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O papel do telejornal na construção de políticas públicas paranaenses sob a 

perspectiva da greve dos professores de 20151 

 

Renata Caleffi2 

 

Resumo 

A midiatização é uma corrente teórica que busca compreender como a sociedade é 

influenciada pelos meios de comunicação. Neste sentido, este artigo visa estabelecer a 

relação de causa-efeito com a produção midiática e a construção de políticas públicas no 

Paraná, com a seguinte pergunta de pesquisa: É possível afirmar que os meios de 

comunicação exercem papel central na construção de políticas públicas no Estado? Como 

recorte temporal, está a greve dos professores, e tem como características uma cobertura 

televisionada do conflito entre professores, governo do Estado e Assembleia Legislativa. 

Um conflito violento entre professores e governo e todo o trâmite da votação da medida 

de maneira conturbada.   
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Introdução 

Pesquisar sobre comunicação e política (e as interferências entre as duas áreas) é 

sempre um desafio, afinal, as duas são instáveis e, dependendo o momento histórico em 

que há uma interferência, possuem relações mutáveis. Por este motivo, é necessário 

sempre estar atento às novidades e estabelecer um padrão de análise e de monitoramento 

é extremamente complicado – talvez até improvável. Mesmo assim, é possível encontrar 

relações fixas e que ajudam pesquisadores a compreender a sociedade. Em especial nesta 

pesquisa, delimitar as relações entre o telejornalismo e a política pode determinar uma 

linha entre ambos.  

As relações e a influência entre estes diferentes campos são o eixo central de 

pesquisa, que tem como pergunta de pesquisa, afirmar ou não que os meios de 

comunicação exercem um papel de destaque na construção de políticas públicas no 

Paraná, especificamente na construção legislativa do Estado.  

Essa relação está inserida em um contexto político econômico muito particular no 

Estado do Paraná. 2015 entrou para a história na terra das araucárias. Os professores da 

rede estadual de ensino iniciaram o ano em greve, contrários aos pacotes de medidas 

econômicas propostos pelo governador Beto Richa. Após 29 dias de paralização, a greve 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Telejornalismo, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutoranda em Políticas Públicas na Universidade Federal do Paraná. Docente da Universidade 

Estadual do Centro Oeste. recaleffi88@gmail.com 
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findou devido a retirada do projeto de lei (denominado “pacotaço”) do Governador na 

Assembleia Legislativa Paranaense.  

Contudo, em 27 de abril, uma nova greve surgiu, desta vez, pelo fato de que os 

professores eram contrários à mudança no sistema de previdência dos Servidores Públicos 

do Estado do Paraná (Paranaprevidência), proposta novamente pelo governador, Beto 

Richa. Mesmo com a greve dos professores e de funcionários públicos, a Assembleia 

Legislativa do Paraná aprovou o projeto de lei que alterava o Paranaprevidência no dia 

29 que em seguida, foi sancionado pelo Governador.   

No dia 29 houve confronto entre a Polícia Militar e os professores que protestavam 

no Centro Cívico. Há desencontros nos números de feridos, mas o fato é que houve tiros 

de bala de borracha e bombas de gás lacrimogêneo foram disparados contra os grevistas. 

Muitos dos deputados estaduais foram até à Assembleia Legislativas em camburões da 

Polícia Militar, fato marcante e bastante midiático.  

Foi um ano histórico também para os meios de comunicação, que puderam 

aproximar seus expectadores de tudo o que acontecia no Centro Cívico, já que fizeram 

uma cobertura única, e que ajudou a determinar e a contar essa história – com opiniões 

de todos os envolvidos, inclusive da própria imprensa.  

Para compreender, portanto, o processo e as relações de 2015 são utilizados dois 

objetos de pesquisa: Paraná TV 2ª Edição e a Assembleia Legislativa do Paraná. As 

relações de causa e efeito entre as votações e a cobertura jornalística desta semana 

decisiva para a política paranaense.   

 

Caminhos bibliográficos da pesquisa3 

As pesquisas em midiatização possuem correntes teóricas diferentes e, apesar de 

uma sequência consciente do tema, há divergências bastante significativas para a pesquisa 

acadêmica. Hepp explica as duas. Para ele, na tradição institucionalista, quem pesquisa o 

papel da mídia na sociedade precisa levar três campos separados (Mercado, Ideologia e 

Sistemas de normas que envolvem os processos de produção de mídia). Tem como 

principais autores Schrott, Stromback, Donges, Imhof, Weigart e Hjarvard.  

                                                 
3 Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de doutorado em andamento. Por este motivo, apresenta-se 

apenas uma das teorias utilizadas e uma das distintas coberturas jornalísticas realizadas durante o ano de 

2015 e que tiveram impacto na construção legislativa do Estado. Há teorias que complementam a análise, 

mas que, por motivos de tempo e espaço, não foram incluídas.   
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Para Hjarvard a midiatização geralmente se refere ao processo pelo qual 

elementos centrais de uma atividade social ou cultural (por exemplo, política, religião e 

educação) são influenciadas e dependentes da mídia, que é comercializada e independente 

do direcionamento público, e deixa a sociedade cada vez mais sua dependente. Neste 

termo, a lógica de mídia se refere a como institucional e tecnologicamente funciona a 

mídia.  

Já a segunda corrente, da tradição socioconstrutivista é mais filosófica e 

sociológica do conhecimento. Leva em conta aspectos do interacionismo simbólico 

(Paradigma Funcionalista de comunicação, mais especificamente a Escola de Chicago). 

Seus principais autores são Krotz, Knoublauch, Lundbly e Jasson. Tem como objetivo 

central investigar as inter-relações entre a mudança da comunicação midiática e a 

transformação sociocultural como parte das práticas de comunicação cotidianas. 

Considera como a alteração das práticas de comunicação altera a realidade comunicativa. 

Está ligada às pesquisas com novas mídias (internet e comunicação móvel).  

Depois de destacar as duas tradições, Hepp se propõem a estudar ambas em 

conjunto. Segundo ele, é possível fazer pesquisa levando em conta os dois ideais. Para 

isto, basta analisar a inter-relação (em longo prazo) entre a mudança da mídia e da 

comunicação por um lado, e a mudança da cultura e da sociedade, por outro, de uma 

maneira crítica. Isso porque, a diferença entre as duas é como elas definem as 

especificidades da mídia (lógica de mídia institucionalizada ou transformadora).  

Segundo Couldry, a midiatização de política é um exemplo de um setor onde algo 

como uma lógica de mídia está em ação, ou seja, ela acontece na produção cotidiana 

política, na implementação de política e na deliberação pública.  

Gomes explica que a midiatização pode ser compreendida como uma árvore. A 

totalidade não é dada pela soma de suas partes - galhos, folhas, tronco, raízes, mas pelos 

padrões de interconexões entre ela, o solo, o ar e a água, os processos midiáticos não são 

formados apenas por sua estrutura, mas pelas interconexões com a sociedade para a 

construção de sentido.  

Para Asp, a mídia exerce seu poder de duas maneiras. A primeira delas é 

influenciando a percepção e as crenças da audiência. A segunda é a influência sobre o 

conteúdo que chega até às audiências. Isso quer dizer que a dependência que as políticas 

possuem com a mídia aumenta o poder da mídia, o que leva uma mudança de poder que 

pode alterar tanto o sistema político como a distribuição do poder social.  
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E porque os atores na sociedade se adaptam a mídia? Segundo Asp, os media 

tornam o sistema político dependente, pois podem fornecer uma audiência ao político. 

Obviamente, sem uma audiência, o poder político não é legítimo. Indiretamente, portanto, 

os políticos utilizam os meios para tornar seu poder político legitimado.  Na outra mão, 

as notícias da mídia são dependentes dos políticos, por dependerem das informações dos 

mesmos para dar às suas audiências. Isso significa que há uma dependência mútua entre 

as duas instituições, e que precisa estar contida na análise social das situações de 

midiatização.  

E compreender essa rede de influências cruzadas faz com que o pesquisador 

consiga entender a utilização da mídia como forma de pressão política em busca de 

interesses econômicos. Outro fator apresentado por Miguel é a posição no campo político 

das votações. E para isto basta relembrar os campeões de votação nas eleições: 

personagens midiáticos, radialistas, cantores, esportistas, que ocupam um lugar menos 

que secundário no Congresso. Isso acontece porque o capital midiático não é o mesmo 

que o capital político, embora em momentos eles se unam e contribuam um com o outro.  

Bogoch e Peleg destacam que a esfera legal possui muitas maneiras de resistir às 

forças da midiatização. Entre os processos hierárquicos, é, sem dúvidas, o que possui mais 

alternativas para não se justificar para a sociedade, principalmente porque possui decisões 

blindadas. Além disto, as decisões impopulares podem ser aprovadas mesmo com a 

opinião pública adversa.  

No sistema legal, muitos países verificam a interferência dos processos de 

midiatização. Tal como disse o Chefe de Justiça de Israel, Dorit Beinisch, no texto das 

autoras, “Law has spread out of the courts4”. O que o Chefe de Justiça destaca é que o 

uso da mídia por atores legais tem sido perigoso para todo o processo legal, pois pressões 

externas têm sido maiores que a confiança no poder judicial independente e a imunidade 

profissional dos juízes. 

Há vários perigos nessa influência. Um deles, apresentado pelas autoras, é que a 

lógica de mídia e a lógica legal são diferentes. Enquanto a lei exige uma análise racional 

aprofundada diante de novas provas, evidências ou procedimentos, a mídia possui um 

ritmo, gramática e formato que são favorecidos pelos repertórios rápidos e com prazos 

estritos, caracterizados por resultados superficiais, como se fosse uma corrida de cavalo 

orientada. Os juízes deliberam a portas fechadas justamente para limitar o conhecimento 

                                                 
4 A Lei se espalha pelos tribunais (Tradução nossa) 
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público, já a mídia favorece a transparência e a exposição do fato.  Juízes minimizam sua 

personalidade, e a lógica da mídia demanda uma personalização e histórias dramáticas. E 

essas tantas e importantes diferenças deveriam minar a possibilidade de a midiatização 

entrar na esfera jurídica (BOGOCH e PELEG, 2014, p. 446-447). 

Mas porque o sistema legal se apoia na mídia? Uma das hipóteses é de que, apesar 

de não depender da exposição midiática para aprovação das decisões – já que os juízes 

são, em sua maioria, concursados e que não passam pelo processo eleitoral- ainda assim 

é necessária a legitimidade institucional com apoio do público ao sistema judicial, pois o 

sistema tem “neither purse nor sword5”.  

E a participação da mídia aumentou na mesma proporção em que a participação 

das pessoas diminuiu (muito porque houve uma redução do espaço reservado a 

observadores legais no sistema). O medo da reação da mídia possui impacto direto nas 

decisões dos atores legais do processo. A partir de agora, a mídia faz parte dos jogadores, 

sendo uma chave especial no processo. E é exatamente isto constatado pela teoria da 

midiatização.  

E para encontrar essa análise da construção legislativa, que teoricamente teria que 

ser blindada à opinião pública e midiática, é preciso buscar uma forma de análise. De 

acordo com os preceitos de Strömbäck, que busca encontrar os graus de midiatização 

através de três itens, é possível identificar as relações entre mídia e poder político 

utilizando esses parâmetros a seguir: 

1. Visibilidade do jornalista - presença do jornalista na cobertura fazendo stand-up, âncora 

entrevistando jornalista ao vivo ou âncora entrevistando jornalista em estúdio.  

2. Enquadramento da política com questões relevantes - apura a forma como os assuntos são 

retratados, se há questões de políticas públicas, impactos e implicações gerais na 

legislação, busca entender problemas e soluções e  

3. Enquadramento da política como jogo estratégico - mede o grau em que o conteúdo retrata 

a política como uma "corrida de cavalos", em que a construção discursiva sobre a vitória 

ou a derrota em eleições, debates, negociações ou coligações se sobrepõe.  

Serão estas as três características que ajudam a compreender e analisar o corpus 

da pesquisa.  

Como sempre há um apresentador no telejornal analisado, a presença do jornalista 

na apresentação da notícia é um ponto observado em todas as matérias. O apresentador, 

                                                 
5 Nem a cruz, nem a espada (Tradução nossa) 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

portanto, sempre inicia a cobertura com a cabeça6 da notícia.  Em 3% de todo o conteúdo 

apresentado pelo telejornal na greve dos professores, além da cabeça e nota pé, o 

apresentador também apareceu conduzindo entrevista em estúdio, entre elas com o 

Governador do Estado, Beto Richa e com o Presidente da APP, Hermes Silva Leão. Vale 

ressaltar que durante as entrevistas em estúdio, o apresentador fica em papel de destaque, 

ao comandar as perguntas e direcionar o entrevistado para os caminhos escolhidos pelas 

rotinas de produção do jornalismo. Está explícito o primeiro grau de midiatização neste 

ponto de análise.  

A escolha dos personagens para a entrevista em estúdio segue os preceitos de Lage 

(2001), que destaca que há fontes mais e menos confiáveis. Entre elas estão as fontes 

oficiais, oficiosas ou independentes. Essas fontes são reconhecidamente ligadas a 

entidades ou indivíduos, empresas, organizações como sindicatos ou do próprio governo. 

No caso da escolha do governador e do presidente da APP, nota-se que, no processo da 

greve dos professores, são as fontes oficiais mais importantes do fato.  

A escolha de fontes também foi marcante durante as reportagens completas. Este 

tipo de conteúdo veiculado foi a forma mais utilizada pelo telejornal para apresentar suas 

notícias, com 64% de todos os tipos de reportagem. Depois das reportagens completas, 

os links ao vivo e gravados aparecem com 21% do tipo de material veiculado.  

As reportagens simples (em que o repórter não aparece) e as notas cobertas 

(narradas pelo apresentador, sem que ele apareça) somam 12%. Ou seja, de todo o 

conteúdo, a visibilidade do jornalista ou do apresentador só não está em 12% das notícias.  

Pode-se afirmar, então, que a visibilidade do jornalista é alta no telejornal, porque 

é corriqueiro que reportagens completas e a presença do apresentador sejam 

predominantes no conteúdo.  

Algumas reportagens, no entanto, deram mais destaque ainda aos jornalistas. No 

dia do confronto, por exemplo, o repórter Diego Sarza se apresenta ao telespectador, 

apresentando também o auxiliar, Ricardo Garcia e o repórter cinematográfico, Felipe 

Abreu7. Eles estavam no Centro Cívico durante o confronto e registraram toda a confusão 

(como o próprio repórter denomina a situação) ao vivo. O repórter fala do gás de pimenta, 

                                                 
6 Cabeça é a introdução da notícia, anunciada pelo apresentador antes da matéria produzida pelo repórter. 

Além da cabeça, o apresentador também pode interferir no conteúdo com a nota pé, que é a complementação 

de informações adicionais no final da notícia.  
7 Ao iniciar a reportagem, ele destaca o nome de todos os participantes daquela construção jornalística e 

afirma que todos estiveram envolvidos no confronto.  
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descrevendo a situação, da dificuldade de respirar, e mostra os policiais avançando contra 

os manifestantes.  

A reportagem tem 2minutos e 20 segundos em primeira pessoa, não estabelecendo 

um padrão de matéria jornalística padrão. No entanto, é justamente esta reportagem uma 

das mais emblemáticas da cobertura da RPC no confronto do Centro Cívico. 

Uma narrativa, diferente de todo o restante do conteúdo produzido, que entre os 

critérios de noticiabilidade descritos por Traquina8(2005), atende a vários pontos, 

incluindo a morte (ou a quase morte de vários professores no evento), o tempo, relevância, 

proximidade, mas o principal é o confronto. E sobre isto, o autor destaca: “A presença da 

violência física fornece mais noticiabilidade e ilustra de novo como os critérios [...] 

muitas vezes exemplificam a quebra do normal” (TRAQUINA, 2002, p.84).  

Destaque também para a publicação do dia 30 de abril, quando há uma presença 

mais forte da opinião da emissora sobre o confronto. Intitulado “O PRTV faz uma 

reflexão sobre os acontecimentos que marcaram o dia 29 de abril no Paraná”. Em uma 

nota coberta, o apresentador exprime sua opinião (ou a do telejornal) sobre o excesso da 

política militar sobre os professores. O destaque internacional sobre o acontecimento e a 

premissa por utilização de palavras ao invés de armas.  

Dificilmente um telejornal apresenta, explicitamente, a sua opinião sobre um fato 

ou o repórter conta a história narrando o que ele está sentindo no momento. As peças 

demonstram uma diferença notável entre todas as outras produções do telejornal.  

 Os dois outros graus explicados por Strömbäck são o Enquadramento da política 

com questões relevantes e Enquadramento da política como jogo estratégico. Nestes dois 

itens a análise pode ser mensurada em conjunto, pois apresenta dados similares.  

A visibilidade do enquadramento da política com questões relevantes está na 

apuração da forma como os assuntos são retratados, se há questões de políticas públicas, 

impactos e implicações gerais na legislação, além de tentar compreender os problemas e 

as soluções. É neste ponto que outra característica da midiatização é encontrada.  

Entre todos os conteúdos da greve dos professores e o confronto do Centro Cívico, 

os temas mais veiculados no telejornal foram de Estado e Política (48%), seguidos de 

Educação (35%) e Violência (13%). 

                                                 
8 Não detalharemos os critérios de noticiabilidade do autor por este não ser o objetivo principal deste 

artigo, mas como este é um dos referenciais teóricos base da pesquisa completa, foi mantido essa análise 

neste ponto específico do trabalho.   
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Os assuntos, portanto, se referiram em sua maioria na perspectiva do 

ParanáPrevidência, com o papel do Estado e da Política na aprovação da lei. Em 

específico, neste caso de análise, todo o processo resulta na construção de uma política 

pública, aprovada em lei e sancionada pelo Governador. 

Os poderes legislativos e executivos eleitos pelo povo desejam o voto. Para 

conquistar o voto, eles precisam que sua exposição midiática seja favorável e positiva. 

Contudo, nem sempre a visibilidade é alcançada desta maneira e, assim como a 

visibilidade pode ser uma arma favorável, ela pode destruir com os votos conquistados 

até o momento. Cita-se aqui, no entanto, como, mesmo com a opinião pública dividida 

sobre o tema, ainda assim a aprovação da legislação foi efetivada.  

É preciso destacar que, como cita Gomes, os atores do legislativo e do executivo 

necessitam, para ter sucesso em suas questões, fazer com que suas prioridades se 

transformem em necessidades para o público. Portanto, as agendas da audiência dos 

meios de comunicação são igualmente preocupantes para os legisladores. 

Strömbäck, diz que o enquadramento da política pode ser visto como jogo 

estratégico, mensurando o grau em que o conteúdo retrata a política como uma "corrida 

de cavalos", em que a construção discursiva sobre a vitória ou a derrota em eleições, 

debates, negociações ou coligações se sobrepõe.  

A visibilidade é um recurso muito utilizado pelos políticos, pois há uma disputa 

de imagem acirrada, e todas as ações políticas são voltadas para a conquista e a 

manutenção da votação para se continuar no poder.  

Mobilizar a opinião pública leva tempo e requer estratégias. Sendo o voto o 

objetivo central dos políticos, o poder que um veículo de comunicação possui, ao dar 

visibilidade de atos, é de forte interesse da esfera política. Isso acontece porque o poder 

que a televisão, por exemplo, possui de exibir, fazer ver e acontecer, acaba por criar uma 

dependência entre a coisa pública e a sociedade, já que o político precisa do voto, e o 

público busca nos meios de comunicação de massa a sua informação cotidiana. 

  E é com essa visibilidade que ele alcança seu maior objetivo: voltar a ganhar seus 

votos. A cena política, como parte da cena pública, também é construída e ordenada por 

esses selecionadores e editores, sendo dependente de meios, recursos, instituições e 

agentes do sistema da comunicação de massa. Ora, o estar em cena, em cena midiática 

não é algo que se ofereça optativamente aos agentes do campo político. Sem tal esfera de 
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exposição pública de massa não haveria acesso relevante ao eleitorado que possui o 

recurso fundamental para o campo político: o voto. 

Para fazer as reportagens completas durante o período da greve dos professores, 

os entrevistados não foram tão variados como nas entrevistas em estúdio. Na maioria dos 

casos, o presidente da APP foi a fonte oficial do comando de greve, o Deputado Estadual, 

Luiz Claudio Romanelli (líder de governo) como fonte de oposição à greve e defesa do 

governo estadual e o Deputado Estadual Tadeu Veneri (líder de oposição), como fonte 

em apoio à greve.  

Além dos deputados citados, também apareceram nas entrevistas os deputados 

estaduais Professor Lemos, Missionário Arruda, Pedro Lupion, Ademar Traiano, Guto 

Silva, Gilson de Souza, Requião Filho e Péricles de Souza, além dos senadores Requião 

e Gleisi, do deputado federal Ricardo Barros, do Governador Beto Richa e de 

representantes dos servidores.   

A visibilidade dos líderes de governo e oposição é fundamental para o jogo de 

cavalos que é a política de disputa por votos, e principalmente em um assunto tão dividido 

na perspectiva da opinião pública. 

 

Experiência midiática no confronto dos professores: Houve relação entre as notícias 

e a construção da política? 

 Depois de observar que há graus de midiatização na construção do tema: greve 

dos professores no Paraná, a pesquisa avança e questiona o papel do telejornal nesse 

processo.  

 Sobre esta agenda do público, Gomes diz que os atores políticos precisam 

descobrir qual é a agenda prioritária do público, e ainda, não observar apenas aquela que 

está diariamente na pauta da opinião pública, mas também àquelas que estão latentes, ou 

seja, prontas para eclodir, ou aguardando no imaginário social, porque quando a agenda 

está em destaque, há muita concorrência entre os agentes políticos, buscando mais 

visibilidade no tema. 

  Já quando a agenda é latente, há mais chances de conquistar o principal local da 

fala diante dos meios de comunicação. Isso requer sensibilidade, planejamento e 

estratégia. Estas características são necessárias principalmente para alterar as demandas 

dos veículos, que tem uma rotina de rapidez de pautas e assuntos.  
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 Sobre a greve dos professores, notou que a APP Sindicato, como forma de 

demonstrar sua reivindicação, realizou diferentes ações que colocou a pauta na mídia. 

Isso é uma maneira de explorar o conflito e mobilizar e conquistar a opinião pública sobre 

o tema. No caso da greve, a mobilização conseguiu adiar a votação do projeto de lei, mas 

não impedir que ele acontecesse.  

 Esse processo de adiamento foi o que é denominado na literatura de 

nondecisionmaking, ou seja, o ato de colocar ou não um assunto em votação também é 

determinante no processo. Segundo Bachrach e Baratz essa é uma maneira de limitar o 

processo decisório, e é feita geralmente através de manipulação de valores ou mitos, 

livrando os decisores de assuntos inseguros e complicados. Isso significa que os processos 

não decisórios sufocam demandas antes mesmo delas serem expressas, para que não 

consigam atingir e conquistar a arena de decisões. Se, em contrapartida, o tema alcança a 

arena decisória, ela também pode ser excluída através de uma relação de poder 

(CAPELLA, 2012, p. 5). 

Cobb, Ross e Ross completam a ideia afirmando que um assunto pode ficar muito 

tempo na agenda pública, mobilizar a sociedade, e mesmo assim os decisores conseguem 

adiar as decisões para não sofrerem sanções e/ou com a opinião pública contrária ou a 

favor do tema – que foi justamente o que ocorreu durante a greve dos professores.  

Mas e a mídia? Teve algum papel de destaque neste processo? Conforme destacam 

Bogoch e Peleg, muitas das vezes, a mídia não se faz presente durante o ato decisivo, mas 

o divulga, com sua própria interpretação. E são essas divulgações, muitas vezes 

extremamente dramáticas e sensacionalistas, que a esfera pública tem acesso.   

Isso acontece devido ao fato de que a mídia ocupa hoje, graças ao seu processo de 

mediação com outros campos, um papel de destaque. Tanto por promover o debate 

púbico, como por pautar a conversação social. São poucas as instituições que detém esse 

poder na sociedade moderna. E todo esse poder é legitimado pelos outros campos, que 

necessitam do poder da mídia para garantir visibilidade na esfera pública.  

Mas nem tudo é um “mar de rosas”. Há disputas entre os campos e essa 

divergência de objetivos e interesses faz com que a mídia assuma um posicionamento 

central na sociedade. “Para muitos indivíduos, veículos como a televisão acabam sendo 

o único meio de acesso às informações das mais variadas ordens, tornando-se o único 

olhar para a realidade socioeconômica-política-cultural. Nesse sentido, as interações entre 
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os campos se estabelecem por diversas relações de interesse e poder” (SANCHOTENE, 

2015, p. 251). 

Abaixo, são apresentados alguns exemplos que aconteceram durante a greve dos 

professores, da divulgação de ação da mídia e a reação de atores da sociedade divulgados 

pela própria mídia.  

O que é possível destacar é que as ações divulgadas pela mídia, quase sempre 

representam uma reação do governo, manifestantes, etc. 

 

Tabela 01: Ação e reação sobre a notícia da mídia 

Veiculação Conteúdo da Notícia Reação 

02/03/2015 Expectativa para a assembleia 

dos professores  

Queda na aprovação do governo Beto 

Richa (em 03/03) 

03/03/2015 Com 44 votos a favor, 

deputados dão fim a Comissão 

Geral - Para que o projeto não 

passe por comissões 

parlamentares 

Assembleia pode colocar fim na 

greve dos Professores. (mesma data) 

08/04/2015 Governo do Paraná apresenta 

novas mudanças na 

ParanáPrevidência 

Deputados aprovam mudanças na 

Paraná Previdência (em 22/04) 

27/04/2015 Policiais fazem cordão de 

isolamento para impedir 

entrada de manifestantes na 

Assembleia 

PM’s e professores entram em 

confronto no Centro Cívico (em 

28/04/2015) 

29/04/2015 PM’s e professores entram em 

confronto no Centro Cívico 

Governador Beto Richa fala sobre a 

ação da PM em manifestação no 

Centro Cívico (em 28/04/2015) 

30/04/2015 Manifestantes prestam 

solidariedade aos professores 

em todo o Paraná 

Integrantes do MST protestam nas 

praças de pedágio 

04/05/2015 Líder do governo reconhece 

que houve excesso da polícia 

na ação contra os 

manifestantes 

Governo decreta regras para o uso de 

armas não letais (em 05/05/2015) 

06/05/2015 Coronel Cesar Kogut deixa o 

comando da Polícia Militar do 

Paraná e Francischinhi a 

Secretaria de Segurança 

Ana Seres Comin é a nova secretária 

de Educação do Paraná (em 

06/05/2015) 

11/05/2015 Nesta terça-feira (12), governo 

do Estado e professores se 

reúnem para acabar com a 

greve 

Governo admite que pode chegar ao 

índice de reajuste salarial pedido 

pelos servidores (12/05/2015) 
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O primeiro conteúdo foi a expectativa para a assembleia dos professores que 

estavam em greve, e na sequência, o telejornal apresenta uma pesquisa de opinião, na qual 

a aprovação do governo de Beto Richa caiu significativamente. Depois, com anúncio do 

fim da comissão geral da Alep, a APP discute em assembleia o fim da greve.  

Em abril, mês do confronto, o Governo do Estado apresenta mudanças no 

ParanáPrevidência e dias após, o projeto é aprovado na Assembleia. É neste ponto que o 

confronto é desencadeado. As notícias veiculadas posteriormente demonstram as ações e 

reações. Destaque para o dia 04/05/2015, quando o líder do governo, Luiz Claudio 

Romanelli, vai até a televisão e reconhece o excesso da política militar contra os 

manifestantes. No dia seguinte, o governo decretou novas regras para o uso de armas não 

letais, tal como o spray de pimenta e as balas de borracha.  

A mídia então ocupa um espaço central, pois ela é capaz de promover as conexões 

entre campos e afeta a maneira com que os indivíduos de cada campo se relacionam. E 

essa relação entre campos é permeada de disputas e interesses.  

As relações de interesses e de poder são visualizadas mais amplamente no uso 

estratégico da mídia por parte dos outros campos, e os exemplos dados por Sanchotene 

demonstram essa relação: No campo religioso, a igreja busca fieis através dos programas 

de rádio e tv, na música, há estratégias na internet para divulgação e promoção de bandas 

e singles e no campo político, é possível observar que existe uma moldagem da política à 

lógica dos meios, da publicidade e do marketing, a fim de atrair a atenção da opinião 

pública.  

O papel da mídia, neste processo, não é, no entanto, de um ser passivo, que espera 

a atuação dos outros campos. O campo midiático necessita publicizar assuntos dos outros 

campos tanto quanto os campos precisam da mídia para publicar seus atos, e essa relação 

está repleta de estratégias e relações de poder. Os dispositivos midiáticos, assim sendo, 

atuam sobre práticas sociais dos outros campos, estruturando-as e engendrando-as por 

meio de operações tecnos-simbólicas (SANCHOTENE, 2015,p. 252). 

 

Considerações finais 

É conhecido que os media pautam a opinião pública ao apresentar aos indivíduos 

(receptores) sua visão sobre determinado assunto ou fato. Tal como explica Lipmann 

(2010) o papel dos jornais – e consequentemente das mídias-, não é o de apresentar a 

verdade, mas mostrar as várias verdades escondidas em fatos isolados, colocando-os em 
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relação com outros fatos a fim de que a população possa interpretar e concluir a sua 

própria verdade. E ainda, a opinião pública é uma relação triangular entre o fato (ou a 

cena), a imagem humana sobre essa cena e a resposta humana sobre essa imagem atuando 

sobre a cena da ação (Lippmann, 2010, p. 21). 

Isso significa que a opinião do público sofre interferências das notícias 

apresentadas nos meios de comunicação. O indivíduo não lê as notícias, mas escuta os 

relatórios dos fatos através de estereótipos criados pelo jornal.  

Pode também ser identificado na teoria da midiatização, como explica 

Sanchotone. Para o autor, essa mobilização da opinião pública é chamada de uma 

comunidade midiatizada pelo ar. E ao viver na sociedade de tudo o que importa é 

noticiado ou televisionado, surge a impressão de que o que não é pautado pelos meios 

não acontece de verdade. 

Na visão do autor, as pessoas são transformadas em protagonistas e espectadoras 

do espetáculo, isso significa que a televisão remete a ela mesma e menos ao mundo 

exterior, falando dela própria e sua relação com o grande público. A sociedade, no 

entanto, não é passiva, pois ela é corresponsável pelo espetáculo, afinal, ela o produz para 

se mostrado na mídia através de manifestações distintas, tal como vídeos, foto, 

informações pessoais, etc.  

Para Gomes (2004) há uma confluência entre as esferas sociais que tem uma 

ligação especial que as aproxima: a comunicação de massa. Assim sendo, é notório 

observar que a existência da atividade política sofre impactos dos meios de comunicação 

e das habilidades dos meios para, principalmente, conquistar a opinião pública. Por outro 

lado, há ainda o lado da utilização dos meios para conquistar visibilidade, não somente 

para conquistar legitimidade social, mas para permanecer no aparelho político estatal 

(GOMES, 2004, p. 132 e 133). 

Ao observar a greve dos professores no Paraná, em 2015, é possível compreender 

que sim, foi um ato com alto grau de midiatização, em que a mídia teve papel especial, 

principalmente ao cobrir em tempo real todo o acontecimento.  

Ao realizar a cobertura em tempo real do acontecimento, principalmente na 

situação do confronto entre grevistas e a Polícia Militar, o telejornal emplacou sua opinião 

dos fatos e do acontecimento em si. Diante do fato, aliado a uma ampla cobertura 

midiática, as ações do governo foram a de justificação do ocorrido, mas não de 

cancelamento do projeto de lei.   
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 Foram diversos exemplos apresentados nesse paper, a fim de apresentar o início 

dos resultados de tese de doutorado, que segue com análise do ano de 2015, com os 

processos de construção de agenda pública e da mídia.  
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