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Resumo 

 

A proposta deste artigo é examinar o discurso produzido por dois jornais de circulação 

nacional em dois editoriais veiculados durante a greve das universidades federais, em 

2015, e que leitura produziram acerca das instituiçoes públicas de ensino superior no 

país naquele contexto, quando a paralisação alcançou a marca recorde de cinco meses. 

O recorte foi feito no âmbito dos dados empíricos analisados ao longo de pesquisa de 

doutorado cujo viés analítico é baseado na metodologia de Análise Crítica do Discurso 

de van Dijk e Fairclough. Nosso referencial teórico incorpora, ainda, a perspectiva de 

teóricos como Marques de Melo, Charaudeau, Sousa, Tuchman e Bourdieu. 
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Editoriais de veículos informativos se constituem, classicamente, em textos 

veiculados em situações de impacto político, social, econômico, e que traduzem a 

posição de um jornal ou emissora de TV acerca daquele fato que produz repercussões na 

sociedade. Editorial ou Opinião [nome da seção que abriga o editorial em O Estado de 

S. Paulo] na literatura acadêmica, é tradicionalmente atrelado à noção de gênero 

jornalístico opinativo. Porém, como pontua Marques de Melo & Assis (2010, p. 97), “os 

textos opinativos, em geral, se originam em algum acontecimento noticiado pelos textos 

informativos”.   

Este trabalho realiza uma análise de dois editoriais publicados pelos jornais de 

grande circulação, O Estado de S. Paulo (25/agosto/2015) e Folha de S. Paulo 

(14/outubro/2015), ambos portadores de uma espécie de síntese do noticiário sobre a 

paralisação de parte das universidades federais, entre os meses de maio e outubro de 

2015, o mais extenso [em número de dias paralisados no cômputo geral] movimento 

reivindicativo do ensino público superior já registrado no Brasil. 
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A análise do discurso, por sua vez, é um campo de pesquisa cujo objetivo é 

compreender a produção social de sentidos, realizada por sujeitos históricos, por meio 

da materialidade das linguagens. Na atualidade, a mídia tornou-se um objeto 

privilegiado de estudos acadêmicos dedicados a verificar as nuances discursivas do 

material informativo veiculado. Como acentua van Dijk (2008), um dos teóricos mais 

ativos em atividade, aos analistas interessam 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” (ibid, p. 11).  

A análise de discurso, a propósito, destaca o fato evidente de que a informação é 

essencialmente uma questão de linguagem e, como afirma Charaudeau (2003) 

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” 

(idem,  p. 16).  

Os editoriais, a propósito, constituem parte do material noticioso veiculado por 

quatro veículos da chamada grande mídia sobre a greve e cujo corpus é integralmente 

analisado na tese de doutorado em andamento junto à UFRN. Em comum, os textos 

trazidos à tona neste artigo trazem uma crítica sistemática ao movimento de paralisação, 

qualificando-os ora como ineptos ora como abusivos. Uma das nossas referências, no 

curso deste processo, é o teórico britânico Norman Fairclough, para quem a  prática 

discursiva está inserida na 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) 

 

O cenário no qual lemos o editoral “A longa greve”
4
, publicado pelo Estado de 

S.Paulo em 25 de agosto/2015, era o de uma greve das universidades federais que 

caminhava para o terceiro mês de aniversário, com 50 das 63 instituições com 

                                                 
4
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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”. Em 

seguida, informa que os grevistas afirmam que, se não obtiverem um reajuste salarial de 

27%, não retomarão as aulas e paralisarão pesquisas científicas em andamento.  

A tarefa de expressar a opinião do veículo atribuída ao editorial é esclarecida no 

item 21 do tópico Instruções do Manual de Redação do jornal, exortando seus repórteres 

a evitarem posicionamento em matéria noticiosa:  

 

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.
5 

 

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” (idem, p. 104).  

           No editorial de 25 de agosto/2015, a maioria dos parágrafos informam fatos, 

como neste trecho: “Na maioria das federais, o calendário acadêmico está suspenso, sem 

previsão de retomada das atividades. Alguns cursos nem sequer foram iniciados e várias 

instituições não estão conseguindo matricular alunos em tempo hábil”. Seguem dois 

parágrafos que caberiam no noticiário factual, informando 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.  

                                                 
5
 Disponível em http://www.estadao.com.br/manualredacao/gerais  
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Teórico com forte presença nos meios de comunicação, o professor Manuel 

Chaparro colocou em questão, em artigo veiculado em julho de 2003, a dissociação feita 

entre informação e opinião.  

 

Trata-se de uma fraude conceitual que tem raiz de três séculos. Na origem, está 

um jornalista genial, Samuel Buckley. Ao dirigir o Daily Courant (1702/1735),  

primeiro diário político do mundo, ele resolveu separar as notícias dos 

comentários, fazendo da informação dita objetiva a alma do jornal. A notícia 

tornou-se a espécie de texto predominante no Courant, numa época em que, 

pelo articulismo, a argumentação reinava e reinaria nos periódicos jornalísticos. 

Buckley acreditava que as informações não deveriam ser “contaminadas” pela 

análise ou pela opinião, “porque os leitores são capazes de refletir por eles 

próprios”.
6
 

 

Deste ponto de vista, os editoriais cumpririam, afinal, 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. Na 

perspectiva de van Dijk (2008), cujos Estudos Críticos do Discurso (ECD), vêm sendo 

utilizados para mapear os significados que subjacem ao discurso, especialmente em se 

tratando de mídias de circulação ampla, 

 

O poder discursivo costuma ser direta ou indiretamente persuasivo e, portanto, 

exibe justificativas, argumentos, promessas, exemplos e outros instrumentos 

retóricos que aumentam a probabilidade de os receptores formarem as 

representações mentais desejadas. Uma estratégia crucial quando se trata de 

disfarçar o poder é convencer as pessoas sem poder de que elas praticaram as 

ações desejadas em nome de seus interesses. (ibid., p. 84) 

 

Ainda no editorial de O Estado de S.Paulo acerca da paralisação de 2015 nas 

universidades, lê-se que “as greves se tornaram tão rotineiras que a imprensa 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.” São expressamente citados os professores Daniel Aarão Reis, titular de 

História na Universidade Federal Fluminense [o texto acrescenta sua condição de ex-

presidente do PT no Estado do Rio de Janeiro], e Giuseppe Tosi, titular de Filosofia da 

Universidade Federal da Paraíba, que tornaram público, por meio de entrevista e de 

artigo, respectivamente, uma série de críticas contra a greve como instrumento reiterado 

de cobrança por parte dos funcionários das universidades federais. É somente no último 

                                                 
6
 Disponível em http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/asp29072003996.htm  
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parágrafo que a função opinativa do editorial vem à tona 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.” 

Os recursos usados pelos meios para gerar a interpretação dos fatos, e suas 

consequências, é uma das bases da argumentação de Patrick 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, 2006, p.55).  

O que se observa no editorial da Folha de S. Paulo, “Grevismo ocioso”
7
, 

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 de março/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 e contradições (...)”.
8
 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.” 

Para Bourdieu, outro aspecto que se destaca no debate que ocorre no interior do 

campo jornalístico é a propensão a identificar o novo com as chamadas revelações ou a 

dar prioridade ao aspecto mais diretamente visível do mundo social, quer dizer, 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 

                                                 
7
 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2015/10/1693656-grevismo-ocioso.shtml  

8
 Disponível em http://portal.comunique-se.com.br/contra-noticias-falsas-e-intolerancia-folha-atualiza-

seus-principios-editoriais-depois-de-20-anos/  

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2015/10/1693656-grevismo-ocioso.shtml
http://portal.comunique-se.com.br/contra-noticias-falsas-e-intolerancia-folha-atualiza-seus-principios-editoriais-depois-de-20-anos/
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mecanismos invisíveis (neste caso, o campo jornalístico). (BOURDIEU, 2000, p. 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) 

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 (idem, p. 106). Seguindo esta trilha, uma autora que se tornou referência já 

na década de 1970 com seus estudos sobre o campo jornalístico norte-americano, 

Tuchman relativiza o papel dos jornalistas na apreensão e configuração da realidade.  

“Como qualquer outra organização, um meio de informação não pode 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” (1983, p. 58). 

Para situar estruturalmente a ideia de campo – neste caso o Jornalístico – como 

um espaço demarcado por posições sociais, nos reportamos a um dos conceitos chaves 

da chamada 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 hábitos 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, 2001, p. 

120) 

 

 

Os jornalistas, afirma Bourdieu 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 
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os jornalistas dentro do campo político, é porque são os gate keepers, os guardiões que 

controlam de maneira importante a entrada no campo político." (2001, p. 36) 

O editorial da Folha de S. Paulo cumpre exemplarmente a tarefa de qualificar 

politicamente o movimento grevista das universidades em 2015. Uma crítica 

desqualificadora sobressai na leitura que o jornal faz da paralisação, carregando as tintas 

nas consequências danosas para as instituições e os estudantes. Para o jornal, a 

reposição das aulas pós-greve é uma “farsa”, houve claro “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.” 

Em „Elementos de Jornalismo Impresso‟ (2001), Sousa lista uma série de 

prerrogativas que traduzem um editorial, que deve trazer uma conclusão e um ponto de 

vista claramente expresso. "Exige uma tomada de partido. Não serve para agradar a 

todos. Os argumentos que nele são expressos devem ser solidamente alicerçados e 

pertinentes. Só assim os editoriais podem aconselhar, sustentar as opiniões, clarificar as 

situações, iluminar os espíritos, consolidar pontos de vista, unir as pessoas em torno de 

posições compartilhadas. Um jornal sem editoriais ou com editoriais insignificantes, 

adoçados, que não atingem ninguém, é um jornal amorfo. (SOUSA, 2001, p. 283) 

 

Considerações finais 

 
Refletir sobre gênero informativos é, necessariamente, lançar um olhar sobre a 

produção discursiva que circula a partir de sua veiculação pelos meios de comunicação. 

Ao analisarmos editoriais produzidos por dois dos maiores jornais do país, durante a 

última greve de professores e servidores das universidades federais brasileiras, em 2015, 

emerge um retrato pessimista do movimento e, por consequência, do cenário em que se 

insere as instituições públicas de ensino superior no país. O jornalismo opinativo 

cumpre, como afirma Marques de Melo (2003), a função que lhe é intrínseca de 

representar um consenso de setores alinhados com a empresa jornalística. 

Assim, observamos que as produções jornalísticas, como afirma Cristina Ponte 

(2004), não significam apenas representações do mundo pela linguagem. Estabelecido 

como discurso verdadeiro sobre o real, o discurso jornalístico naturaliza práticas e 

formas de relato legitimadas por atores sociais com papeis determinados dentro do 

campo em que atuam. Assim, nos parece determinante a reflexão e crítica à produção de 
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notícias cuja inserção se consubstancia no campo político e determina modos de 

enxergar o real. 
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ANEXOS 

A longa greve  

O Estado de S. Paulo - 25 agosto 2015  

Das 63 universidades federais, 50 completaram 80 dias de greve, em protesto 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 ainda afirmam que, se não obtiverem um reajuste salarial de 27%, não retomarão as 

aulas e paralisarão pesquisas científicas em andamento. 

Na maioria das federais, o calendário acadêmico está suspenso, sem previsão de 

retomada das atividades. Alguns cursos nem sequer foram iniciados e várias instituições 

não estão conseguindo matricular alunos em tempo hábil. 

Como os grevistas desligaram os computadores, as matrículas estão sendo processadas 

manualmente, o que prejudica os estudantes aprovados pelo Sistema de Seleção 

Unificada do segundo semestre. A suspensão das atividades também já atingiu os cursos 

de ensino básico vinculados aos Colégios de Aplicação dessas instituições. 

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. 

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. Um desses docentes é Daniel Aarão Reis. Titular de 

história da Universidade Federal Fluminense e ex-presidente do PT no Estado do Rio de 

Janeiro, há três meses ele concedeu entrevistas nas quais afirmou que as assembleias de 

professores e servidores carecem de legitimidade e que os comandos de greve não 

representam a comunidade acadêmica. “A greve só nos prejudica. O maior trunfo da 

universidade pública é a troca de ideias. Uma instituição atuante pode interromper as 

atividades durante um dia para fazer uma passeata com muito mais força do que quando 

está em greve por tempo indeterminado”, disse ele. 
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Na semana passada, outro docente – Giuseppe Tosi, titular de filosofia da Universidade 

Federal da Paraíba – distribuiu nas redes sociais um protesto no mesmo sentido. “Por 

que, neste momento em que o País vive uma recessão econômica e uma crise política, as 

federais estão paradas? Não deveriam estar abertas e ativas, debatendo o 

desenvolvimento do País? Ou estamos reconhecendo publicamente nossa insignificância 

e irrelevância? Onde está nosso espírito republicano? Em lugar das greves, o que 

deveríamos fazer é abrir um debate com a sociedade e o governo sobre o tipo de 

universidade pública que queremos. É fazer com que o ciclo vicioso grevista e a 

mentalidade corporativista se tornem página virada de nossa história, para abrir um 

ciclo virtuoso fundado na excelência acadêmica, a fim de que a universidade pública se 

converta na alavanca da cidadania”, afirmou. 

As duas declarações causaram grande polêmica nos meios acadêmicos. 

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. 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? 

 

Grevismo ocioso 

Folha de S. Paulo - 14/10/2015 

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.  

Profissionais, pesquisadores e intelectuais mais mal formados são o único resultado 

patente de tamanho abuso do direito de greve – em si mesmo inquestionável se dentro 

dos limites legais, mas não se pode dizer o mesmo da atitude leviana dos docentes. 

Fazem paralisações a torto e a direito porque, como funcionários públicos, não correm o 

risco de perder o emprego.  

Os professores das federais exigiam um reajuste salarial de 27%, a título de reposição 

de perdas inflacionárias desde 2010. 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.  

Sob o pretexto de preservar gastos sociais e impedir um suposto "projeto de 

precarização e privatização da educação", os docentes perseguem em realidade estreitos 

objetivos corporativistas.  
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Não é a primeira categoria de servidores, e por certo não será a última, a proceder com 

tamanha desconsideração pelo público que paga seus salários e deles espera um mínimo 

de profissionalismo.  

Do início de julho ao final de setembro, a paralisação de funcionários do INSS (Instituto 

Nacional do Seguro Social) também teve por meta conquistar disparatados 27% de 

aumento.  

Nesse caso o dano foi ainda mais palpável. Afetou o bolso de gente necessitada, com 

uma queda de 62% na concessão de salário-maternidade, 54% na de pensões por morte 

e 30% na de auxílio-doença.  

Funcionários públicos compõem um estamento privilegiado na sociedade brasileira. 

Ainda que se observem muitas disparidades salariais entre as diversas funções, 

costumam ganhar mais que os proventos praticados no setor privado, gozam de razoável 

estabilidade e contam com condições vantajosas de aposentadoria.  

Nada mais justo, portanto, que 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 em curso, empregos e rendimentos se acham ameaçados por toda 

parte – à exceção dos seus. 


