a análise dos fatos. “Quando se pretende 

fornecer aos leitores um comentário [acerca dos fatos] ou opinião, então o texto 

deverá colocar-se nos espaços reservados à seção editorial.” (idem, p. 215)  

Conforme o autor espanhol, a função valorativa da imprensa aparece de 

forma mais evidente no plano dos textos que se escrevem com uma finalidade 
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de comentário ou opinião sobre a realidade dos fatos objetivos, “nos chamados 

textos editorializantes da informação da atualidade” (idem, p. 46). Ao falar da 

revisão da doutrina tradicional, de inspiração anglosaxônica, Albertos ressalta 

que esta pensava o fazer jornalístico com duas finalidades, a transmissão de 

dados objetivos ou a emissão de juízos de valor acerca dos acontecimentos da 

atualidade. “Os textos que resultavam da primeira atitude se denominavam 

relatos (stories), enquanto os que respondiam ao segundo objetivo recebiam o 

nome de artigos de opinião (comments).” (idem, p. 278).    

Esta proposta binária entrou em crise frente à polarização entre os dois 

termos e passou a se postular uma terceira atitude deontologicamente correta, 

no dizer do autor, sempre que saiba manter-se dentro de seus justos limites: a 

interpretação jornalística (grifo do autor). Ele propõe que a reportagem não se 

presta à emissão de juízos próprios do jornalista e, portanto, não é um lugar 

apto para editorializar. “A reportagem moderna, incluída a reportagem 

interpretativa, se caracteriza precisamente por sua rigorosa aparência de 

objetividade na apresentação dos fatos” [grifo nosso] (idem, p. 302-303) A ideia 

de que o texto jornalístico informativo deva parecer isento está na raiz do 

debate que antagoniza relatos e pareceres, como diz Sodré50: 

 
Se o jornalista não se especifica editorialmente como comentarista 
(coment é algo diverso de news), o seu enunciado „noticioso‟ obriga-se 
a explicitar a distinção entre informação pura e opinião, isto é, entre o 
relato supostamente parcial e objetivo de um acontecimento e a tomada 
de posição subjetiva sobre a natureza do fato. (SODRÉ, 2012, p. 12) 

 

3.5.2 Imbricações intergêneros  

             O debate em torno do tema é contínuo, até mesmo porque as 

distinções de gêneros discursivos e sua classificação estão longe de se 

constituir em unanimidade entre teóricos da comunicação e analistas do 

discurso. Bonini (2003, p. 208) é um dos estudiosos a apontar para as 

inconsistências no interior deste debate. “A ocorrência dos gêneros nos textos 

do jornal não se dá em unidades facilmente delimitáveis. Os textos apresentam 

um alto índice de imbricações intergêneros”. A própria noção de gênero que, 

                                                           
50

 Em “A Narração do Fato: Notas para uma teoria do acontecimento” (2012), em texto 
ensaístico à guisa de introdução, Muniz Sodré refere-se a uma questão central que é objeto da 
nossa discussão neste capítulo e igualmente perpassa esta tese: “A busca de uma 
transparência discursiva ou ideológica, mas apoiada nas opacidades de seu próprio mito, é a 
ambivalência constitutiva do jornalismo.” (SODRÉ, 2012, p.13) 
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como destaca Cristóvão (2012, p. 56), não é definida de maneira uniforme 

entre os especialistas, é difusa no campo do jornalismo, ocorrendo “de forma 

desordenada, uma vez que são utilizadas teorias de diferentes campos do 

conhecimento”. (idem) A autora cita Charaudeau (2015, p. 209) e seu princípio 

de tipologização dos gêneros: “uma tipologia de base que entrecruza os 

principais modos discursivos do tratamento da informação („acontecimento 

relatado‟, „acontecimento comentado‟, „acontecimento provocado‟)”. No 

primeiro, conforme o autor, impõe-se o acontecimento exterior, enquanto o 

terceiro se passa em uma zona “na qual se impõe o mundo midiático” (idem). 

E, entre os dois, os comentários.  

A propósito do acontecimento relatado, atentamos para o que diz Sodré 

acerca da notícia, estrutura textual universalmente atrelada à prática 

jornalística: Trata-se do “gênero jornalístico por excelência que dá conta, de um 

modo sucinto, mas completo, de um fato atual ou atualizado, digno de ser 

conhecido e divulgado”. (SODRÉ, 2012, p. 22). Pioneiro no estudo preliminar 

deste campo no país, mentor e professor de Marques de Melo, Beltrão assim a 

definiu: “é a narração dos últimos fatos ocorridos ou com possibilidade de 

ocorrer, em qualquer campo da atividade e que, no julgamento do jornalista, 

interessam ou tem importância para o público a que se dirigem” [grifo nosso] 

(BELTRÃO, 2006, p. 82).  

Já Albertos (2001) refere-se à notícia como um fato verdadeiro, inédito 

ou atual, de interesse geral. “Elas se referem, portanto, indistintamente, a fatos 

inéditos. […] O normal é que as notícias versem sobre fatos que são novos 

precisamente porque são atuais.” (ALBERTOS, 2001, p.50). Para Charaudeau, 

que se deteve pormenorizadamente nas reflexões sobre a prática jornalística, o 

ato de informar inscreve-se no processo de transformar o “mundo a significar” 

em “mundo significado”, na expressão do autor, “porque deve descrever 

(identificar-qualificar fatos), contar (reportar acontecimentos), explicar (fornecer 

as causas desses fatos e acontecimentos)”. (CHARAUDEAU, 2015, p. 41).  

Convém, então, discutir as perspectivas de diferentes autores acerca 

dos principais formatos de apresentação textual no jornalismo, seja a notícia, a 

reportagem, o editorial, a entrevista, coluna e artigos de opinião. Marques de 

Melo, um dos pioneiros neste tipo de estudo, considera pertencentes ao 

primeiro grupo a notícia, a nota, a reportagem e a entrevista, e agrupa no 
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segundo grupo o editorial, o comentário, o artigo, resenha, coluna, crônica, 

caricatura e carta. O jornalismo, afirma o autor, articula-se em dois núcleos 

principais de interesse: “a informação (saber o que se passa) e a opinião (saber 

o que se pensa sobre o que passa). Daí o relato jornalístico haver assumido 

duas modalidades: a descrição e a versão dos fatos”. (MARQUES DE MELO, 

2003, pp. 63-64). Para ele, o gênero informativo apresenta-se de maneira a 

produzir especificidades na composição dos diferentes formatos.  

 
 
A distinção entre a nota, a notícia e a reportagem está exatamente na 
progressão dos acontecimentos, sua captação pela instituição 
jornalística e acessibilidade de que goza o público. A nota corresponde 
ao relato de acontecimentos que estão em processo de configuração e 
por isso é mais frequente no rádio e na televisão. A notícia é um relato 
integral de um fato que já eclodiu no organismo social. A reportagem é o 
relato ampliado de um acontecimento que já repercutiu no organismo 
social e produziu alterações que já são percebidas pela instituição 
jornalística. Por sua vez, a entrevista é um relato que privilegia um ou 
mais protagonistas do acontecer, possibilitando-lhes um contato direto 
com a coletividade (MARQUES DE MELO, 2003, p.66) 

 

Na “Classificação Marques de Melo” (2009, p. 35) que segundo o autor 

se fundamenta em observações empíricas do jornalismo brasileiro no período 

2002-2007 e também na intencionalidade do material noticioso. –, a distribuição 

das vertentes informativa e opinativa é assim sugerida:51    

1.Gênero informativo: Nota, Notícia, Reportagem, Entrevista.  

2.Gênero opinativo: Editorial, Comentário, Artigo, Resenha, Coluna, Caricatura, 

Carta, Crônica.  

Chaparro, cujo alvo é a estrutura linguística do discurso, também 

fundamenta o discurso noticioso em dois gêneros, considerando que “as ações 

jornalísticas são duas: relatar a atualidade; comentar a atualidade. Como 

opinião e informação. Nada além disso”. (1998, p. 122). No terreno movediço 

da definição dos gêneros, portanto, Marques de Melo e Chaparro 

aparentemente caminham juntos, mas apartados pelo fato de  que um enxerga 

no texto noticioso a mítica objetividade jornalística, reservando-se a opinião 

para formatos textuais que explicitem esta característica. Atente-se ainda para 

o fato de que os autores recorrem a diferentes nomenclaturas (gênero, formato, 

                                                           
51

 Vale ressaltar que o autor inclui na sua classificação, ainda, os gêneros interpretativo, 
diversional e utilitário. 
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espécie) para definir um mesmo texto (ou um mesmo conjunto de textos) 

publicado pela imprensa. Os dois gêneros classificados por Chaparro são o 

Relato e o Comentário52.    

Gênero Comentário  

1.Espécies Argumentativas: Artigo, Crônica, Cartas, Coluna.  

Gênero Relato  

2. Espécies Narrativas: Reportagem, Notícia, Entrevista, Coluna. 

Conforme Albertos, a informação insere-se em um gênero 

eminentemente narrativo, “um relato breve e esquemático de acontecimentos 

recentemente ocorridos, no qual em alguns momentos podem introduzir-se 

técnicas descritivas dentro da narração base”. (2001, p. 292) Por outro lado, a 

opinião “deve ser confinada quase religiosamente à seção editorial”. (idem, 

p.342) De acordo com este enfoque, há três modos de tratar jornalisticamente 

a notícia: a informação (através da reportagem informativa ou relato objetivo), a 

interpretação (por meio da reportagem interpretativa) e a opinião (que se vale 

do comentário). Mas a interpretação assim valorada, prossegue Albertos (idem, 

p. 342), não é opinião: é informação em um segundo nível de maior 

profundidade e documentação referente ao simples relato objetivo, entendendo 

este ao modo tradicional e estruturado normalmente em forma de pirâmide 

invertida.  

Na classificação de Martínez Albertos, o nível interpretativo da 

informação se compõe da reportagem interpretativa e da crônica. “Os textos 

dedicados a fazer a interpretação jornalística pertencem ao chamado mundo do 

relato”. (grifo do autor) (2001, p. 278) O que Marques de Melo e Chaparro 

chamam de gêneros, Albertos classifica de “atitudes”, subdividida em três: 

Informação (relatar), Interpretação (analisar) e Opinião (persuadir). Assim, 

complementarmente aos textos interpretativos, os gêneros seriam, no primeiro 

caso, notícia e reportagem objetiva e, no terceiro, artigo ou comentário. O autor 

conclui que a atitude interpretativa gera gêneros jornalísticos híbridos, na 

                                                           
52

 Ele também agrupa no primeiro grupo o que chama de “Espécies gráfico-artísticas” – 
caricatura e charge – e, no segundo, o que classifica de “Espécies práticas”, que inclui roteiros, 
indicadores e até previsão de tempo.  
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medida em que incorporam características do viés informativo e do opinativo. 

Cita, a propósito, Lester Markel, para quem reportagem interpretativa “explica, 

enquanto os editorialistas e colunistas advogam” (MARKEL apud ALBERTOS, 

p. 179).  

A ideia do noticiário como tradução do real é assim explicitada por 

Gomis (1991), outro autor espanhol frequentemente citado por estudiosos 

brasileiros deste campo. “Que faz o jornalismo? Interpreta a realidade social 

para que as pessoas possam entendê-la, adaptar-se a ela e modificá-la, é um 

método de interpretação sucessiva da realidade social.” (GOMIS, 1991, p. 37). 

Para este autor, acadêmico e poeta, os gêneros jornalísticos nascem como 

herdeiros dos gêneros literários, mas a necessidade deles no jornalismo é 

maior porque a literatura costuma ser a obra de um autor, enquanto o texto 

noticiado combina o trabalho de muitas pessoas, do que realiza a apuração dos 

dados ao editor, passando pelo profissional encarregado de adequar o texto ao 

locus de sua veiculação. “Há que saber, portanto, não apenas o que se está 

dizendo, mas fundamentalmente o que se está fazendo, se uma notícia, uma 

crônica ou um editorial.” (idem, p. 44). 

Em sua tese doutoral, Lia Seixas (2009) situa o surgimento da noção de 

gênero na Grécia antiga, com o filósofo Platão, que subdividiu a poesia em 

dramática, lírica e épica no livro II da República. Porém, coube a seu discípulo 

Aristóteles desenvolver, na Poética, a primeira reflexão sobre a existência de 

gêneros, notadamente literários, que se transformou na principal referência 

para as teorias literárias em geral “e, consequentemente, para qualquer 

classificação ou sistematização de gêneros, seja na linguística ou na mais 

recente análise do discurso.”(SEIXAS, 2009, p. 17). 

 

3.5.3 Gêneros e análise do discurso  

Seguindo este fio condutor, van Dijk, linguista de formação, aborda o 

universo midiático em termos de construção discursiva em pelo menos dois 

livros editados inicialmente na década de 1980, a cujas traduções em 

castellano tivemos acesso: La Ciencia del texto (1992) e La noticia como 

discurso (1990). Sua incursão neste campo deu-se com o envolvimento em um 

projeto de comparação de como os jornais mais prestigiados do mundo 

noticiavam o mesmo acontecimento. O objetivo, como relata, era examinar as 
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estruturas semânticas e estilísticas de cada local, e como as macroestruturas 

gerais [conteúdo do texto] de artigos jornalísticos podem variar no mesmo país 

ou em países distintos. (VAN DIJK, 1992, p. 69) Com base nos dados reunidos, 

o autor discorreu sobre o que chamou de “estruturas esquemáticas 

convencionais” (idem, p. 77) Trata-se de outra maneira de classificar o lead 

jornalístico: série de categorias hierarquicamente ordenadas que dialogam com 

um esquema narrativo, ainda segundo o autor. “Em princípio qualquer discurso 

jornalístico tem o mesmo esquema global do texto de notícias, mas o conteúdo 

é diferente em cada caso” (idem), numa clara referência à categorização por 

gênero pela característica discursivo-narrativa incorporada ao texto.  

Chaparro nos lembra (1998, p. 123), que conforme van Dijk, “o discurso 

jornalístico tem duas grandes classes de texto: a dos esquemas narrativos, 

eficazes para o relato da atualidade: e a classe dos esquemas argumentativos, 

eficazes para o comentário da atualidade” (grifos do autor). É do linguista 

holandês a identificação de uma das características mais chamativas e típicas 

da elaboração temática do discurso jornalístico, o seu caráter fragmentado, 

quer dizer, cada tema se apresenta em partes, não como um todo, como em 

outros tipos de discurso. Esta característica estrutural se origina no princípio 

global da organização da relevância na notícia. “Este princípio sustenta que o 

discurso jornalístico se organiza de maneira tal que a informação mais 

importante ou relevante é posta na posição mais destacada” (van Dijk, 1990, p. 

71). Porém, como ressalva o autor, às vezes um detalhe semântico pode ter 

maior relevância que a tradição de situar no início do texto as respostas às 

perguntas tradicionais sobre um acontecimento. (idem) 

Os esquemas do discurso são explicados pelo autor em termos das 

chamadas superestruturas, equivalentes a estruturas globais textuais. A 

necessária relação com outras estruturas discursivas se estabelece através de 

macroestruturas semânticas (temas). Ou seja, para identificar uma forma ou 

esquema global de um texto, devemos relacioná-lo com um significado global 

que possa preencher esta forma ou esquema. Assim, cada categoria da 

superestrutura se associa com uma macroproposição (tema) da 

macroestructura semântica. (VAN DIJK, 1990, p. 80).  
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Super-estruturas são formatos ou esquemas mais ou menos fixos de 
discursos. Eles consistem de categorias convencionais de um gênero 
do discurso, categorias como manchete ou título e lead, no caso das 
notícias. Então não são gêneros de discurso mas a forma esquemática 
de cada gênero. Ou seja, pode ocorrer de uma notícia ter um título sem 
relação com o conteúdo do texto, assim como algumas orações têm 
uma estrutura sintática independente do sentido. [Texto enviado por 
email à autora desta tese em 16/03/2018 por van Dijk, em resposta a 
questões suscitadas pela leitura do livro La noticia como discurso, 1990] 
 
 

O principal objetivo da análise do discurso, afirma, consiste em “produzir 

descrições explícitas e sistemáticas de unidades de uso da linguagem que têm 

duas dimensões principais: texto e contexto” (idem, p. 45). As primeiras dão 

conta, segundo autor, das estruturas do discurso em diferentes níveis de 

descrição, enquanto as dimensões contextuais relacionam as descrições 

estruturais com os diferentes contextos, representações ou fatores 

socioculturais. Conforme Chaparro (1998, p. 119), a contribuição de Van Dijk 

“elabora pontes entre a pragmática e o jornalismo, produzindo um instrumento 

de análise e explicação precioso para a compreensão da ação jornalística”.  

 

3.5.4 Gêneros no corpus da pesquisa  

            No corpus desta pesquisa, consideramos o universo de publicações 

jornalísticas ocorridas deste a deflagração da greve, em 28 de maio, até seu 

término, em 13 de outubro de 2015, totalizando 143 textos noticiosos 

veiculados pelas quatro mídias estudadas. Pelo fato de nossa metodologia 

contemplar o viés não apenas qualitativo, mas igualmente quantitativo, 

examinamos a tipologia das informações reunidas, os gêneros jornalísticos53, e 

sua frequência de veiculação (Tabela 1). Identificamos cinco gêneros de 

frequência estável no noticiário sobre a greve, como mostrado na tabela 

abaixo. Nela, verifica-se o predomínio do gênero notícia em todas as mídias 

analisadas, com destaque para Correio Braziliense e G1 que, como vemos, 

não veicularam material explicitamente opinativo (artigos, colunas e/ou 

editoriais) durante a greve.   

            Com base em nossa experiência como jornalista e refletindo sobre as 

                                                           
53

 A comunicação periodística é estruturada em categorias funcionais, cujas unidades de 
mensagem se agrupam em classes, mais conhecidas como gêneros, extensão que se divide 
em outras, denominadas formatos, os quais, em relação à primeira, são desdobrados em 
espécies, chamadas tipos. (MARQUES DE MELO, 2009, p.35). 
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classificações de gênero jornalístico disponíveis na literatura e, ainda, 

considerando as características da nossa empiria, estabelecemos a tipologia 

“notícia” para referir-nos ao texto mais curto, objetivo, impessoal. O Novo 

Manual da Folha de S. Paulo54 relaciona notícia a um fato isolado, cuja 

informação pode ser atribuída a uma fonte ou mais, que repercutem a mesma 

ocorrência ao longo do texto. Recorremos também à concepção de Marques de 

Melo (2003) da função/finalidade como pressuposto das classificações de 

gênero no Brasil. E, de Chaparro, a pragmática do jornalismo e dos elementos 

que aderem ao discurso noticioso: “Sem intervenção valorativa não há ação 

jornalística” (1998, p. 102).  

            A notícia55 restrita a uma ocorrência se diferencia, portanto, da 

reportagem, na medida em que esta insere outros pontos de vista sobre o 

mesmo tema abordado ou o aprofunda com dados subsidiários e, não raro, no 

caso específico da greve de 2015, com o histórico do movimento. 

Diferentemente do caráter imediatista que uma notícia carrega, a reportagem, 

conforme Sodré e Ferrari (1986), pode ser mais extensa e completa, com 

abordagem aprofundada acerca de um tema específico. Em publicação 

clássica, Medina (1986) acrescenta que a reportagem implica uma apuração 

mais ampla de informações e uma escrita geralmente mais caudalosa que a 

reservada à notícia.   

 

Tabela 1 - Gêneros Jornalísticos 

  Folha de 
S. Paulo 

 % O Estado 
de S.Paulo  

 % Correio 
Braziliense 

 % Portal 
G1 

 % 

NOTÍCIA  16 53,3% 16 53,3% 28 84,8% 40 80,0% 

REPORTAGEM 7 23,3% 6 20,0% 4 12,1% 10 20,0% 

ARTIGO 4 13,3% 4 13,3% 0 0,0% 0 0,0% 

EDITORIAL 2 6,7% 4 13,3% 0 0,0% 0 0,0% 

ENTREVISTA 1 3,3% 0 0,0% 1 3,0% 0 0,0% 

Total 30 100,0% 30 100,0% 33 100,0% 50 100,0% 

Fonte: Publicações das quatro mídias estudadas 
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 No Manual de Redação da FSP, versão online, datado de 1996 [Disponível no link 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_introducao.htm>]. Acesso em 12 ago.2016. 
55

 Sousa (2001, p. 125) faz referência à “informação factual” para diferenciá-la de “comentário”. 
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Conforme os números obtidos, salta à vista a frequência do que 

classificamos de notícia, com 69,93% das veiculações, ou seja, notícias curtas 

e restritas ao factual, sem desenvolvimento do assunto, observadas com maior 

frequência no portal G1 e no Correio Braziliense, que não pontuaram nos 

quesitos explicitamente opinativos [artigo e editorial]. Um exemplo são dois 

textos publicados pela Folha de S. Paulo nos dias 28 e 29 de maio/2015. No 

primeiro, intitulado “Contra cortes, professores entram em greve em 19 

universidades federais”, o texto é composto de cinco parágrafos e uma lista de 

instituições paralisadas no momento de deflagração da greve. No último 

parágrafo, aparece a única fonte entrevistada, Rogério Marzola, coordenador-

geral da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos 

em Instituições de Ensino Superior Públicas (Fasubra), que compõe o único 

parágrafo, ao final do texto, sobre a adesão dos funcionários técnicos.  

O princípio da hierarquização das informações, neste exemplo 

específico, poderia ser questionado quanto à fonte citada na reportagem56, e 

sobre os modos de estruturar o texto de acordo com as informações obtidas 

e/ou disponíveis.57 O Andes-SN, cujo protagonismo é inequívoco nas 

paralisações de docentes universitárias, foi mencionado de maneira rápida e 

sem voz ativa, como se lê no início do 4º parágrafo: “As universidades em 

greve são ligadas ao Andes.” O mesmo jornal publicou no dia seguinte (29) 

uma notícia tão curta que caberia no gênero jornalístico “nota”, descrito por 

Marques de Melo (2009), mas não adotado neste trabalho para não diluir ainda 

mais a análise dos resultados por gênero. Assim, transcrevemos seu teor: 

 
Título: “Professores de federais decidem por paralisação”   
Lead/texto: Menos de uma semana após o governo federal anunciar corte de 
R$ 9,4 bilhões na educação, professores de 19 universidades federais 
declararam nesta quinta-feira (28) greve por tempo indeterminado. Oito 
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 Sousa (2001, p. 20) nos lembra que um acontecimento nunca é noticiado na íntegra. “Por um 
lado, só um ser onisciente poderia fazê-lo. Por outro lado, as informações sobre um 
acontecimento também são hierarquizadas, sendo selecionadas aquelas que são vistas como 
relevantes e suficientes para se dar a notícia”. Na notícia relatada, o que surpreende é que a 
informação principal geradora do lead não venha acompanhada de referência à fonte de dados 
da entidade responsável pela convocatória da greve. 
57

 É preciso ter em conta que são os meios os que selecionam os acontecimentos a partir do 
grau de implicação que eles pressupõem (ALSINA, 2009, p. 82) 
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universidades do Nordeste, sete do Norte, três do Centro-Oeste e os da UFF 
(Federal Fluminense), no Sudeste, decidiram interromper as atividades.  
 

A reportagem sob o título “Greve em universidades federais completa 3 

meses com ato em Brasil” (G1, 28/08/2015), descreve a movimentação em 

torno do ato, informa sobre o andamento da greve, ouve o Andes-SN, reproduz 

as declarações do então ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, via 

Facebook, atualiza o andamento da paralisação no aniversário de três meses, 

lista as instituições paradas e reproduz na íntegra uma nota divulgada pelo 

Ministério da Educação (MEC). Em contrapartida, o G1 informa, em 

15/09/2015: “Professores da Universidade Federal de Ouro Preto decidem 

encerrar greve”. Trata-se de uma notícia limitada ao fato de uma instituição 

retomar as aulas no curso de uma paralisação, que tampouco configura-se 

contextualizada neste texto específico. A segunda fonte é um instrumento 

anódino utilizado amiúde pelo MEC: uma nota divulgada pela assessoria de 

imprensa do órgão ministerial. Com base em nosso critério para diferenciar os 

textos noticiosos, portanto, foi possível identificar 27 reportagens (18,88% do 

total publicado pelos quatro veículos), distribuídos de maneira equivalente por 

FSP, OESP e G1. Por outro lado, na vertente claramente opinativa [e 

inevitavelmente informativa], identificamos tão somente oito artigos [entre 

artigos de opinião e veiculados em colunas fixas dos jornais] ou 5,59% das 

ocorrências gerais, seis editoriais (4,20%) e duas entrevistas (1,40%).  
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5. ANÁLISE DO CORPUS DA PESQUISA 

 

          Ao desafio de definir o nosso objeto de pesquisa seguiu-se a eleição do 

universo de dados empíricos a utilizar e, consequentemente, a necessidade de 

estabelecer critérios metodológicos para trabalhar os dados reunidos, de modo 

a produzir respostas às questões de nossa pesquisa. A escolha dos quatro 

veículos seguiu critérios de representatividade no cenário dos veículos de 

comunicação brasileiros, conforme já explicitado no Capítulo 2. Assim, às duas 

mídias tradicionais em papel somamos um portal cuja amplitude no relato da 

greve decorre do fato de constituir-se em braço na web de uma estrutura 

tentacular de comunicação (Grupo Globo) e uma quarta mídia de amplitude 

mais regional e situada na capital federal, Brasília, cidade que alberga a sede 

física da totalidade das entidades representativas das categorias profissionais 

envolvidas na greve, de técnicos a professores, destes aos reitores das 

universidades. 

Os dados foram coletados no primeiro semestre de 2016, com base nos 

textos veiculados sobre a greve de 2015 nos quatro veículos de comunicação, 

em suas respectivas plataformas online, entre os meses de maio e outubro58.  

O volume de textos reunidos, 143, foi agrupado, por publicação, em resumos 

com título, data e autores, e lidos exaustivamente para a definição das 

categorias de análise. Assim, seguindo Bardin, temos que “um sistema de 

categorias é válido se pode ser aplicado ao conjunto de informações e se é 

produtivo no plano das inferências” (1996, p. 41). Desta maneira, ao nos 

debruçarmos sobre os textos, encontramos categorias cuja definição e 

frequência, no universo de notícias reunidas, tornaram-se indispensáveis para 

a realização da análise qualitativa.  

Os textos foram analisados desde a perspectiva da Análise Crítica do 

Discurso, metodologia que considera a notícia como um tipo de discurso 

público capaz de expressar e reproduzir ideologias. Segundo van Dijk (2003), 

podemos ser moldados ideologicamente ao ler ou ouvir grandes volumes de 

informação. “As ideologias não são inatas, e o conteúdo e a forma do discurso 
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 A lista de textos veiculados, por mídia, está disponível nos apêndices desta tese. Pela impossibilidade 
de reproduzir integralmente os 143 textos de nossa amostra, optamos então por produzir Quadros com 
Resumos das Notícias, por veículo, com título, data e gênero jornalístico. 
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informativo podem formar, com maior ou menor probabilidade, modelos 

mentais de representações sociais e ideológicas”. (2003, p. 79). Segundo o 

autor, esta abordagem funciona como uma metodologia qualitativa que se 

propõe a desconstruir o teor da produção discursiva, neste caso a veiculada 

pelas mídias estudadas. Como reforça Fairclough, o outro vértice da análise 

crítica na qual nos baseamos: 

 
Podemos ver os textos de um ponto de vista representacional 
em termos de quais elementos dos eventos [fatos noticiados, em 
nosso caso] são incluídos na representação desses eventos e 
quais são excluídos, e quais dos elementos incluídos têm maior 
destaque ou importância. (FAIRCLOUGH, 2004, p.136) 

 
 

Neste capítulo, portanto, procederemos à análise do corpus pesquisado, 

de maneira a expor as estratégias discursivas presentes nas notícias 

publicadas sobre a greve de 2015, que doravante denominaremos greve. 

Utilizaremos, ao longo desta análise, as siglas para nos referirmos aos meios 

de comunicação, a saber: FSP (Folha de S.Paulo), OESP (O Estado de S. 

Paulo), CB (Correio Braziliense) e G1 (portal de notícias). Utilizaremos 

eventualmente, ao longo da análise do corpus de pesquisa, a terminologia 

“matéria”59 para designar todo e qualquer texto noticioso veiculado pelas quatro 

mídias. A exceção se produziu tão somente na Tabela 1, Gêneros 

Jornalísticos, utilizada no capítulo anterior, quando a diferenciação entre o 

critério classificatório dos textos jornalísticos era pré-condição para a análise.   

Realizamos, portanto, a análise de outras três categorias examinadas no 

corpus reunido. Em Frequência de Notícias (Tabela 2), mostramos o número 

de notícias publicadas mês a mês, em cada um dos quatro veículos, entre o 

início da paralisação e o seu término, e o que essas frequências sinalizam no 

exame geral do noticiário. As Tabelas 3 e 4 trazem, respectivamente, os 

Temas do noticiário e as Fontes ouvidas ao longo do movimento paredista.  

Apesar de a greve dos professores ter sido deflagrada nacionalmente 

em 28 de maio, simultaneamente à paralisação dos técnicos administrativos, o 

critério adotado para reunir os textos por veículo considerou primordialmente o 

tema da crise gerada pelo corte de verbas para a educação superior no país, 
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 Denominação geral para a formulação de uma notícia, de uma reportagem, de uma entrevista ou 
qualquer conjunto de informações veiculadas pelo jornalismo. (MEDINA, 1986, P. 92). 
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naquele então início do segundo governo de Dilma Rousseff, principal 

argumento das entidades com protagonismo desde o início da paralisação, a 

saber, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior 

(Andes-SN) e a Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-

Administrativos em Instituições de Ensino Superior. “Contra cortes, professores 

entram em greve em 19 universidades federais”, anuncia título de notícia 

veiculada pela FSP no dia 28 de maio. O lead do texto informa: “Menos de uma 

semana após o governo Dilma Rousseff anunciar corte de R$ 9,4 bilhões na 

educação, professores de 19 universidades federais do país declararam nesta 

quinta-feira (28) greve por tempo indeterminado”. Informa, no segundo 

parágrafo, que cortes em repasses às instituições federais já vinham 

comprometendo as atividades desde o início do ano. O texto também lista as 

19 instituições, notadamente do Norte e Nordeste. Nesta primeira relação, 

consta apenas uma IES situada na região Sudeste, a Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Mas a cobertura, no caso da Folha, principia com artigo 

publicado no dia 25 de maio intitulado “Pátria Educadora?”, comentando os 

cortes e questionando o slogan adotado no início da gestão presidencial 

reeleita em 2014, conforme já detalhado no Capítulo 1 (tópico Contextualização 

da greve). Prossegue no dia 27 de maio com novo artigo, “Um professor contra 

a greve”, assinado por um colunista do jornal, Bernardo Mello Franco. 

No mesmo diapasão, os primeiros textos do OESP [dias 12, 17, 18 e 27 

de maio] incorporados ao nosso universo empírico foram definidos por 

abordarem o cenário que se desenhava nas instituições universitárias afetadas 

pelos cortes de verbas, cujos efeitos impactaram, por exemplo, no pagamento 

dos serviços terceirizados. “Sem servidores terceirizados, UFF fecha 

restaurantes universitários”, informa a notícia do dia 12 de maio. O lead detalha 

o título, e no 2º parágrafo lê-se que “A UFF acumulou nos últimos cinco meses 

dívida de R$ 12 milhões junto à empresa Luso Brasileira, fornecedora de mão 

de obra de limpeza, cozinha, transportes e administração”. Na véspera do início 

da paralisação, o jornal noticiou: “Em protesto, alunos ocupam reitoria da UFF”. 

Entre as reivindicações, a reabertura do „bandejão‟ universitário. No dia 28 

[diferentemente da FSP], o OESP titula: “Greve atinge 39 universidades 

federais”, informando tratar-se de uma mobilização de professores e 

funcionários que “pedem reposição de 27% de perdas salariais e revisão do 
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contingenciamento de recursos às instituições”, como se lê no “olho”60, abaixo 

do título.  

O tratamento dispensado pelo Correio ao movimento resultou em três 

notícias veiculadas antes da data de deflagração da greve, nos dias 19 e 26. 

Na primeira delas, sob o título “Federais ameaçam fazer greve nacional por 

atrasos em repasses do MEC”, o texto noticia a iminência da paralisação, 

citando expressamente o Andes-SN e destacando a mobilização em 

universidades do Sudeste, Sul e Centro Oeste, incluindo a própria Universidade 

de Brasília (UnB). No dia 26, duas notícias “agendam” a greve, como se lê na 

principal delas: “Professores de instituições entram em greve na quinta-feira” e 

um texto, com apenas dois parágrafos, informando que a “UFF fecha reitoria 

diante da ameaça de ocupação” Porém, em termos de precocidade no 

tratamento do tema, o destaque é o portal G1, que veiculou 15 notícias que 

precederam a paralisação, entre os dias 13 e 27 de maio.  

Novamente, a agenda sobre as dificuldades enfrentadas com os 

serviços terceirizados nas universidades foi destaque e expôs os problemas 

crescentes das instituições para fazer face ao cumprimento dos contratos com 

empresas prestadoras de serviços de limpeza, manutenção, segurança etc. Os 

textos, diferentemente dos jornais impressos em versão online, cuja autoria é 

geralmente atribuída à redação [com assinatura ou não de um profissional], no 

portal G1 raramente são assinados, cabendo a autoria a uma identificação 

mais genérica – exemplos: G1 BA, G1 AC, G1 Rio, G1 MG etc. Na soma das 

50 notícias veiculadas pelo portal e elencadas neste levantamento, apenas 5 

(10%) são assinadas por repórteres.  

 

4.1 Noticiabilidade e frequência de veiculações  

Chama a atenção, num primeiro momento, o baixo volume de notícias 

sobre um movimento social que impactou de maneira significativa as atividades 

em campi universitários ao longo de quase cinco meses. Considerando o total 

de 30 peças veiculadas, isoladamente, por FSP e OESP entre maio e outubro 
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 Recurso de edição usado na Folha para anunciar os melhores trechos de textos longos e 

arejar sua leitura. Em geral tem apenas três linhas de texto centralizadas, nas quais se 
destacam frases relevantes e sugestivas do artigo, entrevista ou transcrição. Para ganhar 
espaço, admitem-se alterações pequenas e supressão de palavras.   
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_edicao_o.htm>. Acesso em: 27 ago 2017. 
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de 2017, obtém-se a ínfima média de 5 notícias/mês, praticamente a mesma 

obtida pelo Correio Braziliense, com apenas 3 notícias adicionais. Em 

contrapartida, o portal G1 aparece nesta pesquisa com um volume 

surpreendentemente elevado (50), comparado aos demais, visivelmente pelo 

fato de reproduzir na web notícias originariamente veiculadas, por exemplo, 

nas emissoras afiliadas ao sistema globo de televisão. Esta estrutura permitiu 

ao G1 produzir um noticiário com relatos de lideranças do movimento grevista 

em universidades fora dos grandes centros, ao contrário da ênfase da FSP e 

do OESP nas instituições da região Sudeste, primordialmente. O Correio 

destacou a movimentação favorável e contrária à paralisação no interior da 

Universidade de Brasília, que terminou alijada da greve em meio a forte debate 

interno.  

Outro aspecto que salta à vista é a frequência de notícias por veículo. A 

Folha concentra o maior número de publicações em setembro (30%), seguido 

de outubro (20%), ou seja, faculta mais espaço editorial ao que poderíamos 

classificar de „estertores‟ da greve, quando a via de negociação com o governo 

se mostrava inócua e o movimento se desgastava visivelmente. O Estado, ao 

contrário, concentrou o maior volume de publicações nos primeiros dois meses 

da paralisação (respectivamente, 26,7% em maio e 23,3% em junho)  

destacando, portanto, a deflagração da greve em um número crescente de 

universidades, frequência próxima a do Correio Braziliense, que concentrou o 

maior volume noticioso em junho (39,4%), enquanto o portal G1 direcionou 

maciçamente sua cobertura para o mês inaugural do movimento nas 

universidades, com 44% das notícias concentradas em maio, como se observa 

nos números organizadas na tabela abaixo. 

Sodré recorre a uma interessante referência, para fins de compreensão 

da notícia e também dos mecanismos pelos quais ela é produzida: “A hipótese 

que sustentamos é a de que o acontecimento é a sombra projetada de um 

conceito construído pelo sistema da informação, o conceito do fato” 

(MOILLAUD apud SODRÉ, 2012, p. 33). O autor infere que o fluxo noticioso 

decorre de um sistema interpretativo, “que pode ser visto como um conjunto 

hegemônico de regras inerente à construção do acontecimento, logo, como 

uma articulação ideológica, ao mesmo tempo técnica e valorativa [...] (SODRÉ, 

2012, p. 98) 
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Tabela 2 - Frequência das notícias  

 Folha de 

S.Paulo 

O Estado de S. 

Paulo 

Correio 

Braziliense 

Portal G1 

 

MÊS 

Nº de 

textos 

% 

subtotal 

Nº de 

textos 

% 

subtotal 

Nº de 

textos 

% 

subtotal 

Nº de 

textos 

% 

subtotal 

Maio 5 16,7% 8 26,7% 

 

6   18,2% 22  44,0% 

Junho 3 10,0% 7 23,3% 13   39,4% 4   8,0% 

Julho 4 13,3% 6 20,0% 2 6,1% 7  14,0% 

Agosto 3 10,0% 3 10,0% 4   12,1% 7  14,0% 

Setembro 9 30,0% 5 16,7% 5   15,2% 6  12,0% 

Outubro 6 20,0% 1   3,3% 3 9,1% 4    8,0% 

  30 100,0% 30 100,0% 33 100,0% 50 100,0% 

Fonte: Publicações das quatro mídias estudadas. 

 

No terceiro dos quatro editoriais do OESP sobre a greve, publicado em 

25/08 sob o título “A longa greve”61, lê-se, no sexto parágrafo, à guisa de 

explicação sobre o desinteresse dos meios de comunicação acerca do 

movimento: “As greves nas universidades federais se tornaram tão rotineiras 

que a imprensa hoje dedica pouco espaço para noticiá-las. Na atual 

paralisação, a única novidade é o surgimento de protestos formulados por 

alguns professores contra a banalização da greve como forma de protesto”. O 

texto se referia a dois docentes que vieram a público expor posições contrárias 

à paralisação: Daniel Aarão Reis, titular do Departamento História na 

Universidade Federal Fluminense e Giuseppe Tosi, professor associado de 

Filosofia na Universidade Federal da Paraíba. No texto, o OESP sai em defesa 

das vozes publicamente dissonantes: “Independentemente das críticas que têm 

recebido dos colegas grevistas, a verdade é que os professores Aarão e Tosi 

foram felizes e corajosos ao cobrar maior responsabilidade de seus pares”, lê-

se no último parágrafo do citado editorial.  

Em artigo publicado pela FSP no dia anterior à deflagração da greve, o 

jornalista Bernardo Mello Franco escreve: “Nesse ambiente de justa 

indignação, o historiador Daniel Aarão Reis Filho decidiu remar contra a 

corrente. Professor da Universidade Federal Fluminense, ele escreveu um 

libelo contra a greve nas instituições públicas.” O texto lembra a trajetória de 

                                                           
61

 Disponível no link <http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-longa-greve,1749953>. 
Acesso em 13 set. 2017. 
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ex-integrante da luta armada contra a ditadura62, dado curricular que é somado 

à de um dos fundadores do PT no texto de abertura da entrevista com Aarão 

Reis, publicada em 11 de julho, intitulada “Greve prejudica mais do que 

defende universidade, diz professor da UFF”. 

Chama a atenção, nesta construção, a ambiguidade de sentido. O autor 

do artigo encontra “justa” a indignação frente à „penúria‟ do Ministério da 

Educação e aos cortes promovidos no orçamento da pasta, mas se entusiasma 

com a crítica do professor ao movimento e enxerga a possibilidade de estendê-

la a outros setores como saúde e transporte. A nosso ver, esta ambiguidade 

revela-se uma estratégia discursiva utilizada pelo articulista para reforçar sua 

crítica ao governo e, ao mesmo tempo, criticar o movimento grevista. A posição 

das mídias em editoriais e artigos é abertamente contrária – como foi possível 

demonstrar em vários momentos de nossa análise –, ao modelo vigente de 

universidade pública e ao corporativismo nela instalado, ideia genérica que 

atravessa praticamente todos os textos opinativos.  

Na Tabela 2, portanto, verificamos que o relato quantitativo da greve, em 

número de peças informativas, corre ao sabor das decisões editoriais de cada 

veículo, como materialização das estratégias para fazer valer sua posição, por 

conseguinte a mesma dos grupos políticos e econômicos que representam. 

Valemo-nos também, para tratar da baixa frequência de notícias, em se 

tratando de um movimento grevista longevo, da definição de „noticiabilidade‟ 

consagrada por Traquina (2005)63. Sabe-se, na prática jornalística, que a 

notícia tende a acompanhar a ocorrência de fatos que justifiquem maior 

visibilidade no curso de sua ocorrência, como no exemplo do movimento social 

grevista. Embora o volume de notícias seja notavelmente baixo ao longo do 

período, exceção feita ao portal G1, a nosso ver em decorrência de sua 

estrutura regionalizada de coleta de informações, salta à vista o fato de dois 

grandes jornais de circulação nacional dedicarem apenas 0,46 notícias/dia. 

Sobre esse tópico, Marcondes Filho faz uma provocação no texto que abre o 

tópico „Clichê: a alma da notícia‟ do livro „Ser Jornalista‟ (2009).  

                                                           
62

 Ditadura militar que vigorou no Brasil entre 1964-1985. 
63

 Conjunto de critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento 
jornalístico, isto é, possuir valor como notícia. Assim, os critérios de noticiabilidade são o 
conjunto de valores-notícia que determinam se um acontecimento, ou assunto, é suscetível de 
se tornar notícia, isto é, de ser julgado como merecedor de ser transformado em matéria 
noticiável e, por isso, possuindo „valor notícia‟”. (TRAQUINA, 2005, p. 63)  
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Os critérios comumente utilizados para a determinação se um fato é ou 
não notícia estão longe de ser óbvios. Há, naturalmente, um consenso 
no meio jornalístico que o fato tem de ter algo de espetacular ou 
sensacional, [mas, na realidade] é em torno dos clichês que se estrutura 
a parte majoritária das notícias. E jornalistas, como todas as pessoas, 
selecionam os fatos novos e os classificam a partir de seus próprios 
estereótipos. (MARCONDES FILHO, 2009, p. 101).  

 
 

Ou, como pontua Alsina, considerar o princípio intransferível da seleção 

como estratégia de implicação dos meios. “É preciso ter em conta que são os 

meios os que selecionam os acontecimentos a partir do grau de implicação que 

eles pressupõem.” (ALSINA, 1993, p. 82). Como lembra-nos van Dijk (2017) 

em „Discurso y Contexto‟, a redação de notícias expressa não apenas o que os 

jornalistas sabem sobre alguns eventos noticiosos, mas envolve um processo 

complexo de seleção contextualizada a partir dos modelos situacionais de 

proposições. “Além das inclinações ideológicas, será a „inclinação‟ estilística 

geral do jornal a que influirá na seleção final das palavras apropriadas para o 

artigo jornalístico.” (VAN DIJK, 2017, p. 164). A inclinação estilística a que se 

refere o autor é relativizada nesta afirmação de Verón (1999), em cuja 

abordagem os signos de leitura convergem, desde o formato livro, para a 

multiplicidade informativa dos tempos atuais: “A atualidade do mundo dia após 

dia impõe aos meios informativos uma forte homogeneidade que só pode ser 

compensada, em termos da busca de uma singularidade do produto, no plano 

da enunciação, das maneiras de dizer.” (VERÓN, 1999, p. 97).  

Não nos deteremos na abordagem da sociosemiótica proposta por 

Véron, mas nos permitimos dialogar com seus achados na pesquisa de campo 

que originou o livro „Construir el acontecimiento‟.  Nesta obra, ao examinar a 

cobertura de um grupo de meios de comunicação a um acidente nuclear 

ocorrido em território norte-americano, Verón conclui ser impossível “separar os 

conteúdos descritivos da articulação de conjunto que constrói as relações entre 

os componentes do acontecimento e que, em consequência, permite julgar sua 

importância”. (VERÓN, 2002, p. 123).  

Efetivamente, uma visão geral acerca dos relatos da greve de 2015 por 

parte das quatro mídias pesquisadas, nos permite destacar que é na 

imbricação entre os vários formatos de notícias, além da pauta essencialmente 
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repetitiva – limitada a acompanhar com intencional displicência o passar dos 

dias de paralisação, informando o número de instituições paradas e as 

tentativas dos grevistas de obter respostas do governo e, da parte deste, de 

esquivar-se a dá-las em um cenário de forte crise político-institucional e 

também econômica –, que se constrói um noticiário que investe, sob a forma 

de editoriais e artigos assinados, contra o princípio constitucional do ensino 

público superior gratuito. Desta maneira, o noticiário se constrói quase sempre 

sem grandes novidades ou vieses acerca da problemática anunciada pelos 

grevistas.  

Nesta abordagem do processo de seleção típico da atividade noticiosa, 

recorremos a Patrick Charaudeau (2015), que lista alguns critérios hierárquicos 

de importância crucial para a seleção dos textos a serem reportados nas 

mídias, tais como: a temporalidade (o público tem interesse no presente), a 

expectativa (informações ao público-alvo) e a sociabilidade (assuntos do 

espaço público). O autor ainda vai mais além quando afirma que “o 

acontecimento é selecionado em função de seu potencial de saliência, que 

reside ora no notável, no inesperado, ora na desordem.” (CHARAUDEAU, 

2015, p.141). Sodré (2012) fala em regras hierárquicas de importância para a 

decisão de um veículo noticiar um fato e também, e aqui ressaltamos este viés, 

sobre o que há de presunçoso na decisão de reportar um dado da realidade. 

 
O texto de jornal representa basicamente um tipo de intervenção na 
língua – com os recursos retóricos da clareza e da concisão – afinado 
com a estrutura ideológica do sistema informativo, cuja forma mais 
evidente é a presumida transparência da realidade, por meio da 
evidência noticiosa dos fatos. É, porém, uma presunção que esconde as 
refrações, as distorções e a mística do que se pretende erigir como 
espelho do real. (SODRÉ, 2012, p. 16) [grifo do autor] 

 

 

No presente estudo, se consideramos a greve como um fato que implica 

a paralisação de uma parte expressiva das universidades federais do país, com 

implicações práticas importantes64, o baixo volume de notícias não sinaliza 

apenas desinteresse em torno do movimento de funcionários técnicos e 
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 Segundo a reportagem da FSP de 28/5/2015, „Greve nas universidades federais agrava crise 
após corte de verba‟, as 63 universidades somavam, à época, 1.045.507 alunos matriculados 
em 5.655 cursos de graduação presencial, além de contarem com 150 mil funcionarios e 101 
mil professores (em exercício e afastados). As fontes destes dados foram a Fasubra e o Inep. 
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docentes, sob o argumento da previsibilidade das reivindicações ou do 

esvaziamento das instituições de ensino superior em um momento de crise 

institucional como o verificado naquele ano de 2015. A nosso ver, a baixa 

noticiabilidade do movimento demonstra uma das vertentes de manipulação 

dos fatos, corroborando a postura teórica aqui adotada e explicitada no capítulo 

anterior. Desta forma, a teoria passa a funcionar como modelo explicativo dos 

dados pesquisados.  

Porém, no tocante ao volume e alcance das informações veiculadas, 

constatamos também que o portal G1 foi o único a contemplar uma dimensão 

nacional quanto à origem das informações – a cobertura do movimento grevista 

deu-se nas várias regiões do país, enquanto os demais veículos concentraram 

as notícias provenientes da região Sudeste65, que concentra as universidades 

mais prestigiadas e bem situadas no ranking de performance divulgado durante 

a greve pelo jornal que o concebeu, Folha de S. Paulo. O Correio Braziliense 

registrou sua cota de noticiário local, dando destaque às deliberações da 

Universidade de Brasília, afinal alijada da paralisação nacional após várias 

deliberações em assembleias de professores.     

 

 

4.2 O registro opinativo nos artigos 

Apenas FSP e OESP publicaram artigos fortemente opinativos e 

contrários à paralisação, cada um deles com quatro peças. Os artigos de 

OESP, por seu conteúdo analítico sobre a conjuntura envolvendo a crise nas 

universidades, serão examinados mais detidamente. Na Folha, a ênfase é 

política – três dos quatro textos levam a expressão „Pátria Educadora‟ no título. 

Trata-se do slogan do segundo mandato de Dilma Rousseff.66 O primeiro foi 

publicado em 25/05, leva a assinatura do senador Aécio Neves (PSDB) e trata-

se do primeiro texto veiculado pela Folha que aborda, e de maneira incidental, 

no quinto parágrafo, a greve iminente: “Nesta semana, os professores de 43 

instituições federais de ensino anunciaram greve por melhores salários e pela 
                                                           
65

 A hipótese para esta seleção a priori dos temas a noticiar – pelo critério de uma dada 
instituição situar-se na região de maior atividade econômica do país – está baseada na 
percepção que tivemos ao trabalhar como repórter nos jornais FSP e OESP, entre os anos de 
1987 a 1998. 
66

 Notícia veiculada no portal do governo em 01/01/2015, no dia da posse, em 01/01/2015. 
Disponível no link <http://www.brasil.gov.br/governo/2015/01/dilma-toma-posse-e-anuncia-
lema-do-novo-governo-201cbrasil-patria-educadora201d>. Acesso em 15 set. 2017.  
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falta de estrutura de trabalho”. No artigo, claramente cabe ao oponente da 

campanha presidencial de 2014 cumprir o papel condenatório dos cortes no 

orçamento, uma das teses centrais do jornal em oposição ao então início de 

mandato de Rousseff. A crítica é dirigida às ações do governo na área da 

educação, “penalizada” com o terceiro maior corte orçamentário nos primeiros 

meses do governo, que teria reduzido a um terço o volume de recursos da 

pasta. No penúltimo parágrafo, o texto admite que “O Brasil já destina mais de 

5% do PIB para a educação, recursos que chegarão a 10% até 2024. Mais 

investimento no setor é sempre uma ótima notícia, mas, sem gestão de 

qualidade, ninguém sabe se esses recursos vão realmente servir aos 

brasileiros”. O mesmo argumento apareceu cinco meses depois em notícia da 

FSP (05/10) que anunciou a posse de Aloizio Mercadante no Ministério da 

Educação em substituição a Janine Ribeiro: “Ao assumir Educação, 

Mercadante diz que é preciso fazer „mais com menos‟”.  

O segundo artigo viria dois dias depois, assinado por um colunista da 

Folha, Bernardo Mello Franco, com um título, „Um professor contra a greve‟, 

que prenuncia o teor. O texto informa sobre a greve iminente, com uma 

sequência de críticas sobre o contexto que afetaria a universidade pública 

brasileiro naquele momento, em decorrência da redução prevista nos repasses 

daquele ano. Assim, no segundo parágrafo, lê-se “Na UFRJ, a maior federal do 

país, alguns campi fecharam nos últimos dias por falta de segurança e higiene. 

Alunos e professores tiveram que deixar as salas de aula para ajudar na 

limpeza dos banheiros. „É um vexame‟, especialmente para um governo que 

prometeu a „pátria educadora‟”. (grifo nosso). 

No terceiro parágrafo, aparece a informação que justifica o título do 

artigo: “Nesse ambiente de „justa indignação‟, o historiador Daniel Aarão Reis 

Filho decidiu remar contra a corrente. Professor da Universidade Federal 

Fluminense, ele escreveu um libelo contra a greve nas instituições 

públicas.[grifos nossos] É um texto polêmico, que merece ser lido fora do meio 

acadêmico”. O artigo de Mello Franco opina e simultaneamente analisa os 

dados então disponíveis sobre o contexto que vigia no momento anterior à 

eclosão da greve. O parágrafo seguinte trata de apresentar o professor – 

“Intelectual respeitado na esquerda e ex-integrante da luta armada contra a 

ditadura.”  
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Na verdade, o texto de Aarão trata da prática grevista nas instituições 

públicas de ensino superior (grifo nosso), portanto desacreditando a 

generalização feita pelo jornalista. A carta foi dirigida aos alunos de Aarão Reis 

na UFF e aos professores de História da instituição, como uma justificativa 

prévia para o fato de que ele seguiria ministrando as classes. “Se a 

universidade estiver fechada, trabalharemos nos gramados do campus, com 

belas vistas para o mar e para as montanhas.” A base dos argumentos do 

professor é, portanto, o que qualifica de estratégia equivocada em defesa das 

universidades. “A greve, "por tempo indeterminado", não qualifica o debate, 

anula-o; não acumula forças, dispersa-as; não concentra, fragmenta e 

pulveriza; não fortalece, enfraquece.”  

Com sua missiva difundida na véspera do início „oficial‟67 da greve, o 

professor Aarão Reis transformou-se, ao mesmo tempo, em pauta68 e gancho69 

da cobertura jornalística sobre a greve. A primeira é assim descrita por Rolando 

Henn (1996) em „Pauta e notícia‟: “A pauta é uma atividade de leitura pré-

codificada que não deixa de conter, pelo menos potencialmente, a 

possibilidade do novo” (idem, p. 88). O sistema jornalístico tem nela “seu 

componente chave, em termos de primeira filtragem, do caos ecossistêmico” 

(idem, p. 86) Tendem a prevalecer, portanto, as matérias70 jornalísticas com 

melhores ganchos. Para a noção de gancho jornalístico, a melhor metáfora é 

mesma a do pescador que necessita dispor de uma isca para atrair o peixe.  

Aarão Reis virou pauta não só pelo teor crítico do seu artigo, mas também por 

antecipar-se e veicular sua carta [cuja íntegra se inclui nos documentos anexos 

desta tese] uma semana antes da data marcada para o início da greve por 

parte dos docentes, 28/05, explicitando de maneira incisiva um conjunto de 

críticas à organização do movimento. Virou gancho também por alguns dados 

curriculares. Em um momento de grande instabilidade política como o vivido 

                                                           
67

 Andes-SN e Fasubra se articularam junto aos sindicados asociados para deflagrar a greve 
em 28/maio/2015, o que desencadeou críticas do MEC quanto ao agendamento do movimento. 
68

 Detonador de uma notícia ou qualquer matéria jornalística. Configuração de determinado 
acontecimento que apresenta certos “síntomas” (já cristalizados, emergentes ou subjacentes) 
que se identificam como noticia. (MEDINA, 1986, p.93) 
69

 É fundamental que as pautas e reportagens na Folha tenham alguma razão que lhes dê 
atualidade e interesse geral para justificar sua publicação, isto é, um gancho. Os repórteres 
devem procurar o gancho de suas histórias e, se possível, explicitá-los para o leitor. (Novo 
Manual de Redação,1996:<http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_producao_g.htm> 
70

 Denominação geral para a formulação de uma notícia, ima reportagem, uma entrevista ou 
qualquer conjunto de informações veiculadas pelo jornalismo.(MEDINA, 1986, p. 92) 
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pelo país após a posse de Rousseff, em janeiro/2015, a dupla condição de ex-

presidente do PT no Rio e ex-militante contra a ditadura exerceu uma 

atrabilidade irresistível. Como já referido neste capítulo, ele foi citado 

nominalmente por OESP em editorial [A longa greve, 25/08] que atacava o 

“Grevismo universitário”, foi o assunto de artigo e entrevista na FSP, e tema de 

notícia veiculada em 24/08 pelo portal G1, que reproduziu matéria 

originalmente publicada pelo jornal O Globo.  

Os outros dois artigos publicados por FSP ao longo da greve trataram de 

contestar o slogan que lançou o segundo mandato de Dilma Rousseff. O 

professor de filosofia da USP, Vladimir Safatle, colunista fixo do jornal, 

deplorou, em 14/07, os cortes de verbas para a pós-graduação, qualificando o 

slogan “Pátria Educadora” de “estelionato eleitoral” e de mera proposição dos 

profissionais de marketing do governo federal. O artigo apenas critica o então 

governo e não menciona em nenhum momento a greve em curso. A menção 

positiva ao movimento veio em 27/08, em artigo do então líder do Movimento 

dos Trabalhadores sem Teto (MSTS), Guilherme Boulos, também crítico da 

contradição entre o slogan do governo e os crescentes cortes de verbas para 

as universidades, enxergando no movimento grevista uma resposta inevitável. 

Lê-se, na abertura do 6º parágrafo: “A legitimidade dessa greve é 

inquestionável. Além das demandas salariais, de condições de trabalho e 

reestruturação da carreira, o que está em jogo é o futuro da universidade 

pública brasileira”. Neves, Safatle e Boulos cumprem, cada um à sua maneira e 

por sua posição no espaço público e/ou político, o papel de reforçar a oposição 

da FSP ao governo recém-eleito. Legitimam, portanto, uma visão que os 

antecede na cadeia de construção de sentido promovida pelo noticiário deste 

jornal. 

Esta pesquisa, ao buscar desnaturalizar as representações construídas 

pelos meios de comunicação acerca da universidade no contexto da greve, 

enxerga-as criticamente na medida em que se descontrói os textos em 

categorias, notadamente os de natureza opinativo/argumentativo, de que são 

claros exemplos os editoriais e artigos de opinião. A chamada análise de 

sentido, ou de produção de significados, nutre a hipótese segundo a qual o 

sistema produtivo deixa rastros nos produtos cujo sentido pode ser 

fragmentariamente reconstruído a partir da manipulação dos textos.   
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Este tipo de análise aplica-se à ampla reportagem da Folha de S. Paulo 

de 14/09/2015, informando que as cinco primeiras posições do RUF (Ranking 

Universitário Folha)71 eram ocupados, respectivamente, por USP, UFRJ, 

UFMG, Unicamp e UFRGS [esta na região Sul, enquanto USP e Unicamp, 

como instituições estaduais, dependem das verbas do governo  do Estado de 

São Paulo] segundo cinco critérios: pesquisa, ensino, inserção no mercado, 

inovação e internacionalização. Lê-se, no último parágrafo de um texto que é 

parte da reportagem „Aprenda a usar os dados para escolher sua universidade‟, 

que “Greve iniciada há três meses atinge as 41 universidades federais que 

responderam à reportagem (em algumas, docentes estão parados; em outras, 

técnicos)”. Informa, ainda que em 17 delas, o 1º semestre letivo/2015 não havia 

terminado. “Há reinvindicação de reajuste salarial, via revisão da carreira, mas 

também por melhoria nas condições de trabalho.” A associação não é explícita, 

mas se depreende que o texto busca ressaltar a existência de conflitos e 

disputas por verbas etc. como contraponto à qualidade de ensino reconhecida 

pela avaliação do ranking montado pelo veículo com o objetivo de orientar o 

leitorado.  

 

4.3 Jornalismo digital e suas interfaces 

A opção por incluir no corpus de pesquisa um portal de notícias genuíno, 

ou seja, concebido para atuar como meio de comunicação online desde o 

batismo, caso do G1, braço na web do Grupo Globo, deveu-se ao nosso 

entendimento de que a escalada crescente deste tipo de mídia merecia 

comparecer em uma análise comparativa, em relação a mídias tradicionais, do 

teor veiculado sobre a greve de 2015.  

A disseminação da Internet e as novas mídias sociais (blogs, Facebook, 

Twitter etc.) vem ocorrendo de maneira acelerada, nos últimos anos, nas 

democracias ocidentais, resultando em um processo de fragmentação da mídia 

e da audiencia, como constata Azevedo (2011), estudioso dos jogos de poder 

entre os meios de comunicação e as práticas políticas brasileiras. No contexto 

descrito pelo autor, o consumo da mídia tradicional diminui e o consumo das 

novas mídias é crescente, e um dos efeitos decorrentes desse fenômeno é a 
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 Disponível no link <http://ruf.folha.uol.com.br/noticias/>. Acesso em 12 set. 2017. 
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perda da universalidade do público, que tende a se estruturar em nichos a 

partir de preferencias ideológicas, políticas e culturais. “Esse processo, se, por 

um lado, democratiza a informação, por outro, estaria ameaçando o jornalismo 

baseado na ideia da objetividade (e dirigido para um público universal) e 

levando a uma “partidarização” da notícia.” (AZEVEDO, 2011, p. 90). Este viés, 

na perspectiva da homogeinização dos textos, é compartilhado por Chauí.  

 
 
A multimídia potencializa a indistinção entre as mensagens e entre os 
conteúdos. Como todas as mensagens estão integradas em um mesmo 
padrão cognitivo e sensorial, os conteúdos se misturam e se tornam 
indiscerníveis.(…) Em suma, como nas mídias tradicionais, o simbólico 
é devorado pelas imagens, os contextos semânticos são fragmentados 

e unificados com a mistura de sentidos aleatórios.” (CHAUÍ, 2006, p. 70)  
 

 

A plataforma digital72, como aponta Ferrari (2010), oferece a 

possibilidade de vincular notícias sobre o mesmo tema em diferentes links que 

se repetem ao longo dos dias e são alimentados, por um grupo de 

comunicação com diversas rádios e emissoras de TV coligadas pelo país. Sem 

as restrições espaciais do veículo impresso, conforme pontua Castells (2008)73, 

os meios digitais oferecem uma frequência maior de informações sobre um 

acontecimento por contar com recursos do jornalismo digital, como é exemplo a 

narrativa transmídia74, que facilitam a disseminação e a remissão a outros 

textos. Em nosso corpus de pesquisa, vale lembrar, todas as matérias 

veiculadas sobre a greve foram extraídas das respectivas plataformas digitais, 

no caso dos três jornais que ainda mantêm o formato impresso. Ainda assim, 

observamos como o portal G1, concebido para noticiar no formato 

exclusivamente digital, fez um uso mais explícito do recurso de remissão a 

                                                           
72

 “Tudo indica que a mídia de massa do século XXI será muito diferente da atual – seja pela 
personalização do conteúdo, pela interatividade ou pelo dinamismo do noticiário. Com milhões 
de usuários simultâneos, os portais são o melhor indício de como será essa nova mídia.” 
(FERRARI, 2010, p. 37) 
73 O crescente interesse dos meios de comunicação corporativos pelas formas de comunicação 

através da internet é, na realidade, o reflexo do surgimento de uma nova forma de 
comunicação socializada. (CASTELLS, 2008, p. 20) 
74 O emaranhado de informações que irá caracterizá-la compõe uma estrutura semelhante à de 

uma rede, onde os diversos pontos se conectam para compor o todo. Assim também é o 
hipertexto ou hipermídia, reflexo desta rede. (JENKINS, 2009 apud SANTOS, 2015). 
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outros textos já veiculados em sua plataforma e matérias a ele relacionados, os 

chamados hiperlinks75. 

Atende-se, neste caso, o que Santos (2016) define como uma das 

modalidades de repensar a prática jornalística, adequando-a a possibilidades 

oferecidas pelas novas mídias e também à reconfiguração dos processos de 

recepção, que se tornou uma preocupação comum aos meios de comunicação, 

“especialmente aqueles já inseridos em um mercado movido pelo surgimento 

de novas possibilidades de interação com os leitores e produtores de 

informação da era digital”. (SANTOS, 2016, p. 67). Este processo, porém, não 

está isento de conflitos e indefinições, ao contrário, como aponta o sociólogo 

espanhol Manuel Castells, uma das referências teóricas do debate sobre o 

impacto social do mundo digital, para quem o novo campo de comunicação de 

nossa época surge através de um processo de mudança multidimensional 

configurado pelos conflitos enraizados na estrutura contraditória de interesses 

e valores que constituem a sociedade. (CASTELLS, 2009, p. 91). 

Chama-se “imaterialidade jornalística”, no dizer do professor Marcondes 

Filho (2009, p. 156), o novo caráter do jornalismo numa sociedade cada vez 

mais permeada por novos sistemas de comunicação e tecnologias de 

informação. Ele enxerga neste processo uma quebra radical dos métodos que 

definiram a atividade no século XX, como a expansão empresarial do setor ou 

a capacidade de as mídias definirem-se no espectro ideológico. No cenário 

atual, o texto e a prática jornalística sofrem uma transformação substancial, 

segundo o autor, que assim analisa o fenômeno do jornalismo na chamada era 

digital: 

Tem-se, numa matéria única de página inteira ou de meia página de 
jornal uma série de blocos que são simplesmente agregados e que 
constituem uma diversidade dentro desse mesmo texto jornalístico. A 
sensação no final da leitura é de uma matéria que aspirou informar mas 
que manteve-se no plano das pinceladas gerais, de tal forma que o 
leitor sedento de notícias e conhecimento o continuará sendo após essa 
leitura. (MARCONDES FILHO, 2009, p. 157) 
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 Elemento básico de hipertexto, um hyperlink oferece um método de passar de um ponto no 
documento para outro ponto no mesmo documento ou em outro. (FERRARI, 2010, p. 144) Na 
prática, o hiperlink, como se usa grafa em português, consiste básicamente na prática de saltar 
de um barco a outro sem sair de um lago. 
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É visível, no entanto, a expansão do que Castells chama de 

„autocomunicação‟. O movimento grevista também tirou proveito das redes 

sociais e seus códigos de distribuição de opiniões, que também deram 

visibilidade ao movimento grevista. O ministro da Educação que permaneceu 

no cargo [abril a outubro]76, apenas um mês a mais que o período período da 

greve [maio a outubro], Renato Janine Ribeiro é detentor de um perfil bastante 

ativo e acessado no Facebook e, durante sua passagem pelo ministério, não 

deixou de utilizá-lo para posicionar-se sobre o movimento. Em 28/05, primeiro 

dia de paralisação, postou nesta rede social: “As greves só fazem sentido 

quando estiverem esgotados os canais de negociação”. A frase foi reproduzida 

em matéria do G1 e atribuída ao ministro, cargo público, não ao dono do perfil 

Renato Janine Ribeiro. 

Também o Andes-SN utilizou as redes sociais para disseminar uma 

hashtag77 convidando ao diálogo governo-entidades, precedida de uma 

provocação relacionada à condição profissional de Janine, professor de Ética e 

Filosofia Política na USP. "Reflexão de Hegel: por que não #DialogaJanine!?" 

(FSP, 14/09). A matéria informa que “o questionamento, em tom irônico, é feito 

por professores de universidades federais em greve” e que “o principal 

sindicato da categoria publicou charges de filósofos, a exemplo de Janine, 

lamentando a falta de interlocução com o titular do MEC”, como nas charges de 

Descartes, Nietzche e do educador brasileiro Paulo Freire, que reproduzimos 

abaixo. As charges, assinadas por Nico, traziam ainda os filósofos Hegel, 

Rousseau, Sartre, além dos russos Lênin e Trotsky. Todas podiam ser 

baixadas em um site78 exclusivo para divulgação materiais visuais da 

campanha reivindicatória de 2015.  
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 Notícia da demissão do então ministro Renato Janine Ribeiro, cinco meses após a posse. 
Disponível no link:<http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/09/dilma-informa-renato-janine-que-
ele-deixara-ministerio-da-educacao.html>. Acesso em 17/9/2017.   
77

 Hashtag é um composto de palavras-chave, ou uma única palavra, precedido pelo símbolo 
cerquilha (#). Tags significam etiquetas e referem-se a palavras relevantes, que associadas ao 
símbolo #, se tornam hashtags amplamente utilizadas nas redes sociais.  (SANTOS, 2016, p. 
73) 
78

 Disponível em: <https://grevenasfederaisandes.wordpress.com/informandes-
especiais/materiais/> 
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4.4 Análise ideológica do discurso noticioso 

            Segundo van Dijk (2003), em „Ideología y discurso‟, os mais variados 

recursos, como as figuras de linguagem ou a estrutura textual utilizada por um 

grupo de agentes sociais acerca de outro, desempenham funções ideológicas 

dentro do discurso. Fonseca (2010) chama a atenção para o fato de que a 

mídia, concebida como ator político-ideológico, representa uma das instituições 

mais eficazes quanto “à inculcação de ideias junto a grupos estrategicamente 

reprodutores de opinião, caracterizando-se como polos de poder.” (FONSECA 

2010, p. 16). Tais grupos sociais são constituídos pelos estratos médios e 

superiores da hierarquia social brasileira. O fato, segundo o autor, de haver 

poucos leitores de periódicos no Brasil não é relevante, na medida em que 

estes pautam a mídia televisiva e radiofônica e, de certa forma, a própria 

internet. (idem). 

            Exemplo do que diz Fonseca encontramos em alguns artigos 

(notadamente os publicados durante a greve por OESP), nos quais a 

argumentação é baseada em comparações entre o modelo de ensino público e 

o modelo privado. A retórica claramente contrária à greve e, por vezes, ao 

modelo de universidade pública vigente no Brasil, presente nestes textos, estão 

a serviço de uma finalidade discursiva específica: persuadir parcelas do público 

leitor alcançado pela informação. A repercussão e o processo de inculcação, 

embora pareçam diluídos pela perda contínua de leitores dos jornais, produz 

efeitos inegáveis de construção e imposição de sentido –, e as instâncias 

políticas, da validade dos argumentos que a apresentam como inviável no 
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longo prazo. Por outro lado, também produz uma discussão em torno do papel 

e da relevância política da universidade nos dias atuais. Em 29/5, apenas um 

dia após o início oficial da greve das universidades, o OESP veiculou longo 

artigo do cientista político Marco Aurélio Nogueira, com o título „Rotina de greve 

não contribui para que universidades se fortaleçam‟. No segundo parágrafo, a 

primeira provocação do professor de Teoria Política da Universidade Estadual 

Paulista (Unesp):  

 
A explicação é sempre a mesma: não há como seguir em frente sem 
reajuste salarial, reestruturação da carreira e aumento de investimentos 
governamentais. É preciso pressionar o governo para que cresçam as 
receitas universitárias e para que se interrompa a precarização das 
condições de trabalho, a degradação das instalações, e assim por 
diante. Tudo muito justo e justificável: as universidades brasileiras estão 
de fato passando por uma fase complicada, e nela a corda tem rompido 
sempre do lado mais fraco, afetando o pessoal docente e técnico-
administrativo, seus direitos e carreiras. (NOGUEIRA, 2015, s/p) 

 

O artigo surpreende pelo tom apaziguador e simultaneamente crítico, 

diferenciando-se dos artigos já citados publicados pela FSP, ou o tom 

desafiador da carta divulgada pelo professor Aarão Reis. “É um cenário 

conhecido, que se repõe periodicamente”, prossegue Nogueira, que não deixa 

de criticar o Ministério da Educação pela ausência de uma “efetiva política para 

o ensino superior”. O ambiente universitário é “pouco propositivo” e as 

lideranças intelectuais perdem terreno face às lideraças sindicais. Aos 

estudantes, escasseia articulação. “O movimento deles é hoje praticamente 

inexiste como protagonista”. Como Aarão Reis e Tosi, Nogueira cobra “outras 

formas de luta, mais mobilizadoras e eficientes”. Do seu ponto de vista, as 

greves no meio universitário “terminam por servir como recurso de 

acomodação [...], impulsionando a fragmentação das investigações e em boa 

medida interditando a reflexão e o debate coletivos. Em suma, acabam por 

atirar no próprio pé, prejudicando as instituições que se pretende defender e 

valorizar.” 

 Ex-reitor de duas universidades (uma pública estadual e uma privada, 

ambas no Estado de São Paulo), Roberto Lobo teve seu artigo – “Redução dos 

custos de instituições de ensino são, em muitos casos, justificáveis” – 

publicado por OESP em 28 de julho, dedica-se a argumentar em favor do 

modelo norte-americano de ensino superior e compará-lo em um primeiro 
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momento, em termos de performance, com universidades brasileiras com fins 

lucrativos. A segunda parte do artigo é dedicada a questionar o modelo de 

ensino superior público. “Ao contrário do que fizeram, por exemplo, os Estados 

Unidos, o sistema público brasileiro adotou como modelo de ensino superior 

apenas duas vertentes: as universidades de pesquisa [...] e os centros de 

formação tecnológica, a exemplo dos institutos tecnológicos franceses.”  

O grevismo nas universidades federais é título do artigo publicado por 

OESP em 2/setembro e assinado por Giuseppe Tosi, professor associado 

[Departamento de Filosofia] da UFPB. O texto reflete o desconforto de parcelas 

da docência insatisfeitas, segundo o autor, com o recurso da greve para 

reclamar melhorias para as universidades e as categorias profissionais. “Não 

há porque contestar a legitimidade das reivindicações; pode-se, porém, 

contextar a oportunidade [recessão e crise política] e o método utilizado.” Tosi 

questiona, no texto, o teor da mensagem transmitida à sociedade pelo que 

chama de “grevismo” [ciclos grevistas que assolam as universidades públicas 

brasileiras]: “Antes de tudo, mostra a irrelevância social de uma categoria que 

pode ficar parada por meses na indiferença geral.” Em termos argumentativos, 

o artigo do professor Tosi é bem construído porque, em paralelo às críticas a 

um movimento de paralisação decidido em “assembleias compostas por uma 

minoria, com forte presença de aposentadoas e dominadas por um discurso 

sempre mais radicalizado”, há uma lista de proposições que principia pela 

sugestão de regulamentação da greve no serviço público, segue fustigando o 

sindicalismo no meio acadêmico e propondo critérios mais rigorosos na eleição 

de reitores, na seleção dos professores etc. “Em lugar de greves que esvaziam, 

paralisam e não mobilizam, deveríamos abrir (...) um debate sério sobre a 

universidade que queremos.”  

Importa mais, no caso dos três artigos veiculados por OESP, menos a 

conjuntura que reduziu recursos para a Educação que as questões 

relacionadas à própria estrutura da universidade pública brasileira, em um 

convite ao debate. Como afirma van Dijk (2003), o significado do discurso não 

se limita ao significas das palavras e frases. “O discurso também conta com 

significados mais globais, como os „temas‟, que representam a informação mais 

importante do discurso e explicam do que este trata em geral.” (VAN DIJK, 

2003, p. 59). Representam a informação mais importante do discurso e 
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explicam, em geral, o teor inscrito no texto. As proposições temáticas 

aparecem com frequência nos títulos dos jornais, diz van Dijk (idem), mas 

também podem ser inferidas a partir da análise do conjunto textual da notícia.  

Exemplo 1: “Greve de universidades resiste após 106 dias e afeta até emprego 

de aluno”, título de matéria da FSP em 10/9. “As oportunidades que estou 

perdendo me deixam indignado porque o mercado está muito difícil”, diz, 

Renan Lopes, da UFBA. [#FSP13]. Gabriel Lisboa Nakamura, aluno da mesma 

instituição, relata o jornal, “também perdeu duas propostas de estágio por 

causa da greve e conta que colegas perderam bolsas de monitoria no período”.  

Exemplo 2: “Disputas políticas, greves e cortes paralisam Ministério da 

Educação”, título na FSP em 14/9. O título afirma que o MEC está paralisado 

por disputas internas, hipótese que se revela pura especulação, ao longo do 

texto, na ausência de alguma fonte identificável. As informações procedem de 

“relatos à Folha” e de “assessores”, consagrando o império do off79 adotado 

tradicionalmente para refletir o bastidor que nenhuma fonte quer assumir 

publicamente, mas que também embute o risco de manipulação por parte dos 

meios. “Em conversa com aliados, segundo relatos à Folha, Janine tem 

reclamado da falta de autonomia e da influência da Casa Civil. Segundo 

assessores, há interferência de Mercadante em temas como a paralisação de 

docentes e o Ciência sem Fronteiras.”  

 A relação dos jornalistas com as fontes é descrito por Enguix (2015) 

como uma troca de favores, especialmente no âmbito político. O processo tem 

várias facetas, segundo afirma, compreendendo desde a filtragem de uma 

informação que interesse a uma dada fonte e que os meios têm interesse em 

publicar, ou quando esta mesma fonte tem interesse em aparecer nos meios e 

o jornalista negocia para que, em outra ocasião, lhe passe informações de 

interesse jornalístico. Este processo “estabelece uma troca de favores que 

termina por criar uma série de relações e cumplicidades entre o jornalista e 

suas fontes.” (ENGUIX, 2015, p. 65) 

Na Tabela 3, aparecem os 12 temas elencados após uma análise 

criteriosa do teor de todas as notícias, incluindo os gêneros opinativo-

                                                           
79

 "off the record" - Em inglês, fora dos registros. Designa informação de fonte que se mantém 

anônima. O oposto de "off" é a informação "on", em que a fonte aparece identificada. No Brasil, 
a maioria das informações "off the record" são publicadas. Disponível em:  
<https://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_producao_o.htm>. Acesso: 13 jan. 2018. 
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argumentativos – artigos e editoriais, cuja temática discursiva, como já 

destacamos neste capítulo, explicita o viés ideológico sem a necessidade de 

outra técnica de análise dos sentidos subjacentes, ao contrário do que se 

aplica aos outros formatos noticiosos (notícia e reportagem), cuja 

aparentemente uniformimidade, no caso desta greve de universidades, pode 

ocultar concepções discursivas as mais diversas. “Ainda que caracterizem de 

forma abstrata o significado de todo o discurso ou de um fragmento extenso, 

também se formulam especificamente no próprio texto” (van Dijk, 2011, p. 59). 

Por exemplo, nos resumos, títulos e subtítulos.  

 

Tabela 3 - Temas do noticiário 

 
FSP % OESP % CB % G1 % 

Andamento da greve 5 16,67% 5 16,67% 16 48,48% 10 20,00% 

Anúncio de paralisação 2 6,67% 2 6,67% 5 15,15% 13 26,00% 

Prejuízos/consequências 
greve 

3 10,00% 7 23,33% 3 9,09% 7 14,00% 

Crise nas universidades 8 26,67% 8 26,67% 4 12,12% 1 2,00% 

Retomada de atividades  
e/ou fim da greve 

      3 10,00% 3 10,00% 1 3,03% 10 20,00% 

Críticas à greve 4 13,33% 4 13,33% 0 0,00% 4 8,00% 

Crítica ao governo PT 5 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Balanço da greve 0 0,00% 0 0,00% 1 3,03% 1 2,00% 

Ocupação 
reitorias/alunos 

0 0,00% 1 3,33% 0 0,00% 2 4,00% 

Ameaça de invasão 0 0,00% 0 0,00% 1 3,03% 1 2,00% 

Não adesão à greve 0 0,00% 0 0,00% 1 3,03% 1 2,00% 

Política estudantil 0 0,00% 0 0,00% 1 3,03% 0 0,00% 

TOTAL 30 100,00%  30 100,00
%  

33 100,00
%  

50 100,00%  

Fonte: Publicações das quatro mídias estudadas 

 

Os temas ou macroestruturas semânticas organizam globalmente o 

significado do discurso, conforme van Dijk (2009, p. 168) e ganham relevância 

segundo critérios de importância do tema atribuído por cada veículo. Assim, em 

nosso corpus, salta à vista a ênfase dada pela FSP à crise nas universidades, 

com 26,6%, seguido de textos com teor crítico sobre o governo do PT (leia-se 

Dilma Rousseff) e à greve propriamente dita (13,3%), mimetizando os temas 
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abordados em artigos e editoriais veiculados pelo jornal. O OESP, por seu 

turno, tem a mesma frequência de menção à crise nas universidades (26,6%), 

o que se explicaria em parte pelo igual número de artigos opinativos publicados 

por ambos os jornais, cujo teor invariavelmente termina na questão 

universitária, como também se observa nos editoriais, textos que expressam 

explicitamente a opinião dos veículos acerca de um fato ou evento. 

          Contrariamente a estes jornais tradicionalmente conservadores em seus 

posicionamentos, o que se converte em característica comum à abordagem 

noticiosa de ambos, o CB e o G1 noticiaram a greve das universidades 

observando mais atentamente os desdobramentos concretos. Assim, quase 

metade (48,48%) das veiculações do Correio destina-se à cobertura que 

denominamos “andamento da greve”, ou seja, reportando relatos sobre o 

número de instituições paralisadas, as tentativas de negociação, comunicados 

do MEC, atos públicos etc. Na mesma linha, a maioria das peças noticiosas 

publicadas pelo G1 se concentram nos efeitos da paralisação, seja quando 

anuncia que novas universidades estavam paralisadas (26%) ou quando relata 

o cotidiano da greve (20%). Nestes veículos, prevalece uma definição 

consagrada por dois jornalistas: “Notícia é aquela parte da comunicação que 

nos mantém informados dos fatos em andamento, temas e figuras do mundo 

exterior.” (KOVACH e ROSENSTIEL, 2003, p. 36). Os autores lembram, porém, 

que coube a Lippmann (2008) ditar a seguinte uma sentença na qual 

dissociava notícia da noção de „verdade‟. Enquanto caberia à primeira tornar o 

público ciente de um fato, “a função da verdade é trazer à luz os fatos ocultos, 

estabelecer uma relação entre eles e montar um quadro da realidade sobre o 

qual se pode agir” (LIPPMANN apud KOVACH e ROSENSTIEL, 2003, p. 65)  

Neste contexto, julgamos importante destacar o impacto dos editoriais 

na cobertura do movimento paredista. Ainda que tenham sido veiculados de 

maneira rarefeita [seis, no total, quatro em OESP e dois na FSP], apresentaram 

uma imagem demolidora da universidade pública brasileira no contexto da 

greve de 2015. Em comum, os textos trazidos à tona nesta amostra trazem 

uma crítica sistemática ao movimento de paralisação, qualificando-os ora como 

ineptos ora como abusivos. O cenário no qual lemos, por exemplo, o editorial 
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“A longa greve”80, publicado pelo Estado de S.Paulo em 25/08/2015, era o de 

uma greve das universidades federais que caminhava para o terceiro mês de 

aniversário, com 50 das 63 instituições com atividades paralisadas. O texto 

informa que os grevistas protestam contra os cortes na previsão orçamentária 

de 2015 determinados pelo Ministério da Fazenda, além de reclamar da 

desvalorização do “caráter público das instituições federais de ensino superior, 

professores e servidores também reivindicam a reestruturação da carreira”. E 

que os grevistas não retomariam as aulas se não lhes fosse facultado pelo 

governo um reajuste salarial de 27% [o porcentual correto é 27,3%].  

         A tarefa de expressar a opinião do veículo atribuída ao editorial é 

esclarecida no item 2181 do tópico Instruções do Manual de Redação de O 

Estado de S.Paulo, exortando seus repórteres a evitarem posicionamento em 

matéria noticiosa. Conforme explicado por Marques de Melo (2003), o primeiro 

autor brasileiro a sistematizar uma teoria voltada aos gêneros informativos, 

ainda que o editorial se apresente como gênero jornalístico destinado a essa 

tarefa opinativa acerca dos fatos de maior repercussão em um dado contexto, 

há muito mais em jogo, na medida em que representa também o consenso das 

opiniões que emanam dos diversos núcleos que participam da organização, o 

que inclui “braços do aparelho burocrático do Estado que exerce grande 

influência sobre do processo jornalístico pelos controles que exerce no âmbito 

fiscal, previdenciário, financeiro” (MARQUES DE MELO, 2003, p. 104). No 

Quadro 1, mostrado a seguir, agrupamos editoriais da FSP e OESP, com seus 

respectivos argumentos-chave e conclusivos.  

 

 

 

 

 

                                                           
80

 Disponível em <http://opiniao.estadao.com.br/noticias/geral,a-longa-greve,1749953>. Acesso 
em 20 fev. 2016.  
81

 “Lembre-se de que o jornal expõe diariamente suas opiniões nos editoriais, dispensando 
comentários no material noticioso. As únicas exceções possíveis: textos especiais assinados, 
em que se permitirá ao autor manifestar seus pontos de vista, e matérias interpretativas, em 
que o jornalista deverá registrar versões diferentes de um mesmo fato ou conduzir a notícia 
segundo linhas de raciocínio definidas com base em dados fornecidos por fontes de informação 
não necessariamente expressas no texto.” <http://www.estadao.com.br/manualredacao/gerais>. 

Acesso em 25 fev. 2016. 
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Argumento-

chave dos 

editoriais 

 

O desafio da 

universidade 

pública 

OESP, 14 julho 2015 

A longa greve 

OESP, 25 agosto 

2015 

Greve e nada mais 

FSP, 11 novembro 

2015 

Grevismo ocioso 
FSP, 14 outubro 

2015 

Por trás desse 

problema (escassez de 

recursos financeiros), 

na realidade, está a 

discussão sobre o 

modelo de 

financiamento da 

universidade pública 

no País. Ela foi 

suscitada em 

seminário promovido 

pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica 

Aplicada, em parceria 

com o Banco Mundial e 

a Organização para 

Cooperação e 

Desenvolvimento 

Econômico, para 

debater o impacto da 

inovação tecnológica 

no aumento da 

produtividade da 

economia brasileira. 

Em sucessivas notas 
oficiais, o Ministério 
da Educação tem 
alegado que os 
sindicatos de 
professores e 
servidores 
deflagraram a greve 
sem conversar com 
as autoridades 
educacionais. 
Também tem 
afirmado que, apesar 
do ajuste fiscal, “os 
programas e ações 
estruturantes das 
universidades 
federais foram 
preservados”. As 
entidades de 
docentes e servidores 
refutam esses 
argumentos, 
alegando que as 
autoridades 
educacionais se 
recusam a receber os 
líderes dos grevistas. 

 

Não é de agora que 
movimentos de greve 
se alastram pelas 
universidades 
públicas. A prática 
repete-se quase 
anualmente, 
desorganizando o 
calendário letivo, 
atrasando a 
diplomação dos 
formandos e impondo-
lhes prejuízo pelo 
atraso em seu 
ingresso no mercado 
de trabalho. Os 
estudantes tornam-se 
reféns de uma 
mobilização que, em 
vez de surgir como 
último recurso, 
funciona como 
expediente usual, 
alimentado ao sabor 
das convicções 
extremadas de 
minúsculos grupos 
militantes.  

 

Após 139 dias, chega 
ao fim a mais longa 
greve de professores 
das universidades 
federais. E termina 
com fracasso 
retumbante, não tanto 
por não terem sido 
atendidas suas 
reivindicações irreais, 
mas pelo enorme 
prejuízo que infligiram 
a seus estudantes. 

A reposição das aulas 
perdidas, todos 
sabem, não passa de 
uma farsa. O 
conteúdo que deixou 
de ser ministrado, as 
leituras que não foram 
realizadas e os 
trabalhos que não 
foram escritos nunca 
serão de fato 
recuperados.  

    

 

 

 

 

Argumento 

conclusivo 

dos 

editoriais 

O desafio da 

universidade pública 

OESP, 14 julho 2015 

A longa greve 

OESP, 25 agosto 2015 

Greve e nada mais 

FSP, 11 novembro 

2015 

Grevismo ocioso 

FSP, 14 outubro 2015 

Acostumadas [as 
universidades] a 
receber recursos 
governamentais 
independentemente de 
seu desempenho, elas 
se encontram em 
estado letárgico, com 
os interesses 
corporativos 
sobrepondo-se à 
qualidade do ensino e 
da pesquisa. Com 
administração mais 
flexível e maior 
transparência nas 
contas, seus reitores 
não precisariam ficar 
reclamando de cortes 
orçamentários. 

 

De fato, o grevismo 
universitário converteu-
se na doença infantil do 
sindicalismo docente 
que surgiu no final da 
ditadura. No atual 
panorama político e 
econômico do País, que 
importância tem a greve 
de categorias que só 
querem mais benefícios 
e regalias, recusando 
qualquer diálogo sobre 
eficiência, ganhos de 
produtividade e 
avaliação de 
desempenho? 

 

Professores e 
funcionários 
reivindicam, com 
nula disposição para 
negociar, 
compensações 
salariais num 
momento em que, 
como tampouco se 
desconhece, é nula 
a capacidade 
governamental para 
o aumento de 
gastos. O resultado 
é o de sempre: 
greve e mais greve; 
corriqueira e 
permanente, greve e 
nada mais.  

 

Nada mais justo, 
portanto, que [os 
funcionários públicos,  
estamento privilegiado 
da sociedade 
brasileira] refreiem 
sua tendência usual a 
lesar o público para 
pressionar o governo 
e adiem de forma 
temporária suas 
expectativas de 
remuneração. Afinal, 
com a recessão atual, 
empregos e 
rendimentos se acham 
ameaçados por toda 
parte – à exceção dos 
seus.  
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            No editorial “A longa greve” de OESP, o texto é estruturado a partir dos 

dados presentes no noticiário, com informações sobre as consequências da 

paralisação e ênfase no comprometimento do ano letivo. “Alguns cursos nem 

sequer foram iniciados e várias instituições não estão conseguindo matricular 

alunos em tempo hábil”. Seguem dois parágrafos que informam sobre o 

processamento manual das novas matrículas e a inexistência de diálogo entre 

o Ministério da Educação e os sindicatos de professores e servidores, e as 

versões do movimento na perspectiva do órgão governamental e dos grevistas. 

 Os editoriais cumpririam, segundo a literatura que definem este gênero 

noticioso, a função de orientar a mirada do leitor, ouvinte, telespectador, acerca 

de um fato, de maneira similar a de uma crítica acerca de um filme ou livro, por 

exemplo. Constituiriam, portanto, um viés de interpretação discursiva com 

importantes repercussões em termos sociocognitivos, e também passíveis de 

leitura crítica, como descreve van Dijk (2009): 

 
O analista crítico do discurso pode mostrar em que medida se pode 
fazer uso e abuso dos temas, dos títulos e dos formatos do discurso 
noticioso para “definir uma situação”. (...) na condição de analistas 
críticos, podemos mostrar como determinados elementos léxicos ou 
metáforas são utilizados com o propósito de construir os detalhes dos 
acontecimentos ou as características de algumas pessoas nesses 
modelos mentais. (VAN DIJK, 2009, p. 48) 

 

             No citado editorial de O Estado de S.Paulo, lê-se que há uma 

associação entre a frequência de ocorrência de greve nas instituições de 

ensino superior82 e o desinteresse dos meios de comunicação em noticiá-las, 

dado a previsibilidade deste acontecimento. Na atual paralisação (2015), 

escreve o editorialista, “a única novidade é o surgimento de protestos 

formulados por alguns professores contra a banalização da greve como forma 

de protesto.” São expressamente citados os professores Daniel Aarão Reis, da 

UFF (o texto acrescenta sua condição de ex-presidente do PT no Estado do 

Rio de Janeiro), e Giuseppe Tosi, da UFPB, que tornaram público, por meio de 

entrevista e de artigo, respectivamente, uma série de críticas contra a greve 

                                                           
82

 Nas duas primeiras décadas deste século, até outubro/2017, ocorreram quatro greves 

nacionais nas federais: 2001, 2005, 2012 e 2015. Destas, a última foi a mais longeva e a de 
resultado mais pífio, ao menos para os docentes. 0% de reajuste e o agravamento da política 
de cortes no repasse de verbas, determinado pelo ajuste fiscal promovido pelo governo de 
Dilma Rousseff já no início do 2º mandato. 
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como instrumento reiterado de cobrança por parte dos funcionários, 

especialmente os docentes.  

A greve das federais destacou outra zona de conflito no interior da 

universidade e também de leitura diferenciada dos meios, considerando o 

paralelismo da paralisação dos técnicos e dos professores. Retomando o 

citado editorial, é somente no último parágrafo que a função opinativa que é 

parte característica deste gênero jornalístico emerge de maneira mais explícita, 

o que reforça o matiz didático da empreitada, da descrição ao prognóstico. “De 

fato, o grevismo universitário converteu-se na doença infantil do sindicalismo 

docente que surgiu no final da ditadura”, escreve o editorialista.  

Os recursos usados pelos meios para gerar a interpretação dos fatos, e 

suas consequências, é uma das bases da argumentação de Charaudeau em 

„Discurso das mídias‟. Se há interpretação, há livre espaço para versões, 

conforme discorre: “as provas da verdade, ou, melhor dizendo, da veracidade 

de uma informação são, igualmente, da ordem do imaginário, isto é, baseadas 

nas representações de um grupo social quanto ao que pode garantir o que é 

dito” (CHARAUDEAU, 2015, p. 55).   

            O que se observa no editorial da Folha de S. Paulo, “Grevismo 

ocioso”83, publicado em 14 de outubro de 2015, é um texto opinativo 

praticamente do princípio ao fim, o que pode ser lido também como um texto 

que, no lugar de apreender o fato em seu transcurso, o faz no momento 

imediatamente pós-encerramento da greve. “Após 139 dias, chega ao fim a 

mais longa greve de professores das universidades federais. E termina com 

fracasso retumbante, não tanto por não terem sido atendidas suas 

reivindicações irreais, mas pelo enorme prejuízo que infligiram a seus 

estudantes.”   

           Em 30/03/2017, o jornal anunciou a atualização dos seus princípios 

editoriais com a finalidade declarada de combater notícias falsas e a 

intolerância que emerge dos discursos circulantes especialmente nas redes 

sociais. No item 5, lê-se que o diário se dispõe a “abordar os assuntos com 

disposição crítica e sem tabus no intuito de iluminar problemas, apontar falhas 

                                                           
83

 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2015/10/1693656-grevismo-ocioso.shtml  

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2015/10/1693656-grevismo-ocioso.shtml
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e contradições (...)”.84 Este último aspecto sobressai na leitura que o jornal faz 

do movimento grevista: a reposição das aulas, uma “farsa”, “abuso do direito de 

greve, configurando “atitude leviana” por parte dos professores. “Fazem 

paralisações a torto e a direito porque, como funcionários públicos, não correm 

o risco de perder o emprego.”  

  

4.4.1 Nível de descrição  

Dar muitos ou poucos detalhes sobre um fato ou bem descrevê-lo de 

maneira específica ou abstrata e geral configura claramente uma maneira de 

articular um determinado discurso. (van Dijk, 2003, p. 60) Nos exemplos que 

ilustram esta propriedade discursiva, encontramos duas notícias publicadas 

pela FSP sobre a deflagração da greve. No dia 28, uma reportagem cujo título 

“Greve nas universidades federais agrava crise após corte de verba” soma três 

informações simultâneas: o início da paralisação, a crise de recursos vivida 

cronicamente pelas instituições e a redução nos repasses financeiros por parte 

do governo federal. O lead85 inverte a ordem noticiosa e inicia pelo contexto 

para alcançar o fato: “Com dificuldades para fechar as contas devido aos cortes 

de repasses da União, as universidades federais do país terão de lidar nas 

próximas semanas com greves de servidores e de docentes.” 

No seguimento do fato, uma nota curta é publicada pela FSP no dia 

posterior ao início da greve: “Professores de federais decidem por paralisação” 

(FSP, 29/05). O único parágrafo da notícia informa: “Menos de uma semana 

após o governo federal anunciar corte de R$ 9,4 bilhões na educação, 

professores de 19 universiddes federais declararam greve por tempo 

indeterminado. Oito universidades do Nordeste, sete do Norte, três do Centro-

Oeste e os da UFF (Federal Fluminense), no Sudeste, decidiram interromper 

as atividades”. O seguimento da notícia [também chamado informalmente de 

suíte nas redações] dá uma medida da decisão da banalização do movimento 

pelo noticiário da FSP. Nenhum outro gancho justificaria explicitar nos dias 

seguintes à deflagração da greve uma cobertura mais atenta, especialmente 

considerando a iminência de término de um semestre universitário?  

                                                           
84

 Disponível em <http://portal.comunique-se.com.br/contra-noticias-falsas-e-intolerancia-folha-
atualiza-seus-principios-editoriais-depois-de-20-anos/>. Acesso em 30 jun. 2017.  
85

 “Cabeça de uma matéria, ou abertura que, segundo a técnica de redação consagrada por manuais 
norte-americanos, deve apresentar um sumário do acontecimento-notícia.” (MEDINA, 1986, p. 92) 
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            Autor egresso dos meios jornalísticos, Alsina (1993) afirma não haver 

dúvida que a organização [empresa que alberga o meio de comunicação] 

condiciona a produção não apenas no nível técnico, mas também ideológico. A 

própria profissão jornalística se autolegitima em seu papel de transmissores da 

realidade social. Por outro lado, como aponta, consistiria em um “pecado 

original”, para estes profissionais, admitir que sua atividade promove a 

construção social da realidade. (ALSINA, 1993, pp. 23, 24) 

 

4.4.2 Pressuposições e generalizações 

A produção do discurso (van Dijk, 2003) se baseia nos modelos mentais 

que temos de um acontecimento. “Na análise ideológica do discurso, é muito 

importante estudar porque estão explícitos alguns significados inferidos de uma 

frase ou um texto. A opção de expressar uma informação ou deixá-la implícita 

não é neutra.” (p. 60) Este marcador descrito pelo teórico holandês aparecem  

em poucas e chamativas matérias durante o período da greve.  

Exemplo 1 (G1 20): “Só vejo foto de professores em férias”, diz estudante 

sobre greve na UFT. No lead da matéria a frase é repetida e atribuída a uma 

estudante de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Bárbara 

Valverde. A partir do segundo parágrafo do texto, lê-se outra articulação 

destacando a reunião entre o reitor da universidade e alunos, insatisfeitos com 

a interrupção do semestre, para debater o contexto da greve. O viés opinativo 

do texto aparece no título, que associa a greve aócio remunerado. 

Exemplo 2 (CB24): Reitor da UnB confessa o que o incomoda: “Professor não 

é nenhum coitadinho”. Nesta entrevista, o reitor comenta as dificuldades de 

gerir o orçamento e aborda sua visão pessoal da greve de técnico-

administrativos que afeta a instituição. A frase do título, porém, não aparece em 

nenhum trecho da entrevista. 

Exemplo 3 (FSP10): “O servidor público não está vivendo em Marte. 

Infelizmente, estamos passando por uma conjuntura muito desfavorável, de 

aumento de desemprego, queda dos salários no setor privado, e o servidor 

público tem estabilidade”. A declaração, destacada com um intertítulo, foi dada 

à FSP (6/6) por Sérgio Mendonça, então secretário de Relações de Trabalho 

do Ministério do Planejamento. Os servidores públicos, como se deprende da 

declaração, estão vivendo fora da realidade, em outro planeta.   
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         É possível referir-se aos grevistas utilizando muitas expressões e 

descrições mais ou menos sinônimas, mas os significados nos usos e nas 

implicações ideológicas serão diferentes. (VAN DIJK, 2003, pp. 62-63). Outras 

propriedades semânticas do discurso se definem na relação entre proposições, 

como as paráfrases, expressões cujo significado é aproximado mas não 

configuram sinônimos. “Em geral, se formulam mediante palavras diferentes, o 

que implica uma variação léxica e estilística que depende do contexto.” (idem)  

 

4.5 As fontes da produção noticiosa  

           Em relação às fontes consultadas na fase de apuração das notícias, 

estas corresponderiam aos „atores sociais‟, na designação de van Dijk (2003). 

 

Tabela 4 - Fontes do noticiário 

 FOLHA S. PAULO 

O ESTADO 

S.PAULO 

CORREIO 

BRAZILIENSE Portal G1 

 Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Ministério da Educação 10 24,4% 11 15,1% 7 9,5% 12 9,4% 

Alunos 6 14,6% 8 11,0% 6 8,1% 3 2,3% 

Fasubra 5 12,2% 2 2,7% 8 10,8% 6 4,7% 

Andifes 2 4,9% 0 0,0% 1 1,4% 0 0,0% 

Andes 6 14,6% 4 5,5% 18 24,3% 11 8,6% 

Entidades locais/docentes  2 4,9% 5 6,8% 6 8,1% 35 27,3% 

Entidades locais/técnicos 3 7,3% 6 8,2% 5 6,8% 26 20,3% 

Universidades 2 4,9% 29 39,7% 13 17,6% 25 19,5% 

Funcionários/universidades 1 2,4% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,8% 

Ministério do Planejamento 1 2,4% 0 0,0% 2 2,7% 3 2,3% 

Proifes 1 2,4% 1 1,4% 2 2,7% 1 0,8% 

Professores 1 2,4% 1 1,4% 4 5,4% 2 1,6% 

DCE 0 0,0% 4 5,5% 2 2,7% 3 2,3% 

Prestadores de serviços 1 2,4% 2 2,7% 0 0,0% 0 0,0% 

TOTAL 41 100,0% 73 100,0% 74 100,0% 128 100,0% 

Fonte: Publicações das quatro mídias estudadas 
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Desde o início, o jornalista transmite a visão das fontes, pelo fato de 

reproduzir suas palavras. Naturalmente, também pode ser crítico das fontes - 

explícita ou implicitamente - e, mesmo que as reproduza, pode desacreditá-las 

ou marginalizá-las no conjunto da peça. Isso ocorreu, no cenário da greve, na 

notícia veiculada pelo portal G1 (G1_8) sob o título “MEC diz que greve „com 

data marcada‟ nas federais „não é diálogo‟”, e em várias outras de teor parecido 

– “Greve só faz sentido com negociação esgotada, diz ministro da Educação” – 

(G1_11), nas quais o Andes-SN é ouvido nos parágrafos seguintes ao 

posicionamento do governo, para repetir a mesma informação: que a crise 

requer medidas extremas, que há perdas substanciais no investimento que 

podem resultar na paralisação efetiva das atividades, que o MEC não dialoga 

com o movimento etc.  

A redundância de lados pragmaticamente antagônicos – um reclama 

maior volume de recursos orçamentários, outro insiste na não legimidade do 

movimento grevista –, empobrece a cobertura e sugere uma pauta recorrente 

seja do campo político e acadêmico, seja do jornalístico. Como pontua 

Charaudeau (2003), cada discurso modula seus efeitos de verdade de uma 

maneira particular.   

 
No caso do discurso da informação, este modula esses efeitos de 
acordo com o que se poderia considerar razões pelas quais se 
transmite uma informação, segundo as características particulares e 
sociais de quem fornece a informação (identidade e segundo os meios 
que utiliza para provar sua veracidade. (CHARAUDEAU, 2003, p. 60) 

 

  

           Na Tabela 4, verificamos que a FSP elegeu o órgão ministerial da 

Educação como fonte preferencial – opinando em 10 (24,4%) dos 30 textos 

publicados pelo jornal em nossa amostra, e dedicando igual importância às 

notícias tendo alunos de universidades e o Andes-SN como provedores da 

informação. Já o OESP fixou o interesse de maneira maciça nas universidades, 

fontes de 39,7% dos textos publicados, fonte buscada em 17,6% do material 

noticioso do CB, o único citou mais vezes o Andes (24,3%). O dado que 

reafirma, no G1, o caráter pulverizado geograficamente do seu noticiário, é que 

as fontes mais procuradas foram as entidades locais de docentes (27,3%) e de 

técnicos (20,3%). 
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Como reforça Alsina, um elemento fundamental no processo de 

produção informativa consiste nas fontes. “A relação entre acontecimento-

fonte-notícia é essencial para a compreensão da construção social da realidade 

informativa” (ALSINA, 1993, p. 23). Não há dúvida que a organização 

condiciona a produção não apenas no nível técnico, mas também ideológico. A 

própria profissão jornalística se autolegitima em seu papel de transmissores da 

realidade social. Por outro lado, como aponta, consistiria em um “pecado 

original”, para estes profissionais, admitir que sua atividade promove a 

construção social da realidade. (idem, pp. 23-24) 

Em „Los efectos socialres de los media‟, Wolf (1994) reflete sobre o 

modo como os meios de comunicação podem construir os contextos de 

significados mais amplos que terminam por demarcar o ámbito da vida 

cotidiano, ainda que, como ressalva, não atuem isoladamente neste processo. 

“A variedade e complexidade dos modernos sistemas de informação são tais 

que cada fonte individual pode determinar só uma parte limitada dos 

conhecimentos definidos como realidades sociais.” (WOLF, 1994, p. 115). 

 

4.6 O teor declaratório ou os ‘produtos discursivos’  

          Para este trabalho de organização das falas ou declarações de 

entrevistados e outras fontes (ex.: notas ou comunicados), portanto, produtos 

discursivos, foram considerados um total de 94 textos, dos quatro veículos 

analisados no nosso corpus: Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, Correio 

Braziliense e G1. O uso, como se deduz dos quadros com declarações de 

fontes ouvidas durante a greve, teve a seguinte distribuição: 26 textos do 

Correio Braziliense, 24 textos da Folha de S. Paulo, 25 textos do G1 e 19 

textos de O Estado de S. Paulo. Foram excluídos deste universo específico de 

análise os textos abertamente opinativos – editoriais e artigos. 

Ao nos ocuparmos do discurso dos meios, percebemos em que medida 

o fato de estes legitimarem ou deslegitimarem atores sociais e suas ações ou 

falas produz um sentido específico para a cobertura do movimento. Cada 

declaração veiculada durante a greve é um ponto de referência para marcar os 

produtos discursivos produzidos no noticiário. O critério de eleição das 

declarações que constam deste corpus de análise seguiu alguns parâmetros. 

Textos jornalísticos com mais de uma fonte citada foram aproveitados na 
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medida em que não implicavam redundância, como por exemplo, no caso de 

serem ouvidos representantes de duas entidades que opinavam de forma 

assemelhada acerca do embate entre o movimento grevista e o governo, 

geralmente representado pelo Ministério da Educação. Como algumas citações 

no corpo da notícia são híbridas em termos de voz ativa ou passiva, com o 

texto do jornalista mesclando-se à fala entre aspas da fonte em questão, optou-

se pelo uso do recurso do colchete para preservar o trecho efetivamente 

reservado à fala do entrevistado ou ao registro declaratório por parte do veículo 

jornalístico. 

Com o objetivo de analisar a estruturação dos produtos discursivos em 

termos dos subtextos que carregam, apresentamos o quadro de mensuração 

das informações disponibilizadas nos quadros anexos a este capítulo. Cada um 

dos textos foi considerado a) Positivo, quando se referia de maneira positiva à 

greve; b) Negativo, quando se referia negativamente e c) Neutro, quando fosse 

o caso. No caso de textos Positivos, foi atribuída a nota “1”. No caso de textos 

Neutros, foi atribuída a nota “0”. No caso de textos Negativos, foi atribuída a 

nota “-1”. A média foi obtida pelo cálculo da média aritmética simples, 

somando-se todas as observações e dividindo o resultado pelo número de 

observações. Dessa forma, obtiveram-se as médias listadas na tabela abaixo, 

e a média geral. 

Quadro 2 - Posicionamento das mídias sobre a greve 

 Média (-1 a 1) Total Positivos Neutros Negativos 

Correio Braziliense 0,62 26 19 4 3 

Folha de S.Paulo -0,17 24 8 4 12 

G1 0,12 25 14 0 11 

O Estado de S.Paulo 0,37 19 13 0 6 

TOTAL GERAL 0,23 94 54 8 32 

Fonte: Quadro com o registro das declarações “aspeadas”, disponível nos Apêndices. 

 

1) Se a cobertura jornalística tivesse sido 100% positiva, a média seria 1. Se 

tivesse sido 100% negativa, a média seria -1. Se tivesse sido 100% neutra, a 

média teria sido 0.  
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2) Com base na leitura dos dados, depreende-se que o Correio Braziliense foi a 

publicação com teor informativo mais favorável à greve, com uma média de 

0,62. A Folha de S. Paulo foi a publicação que mais apresentou pontos de vista 

contrários à greve, com uma média de – 0,17.  

3) É possível apontar, ainda, que a cobertura foi moderadamente positiva à 

greve, com uma média geral de 0,23. Ou seja, apesar do viés em geral 

contrário à universidade pública, mais da metade (54) do total de declarações 

selecionadas para análise (94) foi positiva, ou 57,4%. Ressaltamos o fato de 

que neste corpus discursivo-declaratório, não estão incluídos os quatro 

editoriais do OESP e dois da FSP, e tampouco os oito artigos de opinião 

publicados pelos dois veículos, 100% críticos à greve das universidades. 

4) A cobertura foi bastante carregada do que van Dijk qualifica de “fundamento 

ideológico” (2003, p. 17), quando são expressadas opiniões e crenças acerca 

do mundo que são compartidas por um determinado grupo (idem, p. 23). 

Apenas 8 das 94 observações foram consideradas neutras. Ou seja, apenas 

8,5% do total de textos elencados a partir dos discursos presentes no noticiário. 

Um aspecto estratégico a ser analisado nos estudos de comunicação é, 

conforme Bourdieu (1989), a maneira pela qual o campo político e o campo 

midíatico transformam-se, nos dias de hoje, em um complexo espaço de lutas 

simbólicas que são atravessadas pela figura fundamental da palavra do porta-

voz (o político, o líder comunitário, a fonte, o âncora, o repórter etc.): “O porta-

voz é aquele que, ao falar de um grupo, ao falar em lugar de um grupo, põe, 

sub-repticiamente, a existência do grupo em questão, institui este grupo, pela 

operação de magia que é inerente a todo o ato de nomeação.” (Bourdieu, 1989, 

p. 159). Essa afirmação se aplica de maneira direta aos porta-vozes de 

entidades representativas que ocuparam um protagonismo marginal, por assim 

dizer. Considerando que as disputas que emanam do campo acadêmico 

frequentemente ressaltam o professorado, a participação, no movimento de 

2015, de entidades que representavam funcionários expuseram a fratura 

crônica existente no interior deste campo. “A maioria dos campos descansam 

sobre pressupostos tácitos que são aceitos por todos: pelo estilo de „arte é a 

arte‟ e „a política é a política.‟” (BOURDIEU, 2001b, p. 13) 

Assim, o processo de comunicação não consiste, apenas, na simples 

produção e troca de signos livremente elaborados pelo indivíduo, mas na 
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construção de fronteiras de sentido exercidas por poderes simbólicos, 

socialmente instituídos ou imaginados. É nesta perspectiva que o autor traduz 

a conversão do que se veicula e pronuncia em valor e poder simbólico, muito 

além da simples produção de sentido (ou significado, acrescentaríamos). O que 

faz o poder das palavras e das palavras de ordem – como diagnostica o 

sociológo que debruçou-se sobre o terreno dos discursos informativos – ou, 

melhor dizendo, “o poder de manter a ordem ou de a subverter, é a crença na 

legitimidade das palavras e daquele que as pronuncia, crença cuja produção 

não é da competência das palavras. (BOURDIEU, 1989, p. 14-15).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As ideias que originaram esta tese surgiram da aproximação entre a 

obra de um teórico com vasto lastro conceitual e um campo de atividade 

frequentemente alvo do escrutínio acadêmico. Do sociólogo Pierre Bourdieu à 

teoria da comunicação, esta em franco diálogo com o aporte metodológico da 

Análise Crítica do Discurso (ACD), enveredamos pelo Jornalismo, prática 

profissional desta pesquisadora por quase três décadas. Logo, algumas 

questões foram elencadas no início do processo de conversação/orientação, 

sobre a naturalização de certas “verdades” no campo jornalístico. E, 

naturalmente, impunha-se um olhar atento para o papel da mídia em construir, 

mais que acontecimentos, versões destes.  

Nosso olhar terminou convergindo para o universo da educação e mais 

explicitamente para o cenário das universidades federais brasileiras 

sobressaltadas pela última grande greve realizada até o presente, entre maio e 

outubro de 2015, a maior delas (139 dias) na história recente do movimento de 

entidades de docentes e funcionários administrativos que cobram do Estado a 

prioridade para o ensino público e a permanência deste direito. A nosso ver, 

esta tese assume o papel memorialístico relacionado àquele momento histórico 

da universidade em crise, com um governo em pleno enfrentamento de uma 

crise político-institucional de grande envergadura (que culminou no 

impeachment, em agosto/2016, da presidenta Dilma Rousseff).  

Ainda que as conclusões desta pesquisa não nos leve a apresentar uma 

tese no sentido clássico de uma afirmação até então desconhecida sobre o 

fenômeno investigado – qual seja, o desenvolvimento, pela chamada grande 

mídia (da qual selecionamos quatro representantes), de estratégias discursivas 

e simbólicas (em sentido amplo) que visam a impor uma determinada verdade 

sobre a realidade social –, nossos resultados permitem demonstrar, com 

originalidade e amparo em apoios teóricos amplamente consolidados no campo 

das ciências humanas e, particularmente, do jornalismo, como as quatro mídias 

pesquisadas desenvolveram suas estratégias de manipulação noticiosa. 

Observamos, no curso da análise dos dados reunidos na pesquisa empírica, 

uma série de estratagemas noticiosos que terminam por ressaltar determinados 

pontos de vista e omitir outros tantos, distorcendo o relato do acontecimento e 
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adequando-o aos interesses que permitim exercer o poder simbólico que as 

mídias detêm, o qual decorre de sua posição no campo do jornalismo e de 

suas relações com o campo econômico e político. Entendemos que a 

operacionalização do poder simbólico ganha visibilidade nas artimanhas 

discursivas explicitadas pela ACD. 

Observamos também que, ao recorrerem a uma tática frequente na 

prática jornalística, de utilizar intelectuais que defendem ou se aproximam de 

suas posições, a Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo evidenciam mais 

uma forma de desenvolvimento das estratégias simbólicas (não apenas 

discursivas) de buscar legitimação da posição assumida em suas páginas 

impressas e digitais. Este processo de transferência do ideário adotado pelo 

meio de comunicação para um porta-voz legitimado em seu próprio campo de 

atuação – estratégia naturalizada por meio de artigos alinhados ao teor dos 

editoriais que condenavam maciçamente o movimento paredista – ajuda a 

naturalizar a verdade que se quer produzir ou legitimar publicamente. De fato, 

aparentemente não é a mídia que se posiciona de maneira a buscar solapar os 

argumentos do movimento (neste caso, a greve das universidades federais em 

2015), mas o professor indignado, o estudante vítima da paralisação, o 

intelectual presumidamente isento, personagens decalcados de suas falas e 

textos para afirmar aquilo que se pretende ser a síntese do discurso presente 

nas mídias sobre o movimento social que foi o objeto deste estudo. 

Além dos citados jornais, que permitiram uma análise ampla do teor 

noticiado (por incluir todos os gêneros jornalísticos relacionados pela literatura 

da área), outras duas mídias foram examinadas por fatores intrínsecos à sua 

constituição. A escolha de O Correio Braziliense baseou-se no pressuposto de 

um noticiário diferenciado pela proximidade física com os órgãos de governo e 

a sede física da maioria das entidades representativas dos funcionários das 

universidades. A cobertura deste veículo terminaria destacando-se por reforçar 

alguns estereótipos sobre o meio universitário público brasileiro que já 

apareciam nos editoriais e artigos dos dois periódicos paulistas. O Correio, 

portanto, não traduziu uma cobertura mais dinâmica e informativa por estar no 

centro de emissão política e factual da capital brasiliense, terminando por 

revelar mais abertamente a faceta de um noticiário burocrático e repetitivo, 

característica diluída por meio da editorialização de alguns títulos, como se leu 
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na entrevista com o então reitor da UnB, cujo título “O professor não é nenhum 

coitadinho”, referia-se a uma fala aspeada do entrevistado, a qual não era 

encontrada no corpo do texto. Finalmente, a eleição da quarta mídia, um portal 

de notícias, o G1, também revelou-se algo dissonante no curso do processo, 

mas terminou por explicitar aspectos relacionados ao alcance tentacular da 

mais robusta e influente estrutura de comunicação do país, o Grupo Globo.  

Por outro lado, a formulação da problemática da universidade pública 

brasileira aparece no material noticioso de maneira fragmentada e 

desconectada do seu contexto histórico e social, e parece pretender ocultar a 

fonte da crise que cronificou-se. Como múltiplas vozes sinalizam há décadas, o 

modelo de universidade pública no Brasil sofre abalos contínuos, seja por 

pressão de atores sociais que desejariam a cessação da gratuidade no ensino 

superior, seja pela instabilidade política e econômica e seus efeitos perversos 

sobre instituições que dependem visceralmente das verbas oficiais, seja, enfim, 

por ruídos processados no interior do próprio meio acadêmico, com as divisões 

políticas, a multiplicidade de entidades que pretendem representar os docentes 

e os demais funcionários das universidades. Um desdobramento das 

precariedades geradas por reitores tornados especialistas na corda bamba 

orçamentária é a crescente terceirização da prestação de serviços no ambiente 

universitário. As universidades federais brasileiras continuam sob pressão dos 

que hasteiam alto a bandeira do ensino superior privado, com apoio explícito 

da grande mídia, como demonstramos ao longo de nossa análise.  

A opção pela metodologia da ACD para analisar o nosso corpus de 

pesquisa, e o modo como fornece ferramentas para proceder ao exame do 

material noticioso mostra, a nosso ver, que há um caminho fértil e de crescente 

poder explicativo e analítico para o exame dos discursos jornalísticos, 

especialmente ao isolarmos unidades declaratórias do corpo das notícias. E, 

em que pese o avanço das novas mídias digitais, ainda são os jornais (cada 

vez mais inseridos em suas plataformas digitais) as principais fontes de 

informação e agendamento da política, numa época crescentemente 

assombrada pelo impacto e disseminação viral das fakes news. Assim, refletir 

sobre o jornalismo e em sua interface inextricavelmente simbólica (e seu viés 

ideológico) é, necessariamente, lançar um olhar sobre a produção discursiva 

que circula a partir da veiculação de notícias pelos meios de comunicação.  
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Desse modo, observamos que as produções jornalísticas não significam 

apenas representações do mundo pela linguagem. Estabelecido como versão 

verdadeira sobre os acontecimentos, o discurso jornalístico naturaliza práticas 

e formas de relato legitimadas por atores sociais com papeis determinados 

dentro do campo em que atuam. Um exemplo claro é a produção de notícias 

sobre o movimento paredista nas universidades, em 2015. Os textos curtos, 

ligeiros, rasos, terminaram prevalecendo ao longo da cobertura. Há pouco 

espaço reservado ao debate – nas notícias e reportagens que relatavam os 

desdobramentos do movimento grevista –, para as questões que, à época, 

afligiam as universidades, dos funcionários terceirizados aos reitores. Por outro 

lado, a disputa por espaço (nas mídias) vivenciada pelos porta-vozes do 

movimento, em si, expõe a enorme crise de representatividade dos setores 

laborais das IES. Expõe, ainda, a condução errática da própria cobertura 

jornalística, com textos incapazes de explicar o papel da Andes-SN ou do 

Proifes, por exemplo, no contexto do movimento.  

Cumpre esclarecer, finalmente, que a análise crítica do discurso que 

emerge do noticiário estudado é produto do teor nele contido, melhor dizendo, 

não nos coube pressupor um determinado viés ideológico e de conteúdo 

discursivo previamente à imersão no teor noticiado. A construção da 

hegemonia discursiva de que fala o tema desta tese ocorreu em mídias que, à 

parte constituírem organizações sólidas no âmbito da imprensa conservadora 

brasileira, poderiam, sim, apresentar visões com algum grau de 

heterogeneidade na cobertura. O que saltou à vista nas peças noticiosas 

minuciosamente analisadas, porém, foi a incapacidade dos veículos 

oferecerem um retrato da verdadeira crise que então se desenhava no MEC e 

órgãos relacionados como desdobramentos da turbulência que alcançava as 

sucessivas gestões petistas. Isto em um cenário que opunha a crise político-

institucional ao alerta acendido nas universidades contra as reduções 

orçamentárias, após uma década e meia de relativa bonança. No lugar de uma 

leitura do real pautado pela dialogia frente ao momento histórico vivido na 

ocasião, assistiu-se ao reforço da estereotipia que ainda associa as 

universidades públicas brasileiras a locus de funcionários interessados tão 

somente em seus próprios soldos.   
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APÊNDICES 
 

                          Quadro 3 – Registros de declarações das fontes 
 
 

FOLHA DE S. PAULO  

Fonte  Frase citada entre aspas Data Título/Notícia  Posição 

em relação 

à greve 

Código 

Daniel Aarão 

Reis, professor 

da UFF 

[A greve nos serviços públicos] é 

uma infeliz mimetização dos 

movimentos operários. Em vez de 

prejudicar os patrões, prejudica 

apenas os usuarios dos serviços. 

27/05 Um professor 

contra a greve 

Negativo FSP1 

Rogério 

Marzola, 

coordenador 

geral da 

Fasubra 

Estamos sem resposta à nossa 

pauta de reivindicações que foi 

entregue atualizada no ano 

passado. 

28/05 Greve nas 

universidades 

federais agrava 

crise após corte de 

verba 

Positivo FSP2 

Paulo Rizzo, 

presidente do 

Andes 

Não resta outra alternativa senão a 

greve. Corremos o risco de termos 

perdas. 

28/05 Greve nas 

universidades 

federais agrava 

crise após corte de 

verba 

Positivo FSP3 

Eduardo Rolim, 

presidente da 

Proifes 

Por enquanto, nós entendemos 

que as negociações estão em 

curso e que o governo ainda não 

se posicionou. 

28/05 Greve nas 

universidades 

federais agrava 

crise após corte de 

verba 

Positivo FSP4 

MEC (Nota) [Afirma atuar para garantir as 

verbas de custeio e menciona a 

autonomia administrativa]. Após a 

liberação financeira, o MEC não 

possui qualquer ingerência sobre 

os procesos de pagamento nas 

universidades. 

28/05 Greve nas 

universidades 

federais agrava 

crise após corte de 

verba 

Negativo FSP5 

Renato Janine 

Ribeiro, 

ministro da 

Educação 

Não adianta brigarmos com a 

realidade. O orçamento é limitado 

pela economia, não podemos 

propor ou prometer o que não é 

viável agora. 

09/06 Com corte em 

orçamento, MEC 

vai reduzir bolsas e 

repasse para obras 

Negativo FSP6 

Francisco  de 

Assis, 

coordenador 

do Sintufrj 

Mantivemos os serviços que 

consideramos essenciais, como 

nas áreas de saúde e os 

laboratórios que usam animais. Os 

demais são discutíveis. E o boicote 

à inscrição no Sisu não traz dano 

para o aluno, traz um atraso. 

17/06 Servidores de 

universidades 

federais prometem 

boicotar matrículas 

do Sisu 

Positivo FSP7 
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MEC (Nota) Ao participarem do Sisu, as 

instituições têm que asegurar o 

direito do estudante à matrícula. 

Ou seja, o estudante não pode ser 

prejudicado. 

17/06 Servidores de 

universidades 

federais prometem 

boicotar matrículas 

do Sisu 

Negativo FSP8 

Rogério 

Marzola, 

coordenador 

da Fasubra 

Na medida em que o governo 

aposta na intransigência, com uma 

proposta que chega a ser quase 

ofensiva, temos que apostar na 

força da greve. 

06/07 Funcionários da 

União pressionam 

por reajuste 

Positivo FSP9 

Sérgio 

Mendonça, 

secretário de 

Relações de  

Trabalho- MIN. 

Planejamento 

O servidor público não está 

vivendo em Marte. Infelizmente, 

estamos passando por uma 

conjuntura muito desfavorável, de 

aumento de desemprego, queda 

dos salários no setor privado, e o 

servidor público tem estabilidade 

no emprego. 

06/07 Funcionários da 

União pressionam 

por reajuste 

Negativo FSP10 

Daniel Aarão 

Reis, professor 

UFF 

Nossas greves são, em geral, 

precedidas por assembleias sem 

legitimidade. Há distanciamento do 

modelo que, nos anos 1980, 

garantia o vínculo com o 

movimento social. 

11/07 Greve prejudica 

mais do que 

defende 

universidades, diz 

professor da UFF 

Negativo FSP11 

Renato Janine 

Ribeiro, 

ministro da 

Educação 

Uma coisa é o direito das 

instituições privadas aumentarem 

mensalidades. Outra é a 

disposição do ente público em 

pagar. O que queremos é não dar 

ao vendedor de vagas um cheque 

em branco pelo qual ele aumenta o 

quanto quiser. 

16/07 Não podemos 

passar um cheque 

em branco, diz 

ministro sobre FIES 

Negativo FSP12 

Gabriel Lisboa, 

aluno da UFBA 

As oportunidades que estou 

perdendo me deixam indignado 

porque o mercado está muito difícil. 

10/09 Greve de 

universidades 

resiste após 106 

dias e afeta até 

emprego de aluno 

Negativo FSP13 

Wisner Araujo, 

aluno da UFTM 

A secretaria não funciona, temos 

problemas até para obter um 

histórico escolar. Apesar de o 

serviço de limpeza ser terceirizado, 

há locais imundos. Fora a 

instabilidade da grade escolar, com 

a greve parcial dos docentes. 

10/09 Greve de 

universidades 

resiste após 106 

dias e afeta até 

emprego de aluno 

Negativo FSP14 

Paulo Rizzo, 

presidente do 

Andes 

É a pior situação em termos de 

falta de verbas que as federais já 

enfrentaram. 

10/09 Greve de 

universidades 

resiste após 106 

dias e afeta até 

emprego de aluno 

Positivo FSP15 
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Renato Janine 

Ribeiro,ministro 

da Educação 

(post 

Facebook) 

Acompanho diariamente as 

negociações que vêm sendo feitas 

pelos secretários designados a 

dialogar e a buscar uma solução.  

14/09 Disputas políticas, 

greves e cortes 

paralisam Ministério 

da Educação 

Negativo FSP16 

Gustavo 

Balduíno, 

secretário 

executivo da 

Andifes 

Recursos humanos são a base 

para qualquer ambiente de ensino 

e pesquisa. E nosso pessoal segue 

bem qualificado, com doutorado. 

14/09 Aprenda a usar os 

dados para 

escolher sua 

universidade 

Neutro FSP17 

Antonio Carlos 

Lopes, ex 

director da 

EPM-Unifesp 

A Unifesp pagou um preço por ter 

crescido sem planejamento, 

14/09 Aprenda a usar os 

dados para 

escolher sua 

universidade 

Neutro  FSP18 

Maria Angélica 

Minhoto, pró-

reitora de 

graduação da 

Unifesp 

Cerca de 95% dos docentes têm 

doutorado, quadro difícil de ser 

visto nas demais federais. Agora, a 

prioridade é colocar em operar as 

obras dos novos campi. 

14/09 Aprenda a usar os 

dados para 

escolher sua 

universidade 

Neutro FSP19 

Paulo Rizzo, 

presidente do 

Andes 

[Janine] é o primeiro ministro com 

quem não tivemos reunião. Ele é 

professor universitário, tinha que 

ter uma posição mais firme diante 

dos cortes [de verbas]. 

14/09 Em greve, docentes 

das universidades 

federais pedem 

diálogo com Janine 

Positivo FSP20 

Yuri Hortz, 

aluno da UFF 

Estou feliz com o retorno, porém é 

preciso que defendamos com mais 

afinco os professores e as 

universidades, pois um país que 

trata sua educação de qualquer 

forma não pode prosperar. 

05/10 Docentes da UFF 

retomam atividades 

após quatro meses 

em greve 

Neutro FSP21 

Aloizio 

Mercadante, 

ministro da 

Educação 

Apesar do direito de greve, é 

preciso ter responsabilidade de 

greve. Não podemos ter greves de 

três, quatro meses.Falta mais 

diálogo,menos intransigência e 

mais responsabilidade com aluno. 

07/10 Ao assumir 

Educação, 

Mercadante diz que 

é preciso fazer 

„mais com menos‟ 

Negativo FSP22 

Aloizio 

Mercadante, 

ministro da 

Educação 

As universidades terão de melhorar 

a gestão. Evidente que ajudaria 

muito se tivéssemos mais recursos. 

Mas mais recursos em geral causa 

desperdício. 

10/10 Para expandir pré-

escola, Mercadante 

vai reduzir 

exigências para as 

obras 

Negativo FSP23 

Jacob Paiva, 

secretário do 

Andes 

A crise está atrelada a opções 

políticas. Não concordamos que 

mais uma vez quem vai pagar a 

crise são os servidores públicos 

federais. 

13/10 Após 4 meses, 

professores 

decidem encerrar 

greve nas federais 

Positivo FSP24 
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O ESTADO DE S. PAULO  

Fonte  Frase citada entre aspas Data Título/Noticia  Posição em 

relação à greve 

Código 

Ricardo 

Garcia, 

presidente da 

Luso 

Brasileira, 

prestadora de 

serviços à 

UFF 

A situação beira o insuportável. 

Estávamos mantendo os 

pagamentos mesmo com os 

atrasos nos repasses, mas 

esgotamos nossa capacidade de 

pagar sem receber. 

12/05 Sem servidores 

terceirizados, 

UFF fecha 

restaurantes 

universitários 

Positivo OESP1 

Renato Janine 

Ribeiro, 

ministro da 

Educação 

Temos o compromisso de que não 

faltará custeio às universidades 

federais este ano. Obviamente, 

enxugando eventuais excessos, 

mas esses valores serão 

repassados. 

12/05 Sem servidores 

terceirizados, 

UFF fecha 

restaurantes 

universitários 

Negativo OESP2 

Alexandre 

Mendes, 

professor da 

Unirio 

[Há déficit de microscópios, 

soluções para conservação de 

peças anatômicas e reagentes 

químicos]. Tiramos verbas das 

pesquisas e até do próprio bolso 

para a graduação. 

17/05 Universidades 

federais têm até 

risco de 

desabar 

Positivo OESP3 

MEC (Nota) [As universidades têm] autonomia 

administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial.  

17/05 Universidades 

federais têm até 

risco de 

desabar 

Negativo OESP4 

Paulo Rizzo, 

presidente do 

Andes-SN 

O governo não negocia conosco, 

as federais vão fechar por inanição 

se nada for feito. 

28/05 Greve atinge 39 

universidades 

federais 

Positivo OESP5 

MEC (Nota) [Mantém o diálogo com todos os 

setores das universidades federais 

e atende] tanto quanto pode, 

segundo realidades conjunturais, 

recursos disponíveis, agendas e 

acordos consagrados. 

28/05 Greve atinge 39 

universidades 

federais 

Negativo OESP6 

Pedro Rosa, 

coordenador 

do Sintuff 

Quem fecha a capacidade de 

atendimento público das 

universidades é o governo, com 

todos esses cortes de verba. 

16/06 Grevistas de 4 

federais 

decidem 

boicotar Sisu 

Positivo OESP7 

Gibran Jordão, 

director da 

Fasubra 

O número de universidades com 

boicote às matrículas pode ser 

ainda maior. Essa ação é de 

responsabilidade do governo, que 

não dialoga com a categoria. 

17/06 Servidores de 

mais 4 Federais 

anunciam 

boicote ao Sisu 

Positivo OESP8 
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Jesualdo 

Farias, 

secretário de 

Educação 

Superior do 

MEC 

Vamos trabalhar, primeiro, para 

que as obras em andamento sejam 

concluídas. E com perspectiva de 

adiar novas obras, de forma que 

não comprometa cursos que estão 

em funcionamento. 

20/06 Governo corta 

47% dos 

investimentos 

previstos para 

as federais 

Negativo OESP9 

Klaus Ficher, 

presidente da 

Associação 

de médicos 

residentes da 

Unifesp 

Nossas condições de trabalho 

estão insalubres e nosso 

aprendizado, prejudicado. Ou o 

governo readequa o orçamento ou 

teremos de readequar as 

atividades. 

22/06 Residentes do 

Hospital São 

Paulo iniciam 

greve nesta 

terça 

Positivo OESP10 

Eduardo 

Rolim, 

presidente da 

Proifes 

Apostamos na continuidade das 

negociações. Esperamos que o 

governo volte para a mesa, que é 

o mais importante. Vamos usar o 

instrumento da greve para 

incentivar esta negociação. 

23/06 Entidade de 

professores 

aprova 

indicativo de 

greve em 11 

universidades 

federais 

Negativo OESP11 

MEC (Nota) [O direito à greve é legítimo, mas o 

aluno não pode ser prejudicado. A 

lei determina que 30% dos 

funcionários têm de trabalhar 

durante a paralisação e cabe à 

instituição garantir o cumprimento.] 

24/06 Duas 

universidades 

descumprem 

prazo de 

matrículas do 

Sisu 

Negativo OESP12 

Roberto 

Leher, reitor 

da UFRJ 

Em oito anos foram R$ 9 bi para 

as universidades e, em um ano, 

R$ 13,8 bi para os fundos de 

investimentos na rede privada. A 

previsão orçamentária [do Fies] 

para 2015 é de R$ 16 bilhões. A 

nossa voz é pela prioridade ao 

público. 

03/07 Em discurso de 

posse, reitor da 

UFRJ critica 

prioridades do 

MEC 

Positivo OESP13 

Cláudio 

Ribeiro, 

presidente da 

Adufrj 

É um ato de todas as categorías 

que estão em greve e nosso 

objetivo é dialogar com a 

população e denunciar os cortes 

que vão inviabilizar o 

funcionamento da universidade. 

16/07 Grevistas da 

UFRJ 

protestam no 

Rio contra 

cortes 

Positivo OESP14 

Luciana 

Boiteux, 

vicepresidente 

da ADUFRJ 

Houve uma precipitação dos 

docentes (que decidiram encerrar 

a greve), segundo a avaliação  do 

sindicato. Essa é uma semana 

muito importante de negociação 

em Brasília.  

25/08 Mesmo com fim 

da greve dos 

professores, 

UFRJ não sabe 

quando aulas 

voltam 

Positivo OESP15 

Paulo Rizzo, 

presidente do 

Andes-SN 

A decisão da assembleia da UFRJ 

é democrática e deve ser 

respeitada, mas a greve continua 

nas demais universidades no Rio. 

Temos greves em 48 instituições. 

25/08 Mesmo com fim 

da greve dos 

professores, 

UFRJ não sabe 

quando aulas 

Positivo OESP16 
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Acreditamos que a greve nacional 

se mantém por mais um pouco. 

voltam 

MEC (Nota) [A greve] preocupa. De fevereiro 

de 2014 a agosto de 2015, 

representantes do ministério se 

reuniram com a Fasubra 23 vezes 

para tratar da agenda de 

reivindicações. [O MEC afirma ter 

negociado também com a Andes-

SN e com a Proifes]. 

25/08 Mesmo com fim 

da greve dos 

professores, 

UFRJ não sabe 

quando aulas 

voltam 

Negativo OESP17 

Roberto 

Leher, reitor 

da UFRJ 

[Resposta à carta de professores 

eméritos da UFRJ ao MEC, 

acusando o reitor de submeter 

decisões acadêmicas ao comando 

de greve]: a UFRJ não irá afrontar 

o direito de greve por meios 

coercitivos. 

01/09 Apitaço na 

UFRJ marca 

embate entre 

grevistas e 

professores 

eméritos 

Positivo OESP18 

Paulo Rizzo, 

presidente do 

Andes-SN 

Terminamos a greve porque a 

negociação não avançava. A 

paralisação foi longa por 

responsabilidade do governo. 

13/10 Professores de 

universidades 

federais 

encerram greve 

após 139 dias 

Negativo OESP19 

 

                                                           CORREIO BRAZILIENSE  

Fonte  Frase citada entre aspas Data Título/Notícia  Posição em 

relação à 

greve 

 

Marinalva 

Oliveira, vice-

presidente do 

Andes 

As universidades vivem um quadro de 

aprofundamento da precariedade das 

condições de trabalho. A situação tem 

a ver com um processo de expansão 

descontrolada do ensino superior. 

19/05 Federais ameaçam 

fazer greve nacional 

por atrasos em 

repasses do MEC  

Positivo CB1 

Paulo Rizzo, 

presidente 

Andes 

A reunião foi muito ruim, porque o 

acordo de organização de carreira que 

tínhamos firmado foi suspenso com a 

justificativa de falta de autonomia para 

firmar tal acordo.  

26/05 Professores de 

instituições entram 

em greve na quinta-

feira 

Positivo CB2 

Vadim Arsky, 

presidente da 

ADUnB 

Não sabemos ainda a opinião dos 

docentes sobre a greve. Nos 

solidarizamos com as reivindicações 

dos servidores porque estamos tendo 

uma diminuição de funcionários, com a 

saída dos terceirizados. 

28/05 Servidores técnico-

administrativos da 

UnB entram em 

greve nesta quinta 

(28) 

Positivo CB3 

Mauro Mendes, 

coordenador do 

Sindicato  

Trabalhadores 

Somos contra a paridade entre os 

salários de aposentados e ativos, a 

privatização dos hospitais universitários 

e o corte no repasse financiero às 

28/05 Servidores técnico-

administrativos da 

UnB entram em 

greve nesta quinta  

Positivo CB4 
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UnB universidades. 

Francisco 

Jacob, 1º  

secretário do 

Andes-SN 

Para fazer o ajuste (fiscal), o governo 

não tem como opção apenas cortar 

direitos e políticas sociais. 

30/05 Greve nacional de 

professores chega a 

73 universidades do 

Brasil 

Positivo CB5 

Paulo Rizzo, 

presidente do 

Andes-SN 

Devemos intensificar ações conjuntas 

com os servidores técnicos, que estão 

em greve em quase todas as 

universidades federais, e com os 

estudantes. 

03/06 Greve das 

universidades 

federais completa 

uma semana 

Positivo CB6 

Vadim Arsky, 

presidente da 

Associação dos 

Docentes da 

UnB 

Apesar do descontentamento com as 

condições de trabalho, o placar 

apertado na votação de hoje mostra a 

divisão entre os docentes sobre 

quando aderir à greve. 

10/06 Professores da UnB 

decidem se entram 

em greve na 

semana que vem 

Neutro CB7 

Paulo Rizzo, 

presidente do 

Andes-SN 

A greve não é só por questão salarial, é 

contra os cortes que o governo tem 

feito na educação. Foram 7,5 bilhões 

nos três primeiros meses deste ano.  

11/06 Sindicatos afirmam 

que não sabem até 

quando vai a greve 

nas universidades 

Positivo CB8 

Mauro Mendes Nós entendemos que ao contratar a 

empresa [que administra o Hospital 

Universitário de Brasília] o governo 

privatiza serviços. Hoje privatizam 

hospitais, amanhã a universidade. 

17/06 Professores da UnB 

decidem sobre 

greve nesta quarta 

(17) 

Positivo CB9 

Paulo Rizzo, 

presidente do 

Andes-SN 

O que o governo tem feito é cortar 

orçamento, verba. Foram cortados R$ 

9,4 bilhões do orçamento da educação 

para esse ano. 

19/06 Professores de 

metade das 

universidades 

federais estão em 

greve 

Positivo CB10 

UFF (Nota) O objetivo por detrás dessa ameaça é 

criar ansiedade nos candidatos e 

prejuízo ao processo como um todo. A 

matrícula do Sisu é uma atividade 

essencial da universidade e paralisá-la 

implica violação legal. 

19/06 Greve não afetou 

pré-matrículas do 

Sisu em 

universidades do 

Rio 

Negativo CB11 

Eduardo Rolim 

de Oliveira, 

presidente da 

Proifes 

A falta de continuidade do processo 

negocial impulsionou a busca pelo 

legítimo recurso da greve para que as 

negociações efetivamente aconteçam. 

23/06 Federação de 

sindicatos de 

docentes de 

instituições federais 

deflagra greve 

Positivo CB12 

Paulo Rizzo, 

presidente do 

Andes-SN 

O primeiro ponto é carreira e salário. O 

segundo são condições de trabalho, 

que se traduzem em verbas para 

universidades, para que sejam 

retomados os investimentos e 

concursos. 

23/06 Professores de 

universidades em 

greve se reúnem 

com MEC 

Positivo CB13 
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Maria 

Auxiliadora 

César, 

professora 

aposentada 

UnB 

Sempre conseguimos algo com greve. 

Está chegando um momento em que a 

luta aponta para isso. Tenho filhos que 

ganham mais do que eu em cargos de 

nível médio. Nosso salário é muito 

defasado. 

23/06 Docentes das 

universidades 

federais em greve 

fazem manifestação 

nesta terça. 

Positivo CB14 

Cláudio 

Rezende, 

presidente da 

Assoc.Docente

s da UFRJ 

Temos escolhas de Sofia para fazer: 

reformar o alojamento, construir o 

restaurante universitário ou o edifício 

para um curso que está alojado em 

conteineres? 

29/07 UFRJ suspende 

calendário escolar 

até fim da greve de 

professores e 

técnicos 

Positivo CB15 

Clarisse 

Galindo, aluna 

Teoria Crítica e 

História da Arte 

Professores responsáveis por ensinar 

30 alunos estão com turmas dobradas. 

O pessoal dos departamentos foi 

cortado.. 

14/08 Com dívidas e sem 

investimentos 

Positivo CB16 

Ivan Camargo, 

reitor da UnB 

É preciso reconhecer que é um 

momento difícil, mas não podemos 

deixar a universidade parar, por mais 

precária que esteja a situação. 

14/08 UnB começa 2º 

semestre com greve 

de servidores e 

redução de 

terceirizados 

Neutro CB17 

Rogério 

Marzola, 

coordenador 

geral da 

Fasubra 

Para recuperarmos o poder de compra 

de 2010, é preciso repor 27,3% nos 

salários. Os 27% que pedimos é 

apenas para recuperar as perdas. 

04/09 Paralisação de 

servidores de 

universidades 

federais chega a 

100 dias  

Positivo CB18 

MEC (Nota) O governo tem sido incansável para 

garantir o diálogo contínuo e a solução 

para a greve. O MEC e o Ministério do 

Planejamento têm trabalhado para 

restabelecer a atividade acadêmica. 

04/09 Paralisação de 

servidores de 

universidades 

federais chega a 

100 dias 

Negativo CB19 

César Tibúrcio, 

decano de 

Planejamento e 

Orçamento da 

UnB 

Estamos negociando todos os 

contratos de serviços terceirizados, 

menos os de segurança, mas com os 

cortes não podemos prever como será 

o restante do ano. 

19/09 Sem acordo, greve 

nas universidades 

públicas caminha 

para quatro meses 

Positivo CB20 

Pedro Rosa 

Cabral, 

coordenador 

geral do Sintuff 

O corte de verbas é a reivindicação que 

impulsiona todo o movimento. O 

governo adota um discurso de crise 

econômica, mas a gente sabe que em 

outras áreas despeja-se dinheiro. 

23/09 Em greve há quatro 

meses, UFF 

continua sem 

previsão de retorno 

às atividades 

Positivo CB21 

MEC (Nota) O MEC tem acompanhado a mesa de 

negociação salarial com as entidades 

representativas e o Ministério do 

Planejamento. Vale lembrar que em 

2015 docentes e técnicas já tiveram 

reajuste pelo acordo de 2012. 

23/09 Em greve há quatro 

meses, UFF 

continua sem 

previsão de retorno 

às atividades 

Negativo CB22 

Andes-SN 

(Nota) 

Reiteramos que esta ocupação é de 

inteira responsabilidade do MEC, que 

mantém sua intransigência em não 

24/09 Docentes ocupam 

Ministério da 

Positivo CB23 
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negociar com os docentes em greve.  Educação 

Ivan 

Camargo,reitor 

da UnB 

O mais complicado dos cortes é não 

poder planejar a universidade. Se o 

corte foi de 10% no custeio e de 50% 

nos investimentos, se empurra para o 

ano seguinte o que estava previsto 

para este ano. Este é o grande drama 

das universidades públicas brasileiras.  

27/09 Reitor da UnB 

confessa o que o 

incomoda: 

“Professor não é 

nenhum coitadinho” 

Neutro CB24 

Paulo Rizzo, 

presidente do 

Andes-SN 

Se a greve se estendeu por um longo 

período, sendo a mais longa da história 

do Andes, deve-se a essa conjuntura 

na qual o governo tomou o partido da 

austeridade, adotando medidas de 

cortes.  

09/10 Docentes federais 

aprovam saída da 

greve 

Positivo CB25 

 
                                                PORTAL G1 

Fonte  Frase citada entre aspas Data Título/Noticia  Posição em 

relação à 

greve 

Código 

Valéria Marques, 

suplete da 

diretoria da 

UFPA 

As pessoas precisam entender que 

não é do nosso interesse fazer 

greve, na verdade, eu me entristeço 

com isso, porque a greve representa 

que você não foi ouvido, mas ela é a 

medida drástica para que possamos 

trabalhar mais dignamente. 

14/05 Professores da 

UFPA fazem 

paralisação 

nesta quinta-feira  

Positivo G1_1 

João Lima, vice 

presidente da 

Associação  

Docentes Ufac  

As universidades estão correndo o 

risco de ter seus profesores 

contratados terceirizados por 

organizações sociais. Isso implica a 

extinção da nossa carreira. 

14/05 Professores da 

Ufac aprovam 

indicativo de 

greve para o dia 

29 

Positivo G1_2 

Muana Martins, 

diretora do DCE 

Eles estão vindo trabalhar sem 

dinheiro, estão pagando para 

trabalhar. Então a gente não pode 

ver essa situação e não se 

posicionar. 

18/05 UFRJ decide 

após reunião 

retomar 

atividades na 

quarta-feira 

Positivo G1_3 

Suelene Pavão, 

da Adufpa 

A conjuntura está muito difícil com 

os cortes do orçamento do serviço 

público em geral. O governo tem 

anunciado contingenciamento de 

orçamento para 2015 e 2016.  

20/05 Professores e 

técnicos da 

UFPA aprovam 

greve em 

assembleia 

Positivo G1_4 

Gilberto Melo, 

presidente da 

Adufac 

Nós aprovamos o fortalecimento da 

mobilização aprofundando as 

discussões com os profesores sobre 

plano de carreira, condições de 

trabalho e campanha salarial.  

23/05 Em assembleia, 

professores da 

Ufac decidem 

não aderir à 

greve 

Negativo G1_5 
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Professor Daniel 

A. Reis,  

Universidade 

Federal 

Fluminense 

A proposta é anunciada, discutida e 

decidida por pequenas minorias de 

ativistas iluminados, sem 

representatividade. Carecem, 

portanto, de legitimidade. Trata-se 

também de um dispositivo 

tradicional, que isola as entidades de 

suas bases sociais. 

24/05 Daniel Aarão 

Reis afirma que 

greve federal não 

é legítima 

Negativo G1_6 

Ministério da 

Educação (Nota) 

Desde o início as entidades 

representativas já informaram ter 

data marcada para a greve. Isto não 

é diálogo. O diálogo supõe a 

vontade de ambas as partes de 

conversar, só recorrendo à greve em 

último caso. 

27/05 MEC diz que 

greve „com data 

marcada‟ nas 

federais „não é 

diálogo‟ 

Negativo G1_7 

Andes-SN, em 

comunicado 

[A greve representa] o último recurso 

encontrado pelos docentes para 

pressionar o governo a ampliar o 

investimento público em educação, e 

dar respostas ao total descaso do 

Executivo frente à precarização das 

condições de trabalho e ensino nas 

Instituições Federais. 

27/05 MEC diz que 

greve „com data 

marcada‟ nas 

federais „não é 

diálogo‟ 

Positivo G1_8 

Renato Janine 

Ribeiro, ministro 

da Educação 

As greves só fazem sentido quando 

estiverem esgotados os canais de 

negociação. 

28/05 Professores e 

técnico-

administrativos 

da Ufal paralisam 

as atividades 

Negativo G1_9 

Emerson 

Oliveira, coord. 

Sindicato dos 

Trabalhadores da 

Ufal 

Nossa categoria decidiu pela 

paralisação por tempo indeterminado 

por não mais suportar tanto arrocho 

salarial e sensibilidade do governo 

federal. 

28/05 Professorees e 

técnico-

administrativos 

da Ufal paralisam 

as atividades 

Positivo G1_10 

Renato Janine 

Ribeiro, ministro 

da Educação 

(post no 

Facebook) 

Um problema que o poder público 

enfrenta há algum tempo é a decisão 

pela greve sem que seja precedida 

por um amplo diálogo. Paralisações 

de viés combativo só devem 

acontecer quando não houver outros 

meios de resolver as questões. 

28/05 Greve só faz 

sentido com 

negociação 

esgotada, diz 

ministro da 

Educação 

Negativo G1_11 

Paulo Rizzo, 

presidente do 

Andes-SN 

A decisão pela greve foi tomada 

após uma reunião com o ministério 

em que disseram não ter 

compromisso com o acordo de 

carreira fechado com  a Secretaria 

de Educação Superior em 2014. 

28/05 Greve só faz 

sentido com 

negociação 

esgotada, diz 

ministro da 

Educação 

Positivo G1_12 

Paulo Rizzo, 

presidente do 

Andes-SN 

[Sobre acordo feito em 2012 e não 

cumprido]. Eles alegam que não têm 

compromisso com o acordo porque 

era do governo anterior.  Diversas 

reuniões foram canceladas pois os 

11/06 Greve de 

professores afeta 

23 universidades 

federais, diz 

Positivo G1_13 
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responsáveis do MEC não 

apareceram. 

sindicato. 

Rogério Marzola, 

coordenador 

geral da Fasubra 

Eles [governo] só falam que fazem 

encaminhamentos e mandam para 

outras esferas fazerem a 

negociação. O Ministério do 

Planejamento fala que faz estudos, 

mas eles nunca acabam. 

11/06 Greve de 

professores afeta 

23 universidades 

federais, diz 

sindicato. 

Positivo G1_14 

Associação dos 

Docentes da 

Ufop (Adufop) 

(Comunicado) 

 

[Por ocorrer em âmbito nacional] 

temas como salários e carreira 

docente devem ser discutidos nas 

instâncias dos Ministérios da 

Educação e do Planejamento. 

13/07 Professores da 

Ufop entram em 

greve e reforçam 

paralisação 

nacional 

Positivo G1_15 

Ministério da 

Educação (Nota) 

[O Secretário de Educação Superior 

recebeu o Andes no dia 23 de junho 

e a Fasubra no dia 7 de julho]. Nas 

reuniões, o MEC se comprometeu a 

acompanhar as negociações junto 

ao Ministério do Planejamento, e a 

criar um grupo de trabalho para 

debater questões conceituais da 

carreira. 

13/07 Professores da 

Ufop entram em 

greve e reforçam 

paralisação 

nacional 

Negativo G1_16 

Ministério do 

Planejamento 

(assessoria 

comunicação) 

A proposta mais recente do governo 

foi apresentada em reunião [em 

20/7/2015] com o Fórum Nacional 

das Entidades.  

03/08 A uma semana 

da volta às aulas, 

fim da greve na 

Ufal continua 

indefinido 

Negativo G1_17 

Claudio Ribeiro, 

presidente da 

Associação dos 

Docentes da 

UFRJ  

Todas as categorias da UFRJ estão 

paralisadas, professores, técnicos e 

estudantes. Os cortes no orçamento 

inviabilizam o funcionamento. Esta é 

uma paralisação plena.  

03/08 Greve de 

universidades 

federais do RJ 

segue sem 

previsão para 

acabar 

Positivo G1_18 

Bárbara 

Valverde, aluna 

de Jornalismo 

UFT 

Os professores e técnicos deveriam 

encontrar outra forma de reivindicar 

seus direitos. Os alunos perdem e o 

calendário acadêmico nunca é 

regularizado. Ficam três meses 

parados e  quando voltam, já 

querem aplicar avaliação. 

24/08 „Só vejo foto de 

professores em 

férias‟, diz 

estudante sobre 

na UFT 

Negativo G1_19 

Iury Felipe, aluno 

de Ciência da 

Computação 

UFT 

No cenário atual, a greve é como um 

tiro no pé. É muito difícil que as 

reivindicações dos grevistas sejam 

aceitas, pois querem mais salários e 

mais dinheiro do governo, 

justamente quando estão 

acontecendo cortes dos gastos nos 

orçamentos federais. 

24/08 „Só vejo foto de 

professores em 

férias‟, diz 

estudante sobre 

na UFT 

Negativo G1_20 
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Márcio da 

Silveira, reitor da 

UFT 

Essa greve é diferente porque 

estamos lutando a favor da 

universidade, contra os cortes na 

educação. Não é uma greve como a 

de 2012, onde nós lutávamos 

principalmente por questões 

salariais. 

24/08 „Só vejo foto de 

professores em 

férias‟, diz 

estudante sobre 

na UFT 

Positivo G1_21 

Renato Janine, 

ministro da 

Educação (post 

no Facebook) 

O MEC negocia desde o início da 

greve [com os sindicatos]. 

Negociamos e aceitamos o que 

consideramos justo e viável. Os 

secretários continuam recebendo os 

grevistas sempre sob minha 

orientação e direção. 

28/08 Greve em 

universidades 

federais 

completa 3 

meses com ato 

em Brasília 

Negativo G1_22 

Andes-SN (post 

no Facebook) 

Uma comissão formada por dois 

representantes do sindicato e dois 

estudantes foi recebida pela 

secretária de Ensino Superior do 

MEC, Dulce Tristão. Nova reunião foi 

agendada para o dia 3/9 na tentativa 

de resolver o impasse 

28/08 Greve em 

universidades 

federais 

completa 3 

meses com ato 

em Brasília 

Positivo G1_23 

Sindicato dos 

Trabalhadores 

Técnico-

Administrativos 

da Ufop (nota) 

A decisão não acena com um acerto 

com o governo, já que a proposta 

apresentada não atende sequer as 

perdas sofridas pela categoria ao 

longo dos anos frente à crescente 

inflação. 

24/09 Servidores 

técnicos da Ufop 

decidem pelo fim 

da greve de 115 

dias 

Positivo G1_24 

Ronaldo Bispo, 

professor na Ufal 

Dessa vez, vários colegas que 

perceberam o absurdo da greve 

conseguiram reverter o quadro e 

deliberar o fim antes mesmo que o 

Comando Nacional considerasse 

que isso deveria ser feito. 

24/09 Professores da 

Ufal decidem em 

assembleia pelo 

fim da greve 

Negativo G1_25 

 
 
Quadro 4 – NOTÍCIAS VEICULADAS SOBRE A GREVE DE 2015 

 
 

Resumo da Cobertura Noticiosa / FOLHA DE S.PAULO 
 
Opinião - Aécio Neves  
Pátria Educadora? 
O governo do slogan "Pátria Educadora" trata mal a educação. A prova está no corte 
orçamentário anunciado, que penaliza toda a sociedade.  
25/05/2015  
 
Opinião - Bernardo Mello Franco 
Um professor contra a greve  
Elogio ao posicionamento de professor da UFF, que “escreveu um libelo contra a 
greve nas instituições públicas”. 
27/05/2015  
 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/bernardomellofranco


141 
 

  

Contra cortes, professores entram em greve em 19 universidades federais  
Greve em 19 universidades ligadas ao Andes, após corte de R$ 9,4 bilhões. A 
Federação de Sindicatos de Professores de Instituições Federais se opõe. 
De São Paulo   
28/05/2015  
 
Greve nas universidades federais agrava crise após corte de verba 
Funcionários das federais decidiram parar em todo o país por tempo indeterminado. 
Pedem reposição de 27%. Divididos, os professores discutem se irão aderir à greve.  
João Pedro Pitombo - Salvador / Estêvão Bertoni - São Paulo  
28/05/2015 
 
Professores de federais decidem por paralisação 
Nota curta informa sobre a greve de professores em 19 federais: oito universidades do 
Nordeste, sete do Norte, três do Centro-Oeste e uma no Sudeste.  
29/05/2015 (Cotidiano) 
 
Com corte em orçamento, MEC vai reduzir bolsas e repasse para obras 
O corte de R$ 9,4 bilhões vai afetar o repasse de verbas federais para obras no setor 
e número de bolsas de programas como Ciência sem Fronteiras e Pronatec. 
Flávia Foreque, de Brasília  
09/06/2015  
 
Servidores de universidades federais prometem boicotar matrículas do Sisu 
Sindicatos afirmam que vão seguir a orientação da federação nacional da categoria e 
deverão boicotar as matrículas do Sisu do Ministério da Educação. 
Felipe Bächtold, Porto Alegre e Luiza Franco, Rio  
17/06/2015  
 
Matrícula para os aprovados no Sisu do meio de ano termina nesta terça 
Nota de serviço com link no texto online. Esgota prazo para matrícula dos aprovados 
na primeira chamada do Sisu 2015 de meio de ano.  
De São Paulo  
23/06/2015 

Funcionários da União pressionam por reajuste  
A paralisação dos técnicos das universidades já afeta 60 das 63 instituições federais. 
Espera-se que o movimento seja seguido por funcionários de outros órgãos.   
Flávia Foreque Aguirre Talento, Brasília (Poder)  
06/07/2015 
*Neste texto, referência ao planeta Marte [Sergio Mendonça, secretário de Relações 
do Trabalho do Min.do Planejamento] – servidores universidades „fora da realidade‟. 

Entrevista 
Greve prejudica mais do que defende universidade, diz professor da UFF  
Para o professor da UFF, Daniel Aarão, o recurso é ineficaz por esvaziar as escolas 
quando mais precisam estar mobilizadas, antiéticas (salários recebidos) e injustas.  
Luiza Franco (Educação) - Do Rio  
11/07/2015  
 
Colunistas - Vladimir Satatle  
Pátria educadora  
A Capes, órgão do Ministério da Educação responsável pela pós-graduação, cortará  
75% da verba de custeio de todos os programas de mestrado e doutorado. 
14/07/2015  
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Não podemos passar um cheque em branco, diz ministro sobre Fies  
O ministro Renato Janine defendeu mudanças no fundo de financiamento, como o teto 
de reajuste de 6,4% na mensalidade dos cursos das instituições privadas. 
Natália Cancian, de Brasília  
16/07/2015  
* na sequência o ministro comenta paralisação, sob o intertítulo “greve”. 

Educação e Saúde terão novo corte em orçamento; PAC será principal alvo  
O Ministério das Cidades, responsável por obras do PAC, terá a maior fatia do novo 
bloqueio orçamentário de R$ 8,6 bilhões. Os ministérios da Educação [perda de R$ 1 
bilhão] e da Saúde são os outros dois mais atingidos.   
Flávia Foreque, Valdo Cruz, Isabel Versiani – De Brasília  
30/07/2015 

Servidores federais fazem ato em Brasília e pressionam por reajuste   
Filas em aeroportos e dificuldade em sacar o seguro desemprego são alguns 
problemas causados pelas paralisações de servidores públicos em todo o país.   
Eduardo Cucolo, Brasília - Editoria Mercado  
27/08/2015  
 
Colunistas - Guilherme Boulos  
A "Pátria Educadora" e a greve nas universidades  
Dilma Rousseff anunciou novo lema de seu governo: "Pátria Educadora". O primeiro 
corte orçamentário do ano, superior a 20 bilhões, afetou mais a Educação. A 
legitimidade da greve é inquestionável. Em jogo, o futuro da universidade pública.  
27/08/2015  
 
Servidores federais param para pressionar por reajuste  
Servidores de várias categorias realizaram protestos em Brasília para pressionar o 
Ministério do Planejamento a apresentar uma nova proposta.   
Eduardo Cucolo, Brasília - Editoria Mercado  
28/08/2015 
 
Greve de universidades resiste após 106 dias e afeta até emprego de aluno  
Renan Lopes, aluno de engenharia civil na UFBA, perdeu uma promessa de emprego. 
Gabriel Nakamura diz ter perdido duas propostas de estágio.  
Juliana Coissi, de São Paulo e Marcelo Toledo, de Ribeirão Preto   
10/09/2015  
 
Greve na UFRJ  
Matéria com textos legendas de fotos da paralisação na universidade.  
11/09/2015 („Foto educação‟)  

Editorial  
Greve e nada mais  
Não é de agora que greves se alastram pelas universidades públicas. A prática repete-
se quase anualmente, desorganizando o calendário letivo, atrasando a diplomação 
dos formandos e prejudicando-os pelo atraso no ingresso no mercado de trabalho.  
11/09/2015  
 
Disputas políticas, greves e cortes paralisam Ministério da Educação  
A greve nas universidades, o corte de R$ 10,2 bilhões no orçamento e as disputas 
políticas afetam a gestão de Renato Janine Ribeiro. A pasta é disputada entre o ex-
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presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Casa Civil, Aloizio Mercadante.  
Gustavo Uribe e Flávia Foreque, de Brasília   
14/09/2015 
 
Em greve, docentes das universidades federais pedem diálogo com Janine  
"Reflexão de Hegel: por que não #DialogaJanine!?" O questionamento irônico deve-se 
à ausência de reuniões de negociação com Janine, professor de filosofia da USP.  
De Brasília, 14/09/2015  
 
Aprenda a usar os dados para escolher sua universidade  
A escolha pode ser decisiva para a carreira. Até 2013, as universidades falavam em 
construir e contratar. Em 2015, os termos foram substituídos por corte e greves.   
Sabine Righetti - Colaboração para a Folha   
14/09/2015 
* Matéria orienta sobre a escolha da universidade com base em ranking do jornal.  
 
Verba curta prejudica até as melhores escolas do país 
O desaquecimento da economia fez com que as melhores universidades do país, que 
dependem de recursos públicos, recebessem menos recursos do que o esperado.  
Colaboração para a Folha de São Paulo  
14/09/2015 
* Texto complementar à matéria de serviço sobre como escolher a universidade.  
 
Em 10 meses, pasta da Educação terá seu terceiro ministro  
A gestão de Renato Janine foi marcada por um orçamento limitado e certo incômodo 
com interferências externas. Aloizio Mercadante, ex-ministro, é o novo titular.  
Flávia Foreque, de Brasília   
30/09/2015  
 
Docentes da UFF retomam atividades após quatro meses em greve  
Professores retornam às classes na UFF, enquanto os técnicos seguem em greve. 
Comando Local de Greve disse que alunos têm direito à reposição integral das aulas.   
Da Agência Brasil  
05/10/2015  
 
Ao assumir Educação, Mercadante diz que é preciso fazer 'mais com menos'  
Ao assumir o cargo de ministro da Educação, função já exercida entre 2012 e 2014, o 
ministro disse que é preciso "fazer mais com menos" diante da atual crise financeira.  
Natália Cancian, de Brasília  
07/10/2015  
 
Entrevista 
Para expandir pré-escola, Mercadante vai reduzir exigências para as obras  
MEC reduzirá as exigências para construção de pré-escolas para uma expansão mais 
rápida e barata. Ministro defendeu melhor gestão dos recursos nas universidades. 
Fábio Takahashi, de São Paulo  
10/10/2015  
 
Após quatro meses, professores decidem encerrar greve nas federais  
Professores e funcionários decidiram encerrar a mais longa greve já registrada nas 
universidades federais, que durou 139 dias, e terminou sem acordo com o MEC.  
Natália Cancian, de Brasília  
13/10/2015  
 
Após 139 dias, professores acabam greve nas universidades federais 
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A ANDES-SN anuncia que seguirá tentando negociar a reestruturação da carreira e 
um reajuste de 27,3%. 
14/10/2015  
 
Editorial  
Grevismo ocioso 
A mais longa greve de professores das universidades federais termina com fracasso 
retumbante, não tanto por não terem sido atendidas suas reivindicações irreais, mas 
pelo enorme prejuízo que infligiram ao alunado. A reposição das aulas é uma farsa.  
14/10/2015 
 

 

Resumo da Cobertura Noticiosa / O ESTADO DE S.PAULO 
 
Sem servidores terceirizados, UFF fecha restaurantes universitários  
Sem pagar os servidores terceirizados, que pararam de trabalhar, a Universidade 
Federal Fluminense fechou dois restaurantes universitários.  
Danielle Villela  
12/05/2015  
 
Universidades federais têm até risco de desabar  
Prédios condenados, obras abandonadas e falta de equipamentos. Aulas em 
contêineres ou jardins. Estupros e assaltos dentro e no entorno dos campus. Este é o 
cenário de penúria das universidades federais do Estado do Rio. 
Danielle Villela  
17/05/2015  
 
UFRJ faz acordo para pagar salários de terceirizados  
Pressionado por alunos, o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro anunciou 
acordo para o pagamento do salário de abril a 1.200 terceirizados.  
18/05/2015  

Em protesto, alunos ocupam reitoria da UFF  
Grupo reivindica pagamento de terceirizados, suspensão do calendário, abertura de 
bandejão e acerto das bolsas de monitoria.  
Fábio Grellet  
27/05/2015  

2 das 4 federais do Rio ficam de fora de greve nacional de professores  
Apenas docentes da UFF aderiram ao movimento. Professores da UFRJ e da 
Universidade Federal do Estado do RJ decidiram não paralisar suas atividades.  
Danielle Villela  
28/05/2015 

Greve atinge 39 universidades federais  
Com o corte de repasses do governo federal desde o início do ano e a falta de 
negociação sobre o reajuste salarial, as duas categorias profissionais de 39 
instituições decidiram pela greve. Eles pedem reposição de 27% de perdas salariais. 
28/05/2015  
 
Greve se amplia e atinge 48 das 63 federais  
A greve de professores e funcionários técnico-administrativos já afeta 48 das 63 
universidades federais do país.  
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Isabela Palhares  
29/05/2015 
 
Artigo Marco Aurélio Nogueira (blog) 
Rotina de greves não contribui para que universidades se fortaleçam  
Enquanto as entidades associativas das universidades estaduais paulistas iniciam 
campanha de reivindicações de 2015, professores e funcionários de universidades 
federais iniciaram greve. Ninguém evidentemente cede, e o diálogo não progride. 
29/05/2015  
 
Editorial 
A greve das federais  
Professores e servidores de 48 das 63 universidades federais entraram em greve 
alegando que o corte de R$ 9,42 bilhões comprometeu as condições de trabalho. 
03/06/2015 
 
Grevistas de 4 federais decidem boicotar Sisu 
Servidores técnico-administrativos da UFMG, UFRJ, Unirio e UFF anunciaram que não 
vão realizar as matrículas do segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada.  
Danielle Villela, Fábio Grellet e Isabela Palhares   
16/06/2015 
 
Servidores de mais 4 Federais anunciam boicote ao Sisu  
UFSC, UFPI, UFJF e Ufop podem ficar sem matrículas no segundo semestre do Sisu. 
Os sindicatos veem a ação como uma forma de pressionar o governo a atendê-los.  
Isabela Palhares   
17/06/2015    
 
Governo corta 47% dos investimentos previstos para as federais  
O Ministério da Educação cortou em 47% os investimentos nas 63 universidades 
federais do País em 2015. Obras e compras de materiais vão perder R$ 1,2 bilhão dos 
R$ 2,59 bilhões reservados para as 63 instituições de ensino neste ano. 
Victor Vieira  
20/05/2015 
 
Residentes do Hospital São Paulo iniciam greve nesta terça 
Os médicos residentes reivindicam melhores condições de trabalho. A sobrecarga e a 
escassez de materiais básicos como remédios estão entre as queixas. 
Victor Vieira   
22/06/2015  
 
Entidade de professores aprova indicativo de greve em 11 universidades 
federais  
A Proifes indicou aos 11 sindicatos ligados a ela que entrem em greve. Inclui 
universidades de peso como UFSCar e UFRGS. 
Luiz Fernando Toledo  
23/06/2015  
 
Duas universidades descumprem prazo de matrículas do Sisu  
Terminou o prazo para matrícula dos aprovados na 1ª lista do Sistema de Seleção 
Unificada do 2º semestre e ao menos duas universidades não conseguiram cumpri-lo. 
Isabela Palhares  
24/06/2015 
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Em discurso de posse, reitor da UFRJ critica prioridades do MEC  
O novo reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Leher, criticou a 
“escolha de prioridades” do Ministério da Educação nos últimos anos, com aumento de 
recursos para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e cortes nas federais. 
Felipe Werneck   
03/07/2015 
 
Unifesp e UFMG adiam rematrícula de alunos por causa de greve  
A Universidade Federal de São Paulo e a Universidade Federal de Minas Gerais 
adiaram a rematrícula de alunos por causa da greve dos técnico-administrativos. 
Victor Vieira  
14/07/2015  
 
Editorial 
O desafio da universidade pública  
Está em discussão o modelo de financiamento da universidade pública no país, em 
seminário promovido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com 
o Banco Mundial e a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 
14/07/2015  
 
Grevistas da UFRJ protestam no Rio contra cortes  
Com palestras, debates e aulas públicas no centro do Rio, professores, funcionários e 
estudantes tentam chamar a atenção da população para os cortes de verbas.  
Danielle Villela  
16/07/2015  
 
Artigo Roberto Lobo (blog) 
Redução dos custos de instituições de ensino são [sic], em muitos casos, 
justificáveis  
As empresas de educação com fins lucrativos aumentaram as receitas em 200% entre 
2010 e 2014, enquanto isso as quatro maiores dentre elas reduziram os gastos com 
professores de 45% para 35%  e custos operacionais de 62% para 47%. 
28/07/2015 
 
Greve faz federais adiarem volta às aulas  
Ao menos 135 mil alunos de sete universidades federais terão aulas devido à greve 
dos funcionários técnico-administrativos e dos docentes. Categorias protestam contra 
os cortes orçamentários nas instituições e pedem reajuste salarial de 27%. 
Isabela Palhares  
31/07/2015  
 
Termina greve de professores da UFRJ  
A data para o retorno das aulas ainda não foi confirmado, considerando que servidores 
técnicos e administrativos ainda estão paralisados. 
Carina Barcelar - Estadão Conteúdo  
22/08/2015 
 
Mesmo com fim da greve dos professores, UFRJ não sabe quando aulas voltam  
A Universidade Federal do Rio de Janeiro não tem data para retomar as aulas. Alunos 
e técnico-administrativos da instituição seguem parados.  
Carina Bacelar  
25/08/2015 
 
Editorial 
A longa greve 
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As greves nas universidades federais se tornaram tão rotineiras que a imprensa hoje 
dedica pouco espaço para noticiá-las. Na atual, a única novidade é o surgimento de 
protestos de professores como Daniel Aarão Reis, contra a banalização da greve.  
25/08/2015  
 
Apitaço na UFRJ marca embate entre grevistas e professores eméritos 
Docentes, alunos e servidores promoveram um apitaço para criticar os 25 professores 
eméritos que enviaram carta ao ministro da Educação acusando o reitor Roberto Leher 
de submeter decisões acadêmicas ao comando da greve. 
Redação 
01/09/2015   
 
Editorial 
Precedente perigoso  
Por substituir as estruturas de representação democrática por uma democracia 
assembleística, a erosão da ordem institucional na UFRJ é um precedente perigoso. 
Coloca uma importante universidade pública do país na antessala do bolivarianismo.  
02/09/2009 
 
Artigo Giuseppe Tosi  
O grevismo nas universidades federais  
Não há por que contestar a legitimidade das reivindicações, mas a oportunidade – no 
momento em que o País vive uma recessão econômica e uma crise política de 
grandes proporções – e o método utilizado. Poderíamos estar negociando. 
02/09/2015  
 
Após greve, UFRJ terá reposição de aulas a partir de segunda-feira  
O Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro fixou data para 
início da reposição de conteúdos do primeiro semestre letivo da instituição.  
Carina Bacelar  

 

Resumo da Cobertura Noticiosa / CORREIO BRAZILIENSE 
 
Federais ameaçam fazer greve nacional por atrasos em repasses do MEC 
Professores e servidores analisam possibilidade de paralisação em todo o país a partir 
da próxima semana alegando a situação de precariedade das universidades federais. 
Marcella Fernandes / Brasil/Política 
19/05/2015  
 
Professores de instituições entram em greve na quinta-feira 
Docentes das universidades federais entram em greve, a partir do dia 28, convocada 
pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN).  
Agência Brasil (EU Estudante) 
26/05/2015  
 
UFF fecha reitoria diante de ameaça de ocupação 
A Universidade Federal Fluminense decide suspende atividades destinadas ao público 
no prédio da reitoria temendo invasão por parte de setores vinculados à greve. 
(EU Estudante)  
26/05/2015  
 
Dezoito instituições de ensino superior estão em greve em 12 estados 
Docentes de 17 universidades federais e um instituto entraram em greve (28/5) em 12 
estados segundo o Andes-SN. A greve abrange professores e técnico-administrativos. 
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Agência Brasil / Brasil/Política  
28/05/2015 
 
Servidores técnico-administrativos da UnB entram em greve nesta quinta (28) 
Até a tarde do dia 28/maio, docentes de 18 universidades federais de 12 estados 
também paralisaram atividades. O Andes-SN aguarda contraposta do governo. 
(EU Estudante)  
28/05/2015 
 
Greve nacional de professores chega a 73 universidades do Brasil 
Professores da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Federal do Oeste do 
Pará acompanharam outras 18 instituições e aderiram à greve.  
Marcella Fernandes /Brasil/Política  
30/05/2015  
 
Greve das universidades federais completa uma semana 
Com 23 universidades paralisadas, greve dos professores completa uma semana. 
Técnicos de 45 instituições, como a Universidade de Brasìlia, também estão parados. 
(EU Estudante)   
03/06/2015 
 
Reportagem 
Professores da UnB decidem se entram em greve na semana que vem 
Docentes adiaram a decisão por divergências durante a assembleia que analisou a 
conjuntura e o movimento de greve nacional das universidades.  
(EU Estudante)   
10/06/2015  
 
Sindicatos afirmam que não sabem até quando vai a greve nas universidades 
Em balanço do movimento, entidades que representam professores (Andes) e técnico-
administrativos (Fasubra) alegam que governo não negocia as reivindicações. 
Kelsiane Nunes /Especial para o Correio (EU Estudante) 
11/06/2015  
 
Reportagem 
Professores da UnB decidem sobre greve nesta quarta-feira (17) 
Docentes da Universidade de Brasília decidem em assembleia se participarão do 
movimento grevista das instituições federais, iniciado no último dia 28.  
Mariana Niederauer, Kelsiane Nunes /Especial para o Correio (EU Estudante) 
17/06/2015  
 
Professores da UnB rejeitam greve 
Os professores da Universidade de Brasília decidiram não aderir à greve, segundo a 
votação: 147 a favor, 243 contra e 4 abstenções. Há 30 universidades paradas.  
Mariana Niederauer (EU Estudante)  
17/06/2015  
 
Professores da UFF decidem continuar em greve no Rio 
Os professores da Universidade Federal Fluminense decidiram manter a greve, 
incluindo técnicos administrativos e alunos. Foram 266 votos a favor e 108 contra.  
Agência Brasil - Brasil/Política 
17/06/2015  
 
Servidores da UnB fazem protesto na reitoria nesta quinta-feira (18) 
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Em greve desde 28 de maio, os servidores técnico-administrativos protestaram na 
reitoria em busca de apoio institucional para o movimento.  
Manoela Alcântara   
18/06/2015 
 
Professores de metade das universidades federais estão em greve  
A greve completa 23 dias hoje (19/6), com a adesão de 31 das 63 universidades 
federais e de um instituto federal, segundo balanço do Andes-SN.  
Agência Brasil - Brasil/Política  
19/06/2015  

Greve não afetou pré-matrículas do Sisu em universidades no Rio 
Apesar da ameaça dos sindicatos dos trabalhadores em educação, a pré-matrícula de 
aprovados no Sistema de Seleção Unificada transcorre normalmente na UFRJ e UFF.  
Agência Brasil (EU Estudante)  
19/06/2015  
 
Professores em greve reúnem-se amanhã com MEC para avaliar reivindicações 
Após 23 dias de greve com adesão de 31 das 63 universidades, representantes do 
Andes-SN e do Ministério da Educação discutirão a pauta de reivindicações.  
Agência Brasil – Brasil/Política 
22/06/2015  
 
Docentes das universidades federais em greve fazem manifestação nesta terça 
Professores fazem vigília durante reunião entre representantes do Andes-SN e da 
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação.  
(EU Estudante)  
23/06/2015  
 
Professores de universidades em greve se reúnem com MEC 
O Andes-SN informa que a pauta de reunião com o MEC é carreira e salário, seguido 
do tópico condições de trabalho e, portanto, mais verbas para universidades. 
Agência Brasil (EU Estudante) 
23/06/2015  
 
Federação de sindicatos de docentes de instituições federais deflagra greve 
A Proifes orientou seus sindicatos de professores das universidades federais a entrar 
em greve, alegando falta de diálogo por parte do governo. 
(EU Estudante)  
23/06/2015  
 
UFRJ suspende calendário escolar até fim da greve de professores e técnicos 
O novo reitor da universidade, Roberto Leher, suspendeu o calendário escolar em 
resposta à suspensão das matrículas presenciais pelos servidores técnicos em greve.  
Agência Brasil Brasil/Política  
29/07/2015  
 
Reportagem 
Greve de funcionários faz universidades federais adiarem volta às aulas 
Ao menos 135 mil alunos de sete universidades federais terão as aulas adiadas por 
causa da greve dos funcionários técnico-administrativos e dos docentes.  
Brasil/Política - Agência Estado  
31/07/2015  
 
Reportagem 
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Com dívidas e sem investimentos 
A UnB começa o 2º semestre com greve de servidores técnicos e redução no número 
de terceirizados. Laboratórios e biblioteca estão entre os serviços prejudicados. 
Thiago Soares, Bernardo Bittar  (EU Estudante) 
14/08/2015  
 
UnB começa 2º semestre com greve de servidores e redução de terceirizados 
A universidade precisará passar por uma reavaliação de seus gastos em virtude das 
dificuldades orçamentárias impostas pelos cortes do governo federal.  
Thiago Soares, Bernardo Bittar /Cidades/DF 
14/08/2015  
 
Manifestação de docentes federais em greve ocorre nesta quinta-feira (27) 
Em greve desde 28 de maio, os docentes federais organizam dois protestos, dias 27 e 
28, na capital federal, a marcha dos servidores públicos federais e um ato público. 
(EU Estudante)   
27/08/2015  
 
Em greve, professores de universidades federais fazem ato em frente ao MEC 
Professores federais de todo o país pretendem cobrar um encontro com o ministro 
Renato Janino. O ato marca três meses da paralisação, iniciada em 28 de maio.   
(EU Estudante)  
28/08/2015  
 
Paralisação de servidores de universidades federais chega a 100 dias   
Os servidores técnico-administrativos de 63 universidades federais estão em greve há 
mais de três meses, comprometendo o funcionamento de alguns serviços.  
Agência Brasil Educação (EU Estudante) 
04/09/2015  
 
Reportagem 
Sem acordo, greve nas universidades públicas caminha para quatro meses 
O Sindicato Nacional dos Docentes enviou ao MEC nova proposta (a terceira desde 
maio) para negociação. A greve atinge 63 universidades e se arrasta há 111 dias.  
Augusto Berto e Paula Braga - Especial para o Correio (EU Estudante) 
19/09/2015 
 
Em greve há quatro meses, UFF continua sem previsão de retorno às atividades  
A Universidade Federal Fluminense segue paralisada e sem previsão de acordo para 
a volta às aulas. 
Agência Brasil - Educação 
23/09/2015  
 
Docentes ocupam Ministério da Educação 
Professores ocuparam dependências do MEC durante manifestação em Brasília. Eles 
foram recebidos pelo secretário de Ensino Superior da pasta, Jesualdo Farias. 
(EU Estudante)   
24/09/2015   
 
Reitor da UnB confessa o que o incomoda:"Professor não é nenhum coitadinho" 
O mais complicado dos cortes é não poder planejar a universidade, segundo o reitor. 
“Não conseguimos investir porque toda a nossa verba é destinada a pagar pessoal.” 
Ana Dubeux, Cristine Gentil, Helena Mader, Mariana Niederauer, Especial Correio  
27/09/2015  
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A cara neoliberal da UnB 
Eleita pela quarta vez consecutiva, a chapa Aliança pela Liberdade mantém a diretoria 
do DCE da Universidade de Brasília longe de partidos políticos.  
Rafael Campos (EU Estudante) 
04/10/2015  
 
Docentes federais aprovam saída da greve  
Greve foi a mais longa da história no âmbito das universidades públicas federais 
brasileiras, e durou mais de 131 dias. A anterior, em 2012, durou 124 dias.  
(EU Estudante)   
09/10/2015  
 
Comando Nacional de Greve divulga carta com explicações sobre fim da greve  
O Comando Nacional de Greve do Andes critica o "projeto privatista de educação do 
governo, baseado na transferência de recursos públicos para o ensino privado".  
Laura Tizzo / Especial para o Correio (EU Estudante) 
13/10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo da Cobertura Noticiosa / PORTAL G1 
 
Trabalhadores terceirizados da UFBA param por tempo indeterminado   
Parte dos terceirizados da Universidade Federal da Bahia entrou em greve. Eles 
pedem o pagamento dos salários de fevereiro, março e abril.  
Do G1 BA  
13/05/2015  
 
Professores da UFPA fazem paralisação nesta quinta-feira  
O protesto foi decidido em assembleia da Associação dos Docentes (Adufpa) e faz 
parte do movimento nacional que pede reajuste de 27%.  
Do G1 PA   
14/05/2015  
 
Professores da UFAC aprovam indicativo de greve para o dia 29  
Os professores da Universidade Federal do Acre decidiram, em assembleia, aprovar o 
indicativo de greve para o dia 29 deste mês.  
Caio Fulgêncio, do G1 AC 
14/05/2015  
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Estudantes ocupam reitoria da UFRJ  
Segundo a assessoria da UFRJ, um grupo de estudantes decidiu ocupar o local depois 
que o reitor, Carlos Levi, deixou uma reunião do Conselho Universitário.  
Do G1 Rio   
14/05/2015 
 
UFRJ anuncia suspensão de atividades na próxima segunda  
Reitor toma decisão após reunião com professores e alunos e diz que não pagamento 
de terceirizados é inadmissível. Há dois dias alunos ocupam o prédio da reitoria.  
Do G1 Rio  
16/05/2015  

UFRJ decide após reunião retomar atividades na quarta-feira  
Em audiência no Ministério Público do Trabalho, a empresa Qualitécnica 
comprometeu-se a efetuar o pagamento de abril aos que prestam serviço à UFRJ.  
Do G1 Rio 
18/05/2015  

Após deliberação, alunos mantém ocupação na Reitoria da UFJF   
Os estudantes que ocupam a Reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora 
decidiram seguir no local, segundo telejornal criado por eles em rede social.  
Rafael Antunes, do G1 Zona da Mata   
19/05/2015  
 
Professores e técnicos da UFPA aprovam greve em assembleia  
Os professores da Universidade Federal do Pará realizaram uma assembleia para 
anunciar que a categoria irá entrar em greve no dia 28 de maio.  
Do G1 PA   
20/05/2015  

Em assembleia, professores da UFAC decidem não aderir à greve  
Segundo a Associação dos Docentes da UFAC (Adufac), a alternativa é fortalecer a 
mobilização da categoria para discussão de melhorias.   
Caio Fulgêncio, do G1 AC   
23/05/2014  
 
Daniel Aarão Reis afirma que greve federal não é legítima  
Docente da Universidade Federal Fluminense, Daniel Aarão Reis publicou uma carta 
em que discorda da iniciativa e afirmando que lhe falta legitimidade.   
Educação 
24/05/2015  

Servidores da UFPA decidem, em assembleia, entrar em greve  
Servidores da Universidade Federal do Pará decidiram aderir à greve nacional, 
conforme definido em plenária nacional da Fasubra.   
Do G1 Pará  
25/05/2015  
 
Sob ameaça de invasão, UFF suspende atendimento na reitoria 
A Universidade Federal Fluminense anunciou a interrupção de atividades abertas ao 
público no prédio da reitoria, sob o argumento de preservar o patrimônio público. 
Do G1 R 
26/05/2015   
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MEC diz que greve 'com data marcada' nas federais 'não é diálogo' 
Em nota, ministério diz que greve deve ser último recurso. O comunicado foi divulgado 
na véspera da deflagração da greve nacional das universidades federais. 
Do G1, em São Paulo 
27/05/2015 
 
Professores da UFPB decidem entrar em greve a partir desta quinta-feira 
Docentes da Universidade Federal da Paraíba decidiram entrar em greve a partir desta 
quinta (28), como informa o Sindicato dos Docentes da universidade (AdufPB). 
Do G1 PB 
27/05/2015  
 
Professores da UFT entram em greve a partir desta quinta-feira, 28 
A Seção Sindical dos Docentes da UFT anunciou que acompanhará a pauta nacional 
da categoria, paralisando as atividades até que as reivindicações sejam atendidas. 
Do G1 TO   
27/05/2015  
 
Professores e funcionários de universidades federais iniciam greve  
O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições Federais diz tratar-se do último 
recurso para pressionar o governo a ampliar os investimentos na educação pública. 
Do G1, em São Paulo   
28/05/2015  
 
Funcionários e professores da UFF entram em greve no RJ  
Universidade Federal Fluminense entra em greve em 28 de maio. A Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro paralisa atividades no dia seguinte.   
Do G1 Rio   
28/05/2015  
 
Servidores de universidades federais iniciam greve no Rio Grande do Sul 
Entre os serviços prejudicados pela paralisação dos técnico-administrativos estão 
bibliotecas e restaurantes. Professores da maioria das instituições não aderiram. 
Do G1 RS 
28/05/2015  
 
Professores e técnico-administrativos da UFAL paralisam as atividades  
Os servidores da Universidade Federal de Alagoas paralisaram as atividades nesta 
quinta-feira (28). A greve, segundo eles, é por tempo indeterminado.  
Do G1 AL   
28/05/2015  
 
Servidores da UFMG e do Cefet-MG entram em greve nesta quinta-feira 
De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino 
(Sindifes), serviços como biblioteca e laboratório param a partir de 1º de junho. 
Do G1 MG 
28/05/2015  
 
Greve só faz sentido com negociação esgotada, diz ministro da Educação 
Janine Ribeiro criticou adoção de 'paralisações de viés combativo'. No Facebook, ele 
criticou decisão de professores e técnicos de universidades de aderir à greve.  
Do G1, em São Paulo 
28/05/2015  
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Professores e técnico-administrativos da UFAL paralisam as atividades  
Funcionários da Universidade Federal de Alagoas paralisaram as atividades nesta 
quinta-feira (28). A greve, segundo eles, é por tempo indeterminado.   
Do G1 AL   
28/05/2015  
 
Greve afeta 48 universidades federais, dizem sindicatos   
Balanço aponta que o movimento atinge instituições de 26 estados, entre paralisações 
de professores e técnicos, segundo o Sindicato Nacional dos Docentes (Andes-SN) e 
a Federação dos Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos (Fasubra).  
Do G1, em São Paulo  
29/05/2015  
 
Greve de professores afeta 23 universidades federais, diz sindicato 
Técnicos estão parados em 58 universidades e em quatro institutos federais. Sindicato 
e Ministério da Educação dão versões diferentes sobre ausência de negociações.  
Luciana Amaral, G1 DF 
11/06/2015  
 
Ato de servidores da UFRGS causa congestionamento em Porto Alegre 
Um protesto de servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul nesta 
quarta-feira (17) causou congestionamento na área central.  
Ivani Schütz, da RBS TV 
17/06/2015  
 
Em meio à greve de servidores, alunos da UFRGS têm aula em corredor  
Estudantes de direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul tiveram aula 
sentados no chão do corredor. A chave reserva não foi acessada devido à greve. 
Do G1 RS 
17/06/2015   
 
Servidores da UFMG decidem manter greve em Belo Horizonte  
O Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino (Sindifes) afirma 
que cerca de 60% dos trabalhadores aderiram ao movimento iniciado em 28 de maio.  
Do G1 MG 
24/06/2015  

Professores da UFOP entram em greve e reforçam paralisação nacional  
Cerca de 900 professores da Universidade Federal de Ouro Preto entraram em greve 
nesta segunda-feira (13), informa a Associação dos Docentes da universidade.   
Do G1 MG   
13/07/2015 
 
UFOP adia início de aulas por causa da greve de professores e técnicos  
A Universidade Federal de Ouro Preto decidiu adiar por tempo indeterminado o início 
das aulas dos cursos presenciais de graduação do 2º semestre.  
Do G1 MG  
21/07/2015  

Servidores federais em greve realizam protesto no centro de Maceió  
Manifestação conta com a participação de entidades sindicais e estudantis. Os 
servidores federais em greve são contra os cortes no orçamento da União.  
Do G1 AL   
23/07/2015  
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Greve na UFOP adia processos de reingresso e transferência de alunos  
A Universidade Federal de Ouro Preto adiou a divulgação dos processos seletivos 
para reingresso, transferência e outras atividades do 2º semestre/2015.   
Do G1 MG   
28/07/2015  
 
Aulas da UFMG são adiadas para o dia 24 de agosto, segundo a reitoria  
Segundo nota da reitoria, a medida foi tomada, em função da greve, diante da 
impossibilidade de efetivação da matrícula nos cursos de graduação.  
Do G1 MG  
30/07/2015  

Proposta de reinício das aulas da UFMG é aceita por servidores  
Segundo o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino, uma 
escala mínima será feita para que as atividades da universidade sejam realizadas.  
Thais Pimentel, G1 MG   
30/07/2015  
 
UFMG divulga calendário de matrículas para veteranos  
Alunos da Universidade Federal de Minas Gerais devem enviar solicitação de 
matrícula para o sistema acadêmico na web. O reinício das aulas segue indefinido.  
Do G1 MG  
31/07/2015  

Greve de universidades federais do RJ segue sem previsão para acabar  
Cerca de 55 mil alunos da UFRJ estão há mais de 40 dias sem aula. Professores e 
técnicos-administrativos seguem em greve. 
Do G1 Rio 
03/08/2015  

Professores mantêm greve em 34 universidades federais, diz sindicato  
Também estão parados os trabalhadores técnico-administrativos em 67 instituições de 
ensino superior públicas, segundo a Fasubra.  
Do G1, em São Paulo  
03/08/2015  
 
Greve obriga universidades federais a adiar início das aulas em Minas Gerais  
As aulas em universidades e institutos federais de Minas Gerais foram adiadas por 
conta da greve dos servidores técnico-administrativos e dos professores.   
Do G1 MG  
03/08/2015 

Servidores de universidades federais em greve se unem a protestos no RS  
Paralisação de técnicos dura mais de dois meses, sem data para acabar. 
Segundo levantamento do G1, a maioria dos professores não paralisou atividades.   
Do G1 RS 
03/08/2015  
 
A uma semana da volta às aulas, fim da greve na UFAL continua indefinido  
Greve de docentes e técnicos da Universidade Federal de Alagoas já dura 67 dias. 
Espera-se o retorno das atividades, mas o 1º semestre letivo sequer foi concluído.  
Do G1 AL   
03/08/2015  
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'Só vejo foto de professores em férias' diz estudante sobre greve na UFT  
A frase da estudante de Jornalismo Bárbara Valverde resume a indignação com a 
greve dos professores da Universidade Federal do Tocantins, que já dura três meses. 
Do G1 TO, com informações da TV Anhanguera   
24/08/2015  
 
Greve em universidades federais completa 3 meses com ato em Brasília  
Professores e técnico-administrativos participam de um protesto em frente à sede do 
Ministério da Educação, em Brasília. Docentes de 40 instituições estão parados.  
Will Soares, do G1, em São Paulo  
28/08/2015  

Professores da Universidade Federal de Ouro Preto decidem encerrar greve  
O término da paralisação foi votado durante uma assembleia, contabilizados 124 votos 
favoráveis, 66 contra e quatro abstenções.  
Do G1 MG   
15/09/2015  
 
Com redução orçamentária, UFOP prevê corte de 15% dos terceirizados   
A Universidade Federal de Ouro Preto anunciou medidas para se adaptar à redução 
orçamentária imposta pelo governo às instituições de ensino superior em 2015.   
Do G1 MG  
22/09/2015  
 
Servidores da UFAL aceitam proposta do governo, mas não encerram greve  
Em assembleia, servidores votaram a favor da proposta de reajuste salarial de 10,8% 
apresentada pelo governo, mas mantiveram a mobilização, que já dura 120 dias.  
Do G1 AL   
22/09/2015 
 
Professores da UFAL decidem em assembleia pelo fim da greve  
Mesmo sem nenhum acordo de reajuste salarial garantido, os professores da 
Universidade Federal de Alagoas decidiram em assembleia pelo fim da greve.  
Do G1 AL   
24/09/2015 
 
Servidores técnicos da UFOP decidem pelo fim da greve de 115 dias  
Os servidores da Universidade Federal de Ouro Preto decidiram encerrar a greve, mas 
não definiram data de retorno por aguardar parecer do comando nacional.  
Do G1 MG   
24/09/2015  
 
UFOP anuncia retomada das aulas após greve de técnicos e professores  
A Universidade Federal de Ouro Preto anunciou o retorno às aulas, com o 2º semestre 
letivo de 2015 iniciando dia 13 de outubro.  
Do G1 MG   
29/09/2015  
 
Após 131 dias, professores da UFT decidem terminar greve no TO  
Os professores reivindicavam melhores condições de trabalho, autonomia, 
reestruturação da carreira, mas encerraram a greve sem um acordo com o governo.  
Do G1 TO   
08/10/2015  
 
Universidades federais do Tocantins definem calendário após fim da greve  
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De acordo com a Seção Sindical dos Docentes, cada campus terá um calendário. As 
aulas nas duas universidades estão marcadas para começarem em 19/10.  
Do G1 TO  
13/10/2015  

Após 5 meses, universidades federais encerram greve a partir desta terça  
Segundo o Andes-SN, a greve de 139 dias afetou cerca de 50 instituições federais de 
ensino. Sindicatos e Ministério da Educação trocaram críticas sobre falta de diálogo. 
Do G1, em São Paulo 
13/10/2015  

Veja a situação das universidades federais após a greve  
Cerca de 50 instituições foram afetadas pela paralisação iniciada em maio, segundo o 
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN).  
Do G1, em São Paulo  
13/10/2015  

 

 


