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RESUMO 
 

SOBRINHO, C. C. S. S. O discurso midiático e a imagem do professor: o 
episódio da greve de Campos dos Goytacazes em 2015. Campos dos 
Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 
2016. 

 

Esta pesquisa visa refletir sobre a construção da imagem do professor no episódio 
de greve de Campos dos Goytacazes/RJ em 2015 à luz dos jornais online locais, 
tendo em vista a necessidade cada vez mais emergente de refletir a proximidade da 
mídia às questões sociais e profissionais da sociedade globalizada. Além disso, 
nosso estudo bibliográfico corrobora com a premissa da valorização dos 
profissionais da educação, por meio de salários e condições dignas de trabalho. 
Ressalta a forte imagem presente no imaginário social associada a um profissional, 
por vezes, “malformado”, “despreparado”, “desrespeitado”, com extensa jornada de 
trabalho e salário muito abaixo do merecido. Dessa forma, temos o seguinte 
problema: Como os professores foram representados pelos jornais online no 
episódio greve? Buscamos, então, identificar a representação social dos professores 
no discurso jornalístico apresentado por meio de citações diretas e imagens. Nossa 
análise é norteada pelos seguintes objetivos: verificar as “vozes” presentes nos 
discursos divulgados nas reportagens de jornais online e analisar a influência da 
mídia na constituição do movimento de greve e na imagem do professor. A 
metodologia utilizada foi a qualitativa, com o suporte da Análise do Discurso. Para a 
nossa surpresa, a pesquisa nos indicou que os professores tiveram “voz” nas 
publicações. No entanto, os registros fotográficos divulgados continuam retratando o 
estereótipo da sala de aula organizada, limpa e adequada ao número de alunos.  
 
 
Palavras-chave: representação social; imagem do professor; mídia; greve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 
 
 

SOBRINHO, C. C. S. S. The media discourse and the teacher's image: an 
episode of school strike in Campos dos Goytacazes, 2015. Campos dos 
Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 
2016. 

 
 

This research aims to reflect on the construction of teacher's image in the episode of 
a school strike in Campos dos Goytacazes/RJ, 2015 in the light of local online 
newspapers, in view of the increasingly emerging need to reflect the media's 
proximity to professional and social issues of globalized society. In addition, our 
bibliographical study corroborates the assumption of the appreciation of education 
professionals, through wages and decent working conditions. This study also 
highlights the strong image present in the social imaginary associated with a 
professional sometimes "malformed" "unprepared", "disrespected" with long working 
hours and wages far below deserved. Thus, we have the following question: How 
online newspapers in the strike episode represented teachers? Then, we attempt to 
identify the social representation of teachers in the journalistic discourse presented 
by using direct quotes and images. Our analysis is guided by the following objectives: 
check the "voices" of the discourse published in the online newspaper report and 
analyze the influence of the media in the constitution of the strike movement and the 
teacher’s image. The methodology used was qualitative, with the support of 
Discourse Analysis. Surprisingly, the survey indicated that the teachers had "voice" in 
the newspaper publications. However, the photographic records published continue 
depicting the stereotype of a classroom that is organized, clean and suitable to the 
number of students. 
 
 
Keywords: social representation; teacher’s image; media; strike. 
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INTRODUÇÃO 
 

No ano de 2013, o Brasil teve suas ruas ocupadas por diversas 

manifestações populares, que refletiam um forte desejo de mudança da atual 

estrutura do país. Milhões de brasileiros foram às ruas para contestar os aumentos 

nas tarifas de transporte público, serviços públicos (em geral) de má qualidade, 

gastos públicos exorbitantes em grandes eventos esportivos, corrupção e 

impunidade. 

Neste contexto, vimos, também, que os profissionais da educação somaram 

forças, como há tempo não se via e compareceram às ruas em busca de condições 

dignas de trabalho e remuneração. 

O ano de 2015 não foi diferente, marcado por greves promovidas pelos 

professores nos estados do Pará, Piauí, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Pernambuco, Sergipe, Paraíba e Goiás e, também, pelos professores 

Municipais de Macapá (AP), cuja greve durou 46 dias; Maceió (AL), com greve de 16 

dias e Betim (MG), com 50 dias de paralisação. 

 Apesar de serem em locais distintos e motivados por diferentes entes 

federados, as principais reivindicações são as mesmas: reajuste salarial, planos de 

cargos e salários e melhores condições de trabalho. 

Este cenário nacional de paralisações e greve chegou a Campos dos 

Goytacazes em maio de 2015.  A cidade que é a maior em extensão do Estado e 

possui o segundo maior PIB industrial do país, ocupa o terceiro lugar da pior média 

do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do Estado, de acordo 

com dados divulgados pelo MEC em 2015. 

O movimento de paralisação e greve dos professores da rede pública de 

Campos dos Goytacazes indica de forma clara uma forte contradição entre a receita 

do Município e os investimentos realizados em educação.  A cidade presenciou em 

maio de 2015 um momento histórico, considerado o maior movimento dos 

professores, culminando numa greve de ocupação com duração de cinco dias. 

Por acreditar na importância deste marco histórico na cidade de Campos e 

considerando as vivências enquanto professora da educação básica, optamos pela 

metodologia qualitativa. Acompanhamos o movimento por meio do levantamento das 

reportagens publicadas sobre o assunto nos jornais online locais. A partir daí, 
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selecionamos todas as matérias publicadas, abordando situações que precederam a 

greve até as publicações que surgiram após o movimento, logo que o mesmo foi 

encerrado. 

Desse modo, passamos a localizar e registrar as abordagens e os enfoques 

de cada reportagem, ou seja, a forma de considerar ou entender o assunto em 

questão. Em seguida, dedicamo-nos a analisar de que forma esses temas e 

enfoques foram utilizados para compor a imagem dos professores grevistas, 

ressaltamos que a imagem, nesse trabalho, foi considerada sob o viés do registro 

fotográfico e imagem enquanto representação social. 

Considerando que o desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa pressupõe 

um corte temporal-espacial de determinado acontecimento ou fenômeno, lançamos 

mão da Análise do Discurso (AD), propondo estudar as identidades e 

representações como uma construção discursiva, histórica, heterogênea e instável. 

Focalizamos a análise de textos com o objetivo de explicitar o trabalho discursivo da 

mídia na produção do status social do movimento.  

Portanto, nosso trabalho é norteado pelo seguinte problema: Como os 

professores de Campos dos Goytacazes foram representados pelos jornais online 

locais no episódio greve? Logicamente, para responder a essa indagação, 

buscamos identificar a representação social dos professores de Campos dos 

Goytacazes no discurso jornalístico apresentado. 

Assim, a presente pesquisa possui os seguintes objetivos específicos: 

verificar as “vozes” presentes nos discursos divulgados nas reportagens de jornais 

online sobre a greve dos professores e analisar a influência da mídia na constituição 

do movimento de greve e na imagem do professor. 

Neste contexto, apresentamos a hipótese: acreditamos que as notícias 

divulgadas pelos jornais locais online representam os professores e o episódio de 

greve através de percepções dos detentores de algum tipo de poder: político ou 

sindical. Entendemos que a justificativa desse trabalho se dá pelas diversas 

questões que envolvem a profissão docente, como a precariedade, abandono, 

descrédito e todo o imaginário social que se estabeleceu pautado na história da 

profissão no país. Dessa forma, nosso trabalho está estruturado em quatro 

capítulos, sendo três de embasamento teórico e um de análise dos dados da 

pesquisa. 
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O primeiro capítulo apresenta uma revisão de temas relevantes para a pesquisa. 

Iniciamos com um breve percurso histórico da profissão docente no Brasil, e 

buscamos através da história identificar elementos que marcaram o atual retrato do 

professor. Na sequência, discorremos sobre o status social que a docência assume: 

vocação, ofício ou profissão? Questões elementares como carreira, salários, 

condições de trabalho e formação, também marcam presença em nossa discussão. 

Para finalizar, apresentamos a atual política de formação inicial e continuada de 

professores, enfocando os programas em andamento de incentivo e valorização da 

docência. 

No segundo capítulo abordamos a informação, comunicação e mídia como o 

tripé da sociedade globalizada na qual vivemos. Situaremos conceitos, significados e 

mudanças provocadas pela tecnologia no acesso e transmissão das situações de 

comunicação, buscando refletir sobre os conflitos que surgem na constituição das 

culturas devido à onipresença das mídias. Considerando que em pouco tempo, 

tivemos uma brusca mudança nas formas de comunicação na telefonia, no rádio, na 

televisão, na informática e nas redes. 

No terceiro capítulo discutimos a mídia, por meio da midiatização, e 

representação social, abordando, também, a visibilidade e mudanças dos 

movimentos sociais na Era da Internet. A comunicação via redes da internet 

deslocam novos e infinitos significados, configurando-se o principal elemento 

articulador entre tecnologia, indivíduo e estratégia. Veremos que o processo de 

midiatização indica o surgimento de uma organização social descontínua, 

segmentada, incompleta e complexa. Ao mesmo tempo em que as mídias possuem 

uma estreita relação com sentimento de pertença e com a própria representação 

social que recorrentemente é propagada de forma linear e universal.  

No capítulo quatro é apresentada a análise dos dados coletados, a mesma foi 

organizada em três momentos. No primeiro momento, apresentamos a greve através 

de um panorama geral; seguindo, focalizamos as “vozes” publicadas nas 

reportagens por meio do discurso direto e por último, analisamos as imagens dos 

professores veiculadas em cada momento do movimento. 

Em tempos de rápida produção de notícias, surge a necessidade de analisarmos 

o discurso midiático sob os aspectos éticos e técnicos. O acesso à internet coloca as 
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pessoas cada vez mais próximas a esse discurso, de forma rápida e por vezes, 

também, superficial. 

Para tanto, partimos do pressuposto segundo o qual as formações discursivas da 

mídia sintetizam, expandem e enfatizam temas e figuras que sustentam as 

argumentações em torno de imagens que se pretende construir ou sustentar. De 

certa forma, a mídia determina o que será notícia e o que merece destaque em 

nosso cotidiano, mas devido a constante necessidade de agilidade e atualização 

dessas informações online, nem sempre, há tempo suficiente para a apuração da 

notícia publicada. 

Dessa forma, buscamos refletir a forma como o discurso midiático da 

imprensa local retratou o movimento de greve desses profissionais, com foco na 

imagem do professor e nas “vozes” que o representam.  
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1 O SER PROFESSOR 

 

Este capítulo apresenta um breve percurso histórico da profissão docente no 

Brasil, no qual por meio da história, buscamos identificar elementos que marcaram o 

atual retrato do professor. Na sequência, discorremos sobre o status social que a 

docência assume: vocação, ofício ou profissão? Questões elementares como, 

carreira, salários, condições de trabalho e formação também marcam presença em 

nossa discussão. Para finalizar, apresentamos a atual política de formação inicial e 

continuada de professores, enfocando os programas em andamento de incentivo e 

valorização da docência. 

 

1.1 Percurso histórico do professor no Brasil 

 

Abordar o tema em questão nos remete aos fatores históricos que, somados às 

condições de trabalho e políticas, construíram e, ainda constroem, a imagem social 

e profissional do professor.  

Vamos retornar aos séculos XVI e XVII para entendermos a ideia até hoje muito 

presente de associar o professor a um sacerdote. A função docente nasce nas 

congregações religiosas, no momento no que os jesuítas exerceram uma poderosa 

influência que se registrou na formação da sociedade brasileira e se constituíram 

nos principais, senão os únicos, mentores intelectuais e espirituais da colônia. 

(Ferreira, 2000; Ribeiro, 1995).  

Nóvoa (1999) destaca que, no século XVIII havia várias decisões a serem 

tomadas, que influenciariam na construção da imagem social do professor até hoje. 

Discutia-se se o professor deveria ser leigo ou religioso; se deveria ser escolhido ou 

nomeado; quem deveria pagá-lo, a que autoridade deveria ser submetido, etc. Essas 

discussões culminaram no processo de estatização e secularização do ensino.  

Os Estados passam a controlar a Educação com mais rigor. Nóvoa (1999) 

ressalta que houve apenas uma transferência de recrutamento, da Igreja para as 

autoridades estatais, de professores religiosos para professores leigos. Neste ponto, 

Veiga (2007) ressalta que  
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forte centralidade e um rígido controle do Estado predominaram tanto na 
experiência educacional portuguesa do século XVIII quanto, mais tarde, na 
experiência brasileira. Isso inclui o controle das iniciativas particulares e a 
normatização dos procedimentos do ensino oficial, que determinaram uma 
complexa burocracia na implantação de escolas e na nomeação de 
professores, por exemplo (p.131). 

  

Assim, apesar do controle Estatal na educação, não houve mudanças nas 

normas e nos valores originais da profissão docente. O modelo e o perfil de 

professor foram construídos e se mantiveram muito próximos aos de um sacerdócio. 

Dessa forma, a implantação de leis oficiais não alterou a forma como a função 

docente desenvolveu-se socialmente.   

 
a função docente desenvolve-se de forma subsidiária e não especializada, 
constituindo uma ocupação secundária de religiosos ou leigos das mais  
diversas origens. A gênese da profissão de professor tem lugar no seio de 
algumas congregações religiosas, que se transformaram em verdadeiras 
congregações docentes (NÓVOA, 1995, p. 15). 

 

Podemos destacar dois fatores principais, segundo o autor, da gênese 

profissional dos professores: os saberes e as técnicas de ensino, elaborados por 

teóricos e especialistas, sem a participação do professor; e a influência de crenças e 

atitudes morais e religiosas. 

Nóvoa (1999) ainda acrescenta que mesmo quando a missão de educar é 

substituída pela prática de um ofício e a vocação cede lugar à profissão, as 

motivações originais não desaparecem. Quanto aos fatores históricos que 

contribuem para a consolidação da imagem social da profissão docente na 

atualidade, destacamos três motivos: a estatização do ensino, a criação da Escola 

Normal e a fundação do movimento associativo. 

Como vimos, no final do século XVIII, o Estado resolve intervir no ensino. 

Suas medidas causaram uma homogeneização, uma unificação e uma 

hierarquização de todos os grupos de professores. Nesse momento passa a existir 

um corpo profissional de professores, mas sem uma concepção corporativa do 

ofício, o que levou a um isolamento de um grupo profissional e a desvinculação das 

comunidades locais. 

Passado um tempo, a partir da segunda metade do século XIX, a função 

docente possibilita a ascensão social, proporcionando a mobilidade entre as 

camadas sociais da população. A instrução é considerada um sinônimo de 
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superioridade social. Assim, professores se tornam agentes culturais, sociais e 

políticos. 

A fundação das escolas Normais, no final do século XIX, provoca uma 

mudança no corpo docente, criando uma cultura profissional, por meio da 

socialização e coletivização dos seus membros. Essa cultura evolui para o que 

Nóvoa (1999) chama de estatuto da ambiguidade. 

 
Fixa-se neste período uma imagem intermédia dos professores, que são 
vistos como indivíduos entre várias situações: não são burgueses, mas 
também não são povo; não devem ser intelectuais, mas têm de possuir um 
bom acervo de conhecimentos; não são notáveis locais, mas têm influência 
importante nas comunidades; devem manter relações com todos os grupos 
sociais, mas sem privilegiar nenhum deles; não podem ter uma vida 
miserável, mas devem evitar toda a ostentação; não exercem o seu trabalho 
com independência, mas é útil que usufruam de alguma autonomia 
(NÓVOA, 1999, p. 18).  

 

O estatuto da ambiguidade revela a posição social e econômica do professor, 

que aparece como intermedidor, preparador cultural e político, mas ao mesmo 

tempo, nem sempre tem um lugar garantido no seio da sociedade.  

Veiga (2007) indica que no final do século XIX a educação no Brasil passava 

por um momento contraditório, pois, ao mesmo tempo, que havia uma importante 

movimentação política e intelectual visando melhorias na qualidade do ensino, em 

todo o período a iniciativa política para a normalização de procedimentos foi o que 

prevaleceu, não alterando em nada a realidade das escolas.   

Neste período de ações contraditórias surgem os movimentos associativos, 

contribuindo para a consolidação da identidade profissional. Assim, pela primeira 

vez, os professores se encontram num objetivo comum, reivindicam por causa 

própria e se fortalecem a tal ponto, que o inicio do século XX passa a representar a 

época áurea dos professores, com função social definida, prestigio razoável e, de 

acordo com Nóvoa, com importante poder simbólico do progresso. Esse período 

culmina com o Manifesto dos Pioneiros em 1932, e a Constituição de 1934. 

Os pioneiros da Educação Nova 1vinham lutando, desde a década de 20, por 

uma escola pública gratuita para todos, visto que o que predominava era as escolas 

                                            
1 A Educação Nova foi um movimento lançado em 1932 por um grupo de 26 educadores, o qual tinha 

o objetivo de reconstruir o processo educacional no Brasil.  
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pagas, mantidas pelas ordens religiosas. Entre as reivindicações contidas no 

Manifesto dos Pioneiros encontramos a solicitação de autonomia para a função 

educativa e a descentralização do ensino. 

De acordo com Cunha (1991), a atuação dos professores em associações 

tem “um efeito de retroanulação política”, favorecendo as teses de privatização do 

ensino público, e não como uma possível dimensão ou momento do processo de 

construção profissional da docência da educação básica. Reconhece-se, além disso, 

o seu papel na construção da identidade profissional em articulação com questões 

políticas mais amplas (Baldino & Afonso, 2002). 

Os anos de 1930 são marcados por intensa disputa ideológica no campo 

político, econômico e, como não poderia deixar de ser, também, no âmbito 

educacional. O Manifesto não é apenas um documento preocupado em estabelecer 

um diagnóstico do quadro educacional brasileiro. Há nele uma proposta de criação 

de um sistema nacional de educação, 

 
Quando se reuniu em dezembro de 1931, a IV Conferência Nacional de 
Educação, à qual o Governo havia solicitado a elaboração de diretrizes para 
uma política nacional de educação, a polêmica em torno do ensino leigo e 
da escola pública se tornou tão acirrada, que não houve clima, nem 
condições para atender o pedido do Governo, com o que ficou configurada 
a falta de uma definição objetiva do que era e do que pretendia o 
movimento renovador. Foi então que os líderes desse movimento 
resolveram precisar seus princípios e torná-los públicos, através de um 
documento endereçado “Ao Povo e ao Governo”. Surge, pois, o “Manifesto 
dos Pioneiros da Educação Nova”, publicado em 1932 (ROMANELLI, 1999, 
p. 144). 
 

A Constituição de 1934 adota boa parte dos ideais presentes no “Manifesto 

dos Pioneiros”, tendo um capítulo dedicado às questões educacionais. Dentre as 

questões que passaram a ser previstas em lei, destacamos a realização de 

concursos públicos de títulos e provas para os cargos do magistério (artigo 158). 

A partir do ano de 1942, o Ministro da Educação Gustavo Capanema dá início 

à publicação de vários decretos-lei, visando a Reforma da educação no país. No 

entanto, somente em 1946, acontece a reforma do ensino primário e do curso 

normal (Lei Orgânica do Ensino Primário), que entre outras questões, estabelecia a 

gratuidade, obrigatoriedade e descentralização do ensino primário. Todos os 

princípios dos “pioneiros da educação nova”. 

Como cumprimento ao princípio de descentralização, o artigo 25 determinava 

que Estados, Territórios e Distrito Federal organizassem seus sistemas de ensino, 



21 

 

mediante as seguintes providências: Planejamento dos serviços de ensino, em cada 

ano, de tal modo que a rede escolar primária satisfaça as necessidades de todos os 

núcleos da população (princípio da universalização do ensino elementar); 

organização para cumprimento progressivo, do plano de construções e 

aparelhamento escolar e preparo do professorado e do pessoal da administração, 

segundo as necessidades do número das unidades escolares e de sua distribuição 

geográfica (ROMANELLI, 1999) 

Diante desse quadro de mudanças, a ausência de professores habilitados nos 

cursos normais para o exercício da docência era grave.  Werebe (1963) destaca 

que, apesar do aumento no número de escolas normais, continuava crescendo o 

número de professores leigos no ensino primário. Segundo a mesma autora, em 

1940, havia 40% de professoras leigas, percentual que sobe para 47% no ano de 

1957. Neste ano, para um total de 183.056 professores havia 85.684 leigos 

(FERNANDES, 1966). 

De certa forma, vemos essas questões persistirem ainda hoje. As boas 

intenções presentes na legislação educacional, particularmente no tocante ao ensino 

primário, não foram suficientes para mudar, de fato, a realidade desse ensino e, 

continuam não sendo.  

Em 1835, fora criado o primeiro curso normal no Brasil, no Estado do Rio de 

Janeiro. A partir da República, os cursos multiplicaram-se, chegando a 540 em 1950, 

expansão que decorre a partir da equiparação a outros cursos de nível médio, 

assim, o concluinte podia prestar exame para qualquer curso superior.  

O curso normal era responsabilidade, assim como o primário, dos Estados. 

De acordo com Romanelli (1999), possuía as seguintes finalidades: prover a 

formação do pessoal docente necessário às escolas primárias, habilitar 

administradores escolares destinados às mesmas escolas e desenvolver e propagar 

os conhecimentos e técnicas relativas à educação da infância. 

Neste período, além das Escolas Normais foram criados os Institutos de 

Educação. À exemplo dos outros cursos existentes na época, o curso Normal 

também era organizado em dois ciclos:  o primeiro correspondia ao ciclo ginasial do 

curso secundário, tinha duração de quatro anos, objetivando formar regentes do 

ensino primário.  Já o segundo ciclo correspondia ao colegial do curso secundário, 

com duração de três anos, com o objetivo de formar professores do ensino primário. 
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O golpe militar de 1964 exigiu adequações no campo educacional e, mais 

uma vez, acontecem mudanças na legislação do ensino. A lei n. 5.692/71 (Brasil, 

1971) modificou os ensinos primário e médio, alterando sua denominação 

respectivamente para primeiro grau e segundo grau. Nesse momento, as Escolas 

Normais desapareceram e foi instituída a habilitação específica de 2º grau para o 

exercício do magistério de 1º grau. O parecer n. 349/72 (Brasil-MEC-CFE, 1972), 

aprovado em 6 de abril de 1972, organiza o magistério em duas modalidades 

básicas: uma com a duração de três anos (2.200 horas), que habilitaria a lecionar 

até a 4ª série; e outra com a duração de quatro anos (2.900 horas), habilitando ao 

magistério até a 6ª série. 

Percebemos que a formação de professores para o antigo ensino primário foi 

reduzida a uma habilitação dispersa em meio a tantas outras, configurando um 

quadro de precariedade bastante preocupante. A evidência e gravidade dos 

problemas levaram o governo a lançar, em 1982, o projeto Centros de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAMs), que teve o caráter de “revitalização da 

Escola Normal” (CAVALCANTE, 1994, p. 59, 76 e 123). Mas esse projeto, apesar 

dos resultados positivos, foi descontinuado quando seu alcance quantitativo era 

ainda restrito. 

A lei 5.692/71 estabeleceu a formação de professores em nível superior para 

atuar nas últimas quatro séries do 1º grau e para o 2º grau, que poderia ser a 

licenciatura curta, com 3 anos de duração ou plena, com duração de 4 anos. Já o 

curso de Pedagogia, além da habilitação específica de Magistério, também formava 

especialistas em Educação, compreendidos: diretores de escola, orientadores 

educacionais, supervisores escolares e inspetores de ensino. 

Na década de 1980 nos deparamos com outra reformulação, dessa vez, nos 

cursos de Pedagogia e licenciatura. A partir daí a docência aparece como a base da 

identidade profissional de todos os profissionais da educação, como revela Silva 

(2003). Seguindo esse princípio, a maioria dos cursos de Pedagogia passou a 

habilitar também para a educação infantil e séries iniciais do ensino de 1º grau. 

A dimensão profissional da docência, finalmente, garante o seu espaço na 

Constituição Federal/1988, incluindo o princípio de valorização dos profissionais do 

ensino.  Denominação utilizada até 1996, quando a Lei 9.394, substitui a expressão 

profissional do ensino, que remete a uma visão nitidamente conteudística, pela 
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expressão profissionais da educação, a qual, além de conteúdos e de suas 

tecnologias, enfatiza a dimensão política e social da prática educativa.  Apesar da 

mudança de nomenclatura, a lei não correspondeu à expectativa de resolver o 

problema da formação docente.  Saviani (2008) considera que a  

 
LDB sinalizou para uma política educacional tendente a efetuar um 
nivelamento por baixo: os institutos superiores de educação emergem como 
instituições de nível superior de segunda categoria, provendo uma formação 
mais aligeirada, mais barata, por meio de cursos de curta duração 
(SAVIANI, 2008, p. 218-221).  

 

Nesse processo de desencontros estruturais, as Leis Federais nº 11.114/2005 

e 11.274/2006, lançam mão de outro “princípio” da educação, que é a qualidade. A 

lei absorve a partir daí uma questão polêmica: a busca pela qualidade do ensino 

público, pois, não basta apenas ter acesso à escola, é preciso oportunizar a 

aprendizagem e a construção de conhecimento.  

  Este breve histórico nos permitiu perceber que as reformas realizadas na 

educação no Brasil foram materializadas através de leis, planos e decretos, 

normalmente sem tempo hábil para a aplicação e percepção de resultados, visto a 

fortes questões políticas. 

  Enraizada na tradição do servir, desenvolvida no seio das congregações 

religiosas, espalhada pelo liberalismo, muitos professores buscam, ainda hoje, 

construir a identidade pessoal e social da própria profissão.  

 

 1.2 Vocação, ofício ou profissão? 

 

Num momento de evoluções tecnológicas e grandes discussões sociais 

acerca de questões que envolvem a escola, como ideologia de gênero e padrão de 

família, ainda vemos a escola e seus agentes lutando por questões antigas, 

tentando encontrar um lugar em sociedade, ou talvez, simplesmente buscando 

entender seus verdadeiros direitos e deveres.  

 Por isso a necessidade de abordar a profissão docente em termos de 

evoluções e perspectivas, visto a enorme confusão que ainda existe quando 

discutimos questões de carreira, salários e condições de trabalho. 

Tardif (2011) nos lembra que durante muito tempo, o ensino foi assimilado a 

uma vocação e até maternidade e representava, na maioria dos países ocidentais, 
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uma ocupação pouco valorizada e pouco remunerada e exigia um baixo nível de 

formação.  

Este fato ainda se reflete hoje. Um estudo exploratório sobre o professor 

brasileiro, realizado pelo INEP com base no Censo Escolar de 2007 e divulgado em 

2009, revela que 97,9% dos professores que atuam na creche são do sexo feminino. 

No entanto, à medida que o grau de escolaridade aumenta, a participação 

masculina também cresce. Na Educação Profissional, a situação se inverte: há uma 

predominância do sexo masculino. Dado que nos indica um forte perfil da educação 

e carreira docente no país. 

Tardif (2011) destaca que há cerca de 50 anos, o ensino se tornou uma 

ocupação mais estável e mais especializada, na qual é possível fazer carreira e que 

exige uma formação universitária superior ou equivalente. 

Vemos que a discussão sobre a profissionalização docente aconteceu num 

passado recente. A formação mínima começou a ser exigida para atuar nas séries 

iniciais do ensino fundamental. Sendo justamente, essa modalidade de ensino a que 

possui o maior desprestígio social para quem atua.   

Em 2008 foi sancionada a lei 11.738 para instituir o piso salarial profissional 

nacional para os profissionais do magistério público da Educação Básica. Por ora, 

cabe algumas reflexões: é necessário ter uma lei para determinar o pagamento de 

uma remuneração justa ao professor?  Por que só para o professor, visto que não 

existe lei similar para outras profissões? 

Em contrapartida, não ficamos só no papel. O ano de 2015 está sendo 

marcado por greves promovidas pelos professores nos estados e cidades do Pará, 

Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Piauí, 

Macapá, Betim e Maceió. A principal motivação dos movimentos é em prol do 

cumprimento da Lei do Piso, que este ano estabelece o reajuste de 13, 01%. 

Percebemos um grande paradoxo: a luta para se fazer cumprir um direito, previsto 

em lei, já conquistado.  

Num cenário social, onde os saberes e as práticas docentes são recorrentes 

em discursos que por ora enaltecem a linda e sagrada missão de ensinar, por outra, 

coloca os professores como os “culpados” pelo caos da educação. Não obstante, é 

comum ouvirmos ou lermos expressões como: tecnicamente incapazes, 

desinteressados, cansados, mau-pagos, mal formados, entre outros. 
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Portanto, é preciso investir na compreensão das significações atribuídas ao 
trabalho docente, além de certas formulações que perpetuam o debate 
sobre o status do ensino, a saber: se se trata de uma profissão plena, de 
uma ocupação semiprofissionalizada ou de uma ocupação em via de 
profissionalização (TARDIF, 2011, p. 55). 
 

Este debate faz parte de um discurso polifônico no qual muitos falam: 

secretários, doutores, universidades, menos o principal agente: o professor. São 

raros os espaços midiáticos abertos para este deixar sua opinião, suas vivências e 

sentimentos. 

A imagem social e pública acerca dessa profissão é tratada de diferentes 

formas pela mídia e pela produção acadêmica. Muito se fala, muito se escreve, mas 

nada ou muito pouco é feito. Neste contexto, Nóvoa (1998), explicita que  

 
Por um lado, há a desvalorização proveniente da passagem para a escola 
de massa e da democratização do ensino, acarretando a perda do prestígio 
ligada à posse de um saber inacessível à maioria da população. Por outro 
lado, a imagem continua sendo positiva, pelo menos no plano simbólico, 
pois depositam-se sobre os docentes a expectativa e a responsabilidade 
social de um futuro melhor (p. 56). 
 

Assim, mais do que qualquer outra categoria profissional, a situação atual 

indica a complexidade do lugar social ocupado pelos docentes. Por isso, como 

sinaliza Nóvoa (1998) é necessário repensar o processo de profissionalização além 

do espaço acadêmico e das políticas do Estado inscritas num campo de poder e 

controle.  

Somam-se a essas questões uma extensa rotina de trabalho, gerada em 

parte pelo baixo status socioeconômico dos professores primários, que por sua vez 

acarreta a diminuição das viagens e da frequência em cursos, seminários e museus. 

Gatti et al (1998) conclui, por meio de suas pesquisas, que a identidade social 

das professoras comporta também a imagem, principalmente a partir das duas 

últimas décadas, de um esgotamento dos recursos culturais, gerado por condições 

de trabalho desfavoráveis, seja o acúmulo de vários empregos em diversos 

estabelecimentos de ensino, seja o fato de ter outras ocupações não ligadas ao 

ensino.  

Ainda é muito comum no imaginário social a associação da função docente à 

missão, sacerdócio ou vocação. No entanto, sem ratificar o ideal de vocação que 

sugere palavras como dom e graça divina, as práticas dos professores refletem e 
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são reflexo das condições de vida dos alunos e das necessidades que estas impõem 

à dinâmica escolar, por isso, são levados a desenvolver estratégias de ensino e de 

interação que tomam em consideração as novas características da clientela. 

(HAGUETTE, 1991) 

Nesse sentido, vale a reflexão que a ação docente vai muito além da 

formação técnica, de um discurso objetivo e racional. Existe uma necessidade de 

mudar e/ou adaptar a prática pedagógica.  

No entanto, esta prática não está presente nos currículos oficiais e, muitas 

vezes, não faz parte da formação técnica ofertada nos cursos de graduação, 

permanecendo invisível. Tardif (2000) acredita que o objeto do trabalho do docente é 

constituído de seres humanos, os saberes que decorrem dessa experiência 

precisam ser legitimados eticamente. 

Essas experiências “humanas” que acontecem a todo o momento, não podem 

ser vistas como improviso, de forma que as descredibilizam e tornam seus agentes 

mau vistos. É fundamental que a sociedade entenda esta vertente de saberes que 

permeiam a prática docente. Caso contrário, Tardif (2000) aponta que 

  
Culpabilizados porque não respondem às exigências da atividade escolar 
diária, os docentes se encontram no meio de um fogo cruzado de poderes e 
contrapoderes, numa história de isolamento no interior da sala de aula, o 
que contribui para impedir uma mudança do seu status sociocultural (p.60). 

 

Pensando em soluções para essa problemática de isolamento e culpa, Nóvoa 

(1998) coloca a necessidade de superar a visão miserabilista que acabou por 

envolver os docentes e que interfere na ação pedagógica e no ethos dos 

professores primários.  

Esta superação só será alcançada através da união entre escolas, Estado, 

universidades e sociedade civil em prol de uma formação acadêmica e técnica de 

qualidade, que respeitem os materiais disponíveis, mas que acima de tudo, seja 

capaz de reconhecer o professor como profissional capaz, competente e seguro de 

suas práticas. Weber (1997) ao analisar o ofício docente indica o quanto é  

 

uma problemática complexa e como a domesticidade pode ser tornar um 
sério obstáculo ao processo de profissionalização do docente, pois para 
superá-la, implica não só a definição de outros modelos de remuneração 
mas também a delimitação de competências, a institucionalização de 
preâmbulos do ponto de vista da formação inicial e do exercício da própria 
atividade (p.61). 
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Ainda discutindo o ofício de professor, Adorno (2003) discorre sobre a 

aversão, buscando tornar visíveis algumas dimensões brasileiras relacionadas com 

o magistério e sua problemática. Em uma das dimensões de sua análise, o fator 

familiar é destaque: o de que “os jovens universitários (...) sentem seu futuro como 

professores uma imposição, a que se curvam apenas por falta de alternativas”. 

Tal fator nos permite refletir que o ofício de professor transformou-se em 

tábua de salvação para muitos jovens de origem social desfavorecidas, que por 

alguma razão, não têm condições de frequentar outros cursos. E aqui, nos 

deparamos com mais um desafio para a promoção de uma educação de qualidade.  

Um levantamento realizado em 2009 pela Fundação Victor Civita realizou a 

distinção entre alunos de escolas particulares e escolas públicas quanto a escola da 

profissão: 

 
(...) se para as famílias de alunos de escola particular há rejeição em 
relação à ideia de o filho ser pedagogo, se quando há apoio da família, esse 
sempre vem acompanhado de um alerta acerca das dificuldades que irá 
enfrentar, para as famílias de alunos da escola pública (...) não haveria esse 
sentimento. O baixo poder aquisitivo e o baixo capital intelectual dessas 
famílias seriam os responsáveis pela aceitação e até mesmo pelo desejo 
dos pais de que seus filhos se tornassem professores como forma de 
ascensão social (FVC, 2009, ATRATIVIDADE DA CARREIRA DOCENTE 
NO BRASIL, disponível em http://www.fvc.org.br/estudos-e-
pesquisas/2009/atratividade-carreira-docente). 
 

 

Dessa forma, percebemos a forte influência do capital cultural associado ao 

ofício de professor. De acordo com Bourdieu (1998)  

 
cada família transmite a seu filhos, mais por vias indiretas que diretas, um 
certo capital cultural e um certo ethos, sistema de valores implícitos e 
profundamente interiorizados, que contribui para definir, entre outras coisas, 
as atitudes em face do capital cultural e da instituição escolar (p. 42). 

 

Dessa maneira, a posse de um determinado capital cultural e de um ethos 

familiar predisposto a incentivar o conhecimento escolar seriam elementos para se 

alcançar um sucesso acadêmico e profissional. Entretanto, o indivíduo com maior 

acesso aos bens culturais seriam aqueles, que hoje, não escolheriam a carreira 

docente, visto que este teria diversas possiblidades de escolha. 

Todavia, ressaltamos, seguindo a ideia de Bourdieu que os “melhores” 

professores seriam aqueles com maior acesso ao capital cultural, pois estes teriam 

http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/2009/atratividade-carreira-docente
http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/2009/atratividade-carreira-docente
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um capital intelectual mais elevado. Contudo, a realidade que temos, não é essa. 

Assim, como resolver a questão da formação docente de forma a garantir, ao 

menos, uma equidade de saberes? 

A LDB/96, ao estabelecer a finalidade e os fundamentos da formação 

profissional, utiliza a expressão formação de profissionais da educação e formação 

de docentes. A finalidade da formação dos profissionais da educação, de acordo 

com a Lei é atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e 

às características de cada fase de desenvolvimento do educando. Para isso, propõe, 

a “associação entre teorias e práticas” e o “ aproveitamento da formação e 

experiências anteriores”. 

Apesar do proposto em lei, na prática Gatti et al. (1998) alertam para os 

problemas que existem há décadas, como por exemplo, a desarticulação entre 

diferentes tipos de saberes que constituem o currículo, a redução e a eliminação das 

disciplinas de caráter instrumental, assim como, a ausência de projetos pedagógicos 

organicamente construídos pelos docentes. 

Esta desarticulação indicada pelos autores deve-se, em parte, a 

descontinuidade dos projetos e políticas implementados para a educação no país. 

Além disso, os professores ainda não são inseridos na construção participativa de 

projetos pedagógicos, ou seja, o que acontece na prática: os elaboradores de 

conteúdos e situações de aprendizagens são profissionais que, muitas vezes, 

desconhecem a realidade de uma sala de aula.  

Neste contexto, acentua-se ainda mais a importância dos espaços de 

formação, pois são neles que o indivíduo começa a se estruturar enquanto 

profissional. A prática será norteada pelos teóricos apresentados nesse período e no 

próprio agir e pensar dos professores formadores. Existe um espaço muito curto 

entre a experiência escolar e o início do exercício profissional ressalta Tardif (2000) 

e ratifica Nóvoa (1991). 

 
Este fato acentua um dos traços sociológicos da profissão docente: um 
professor primário passa de um papel, o de estudante, para outro papel 
oposto, o de docente. No processo de sua entrada na profissão, os 
docentes efetuam um role-transition ao invés de um role-reversion e, no 
começo de sua atividade profissional, utilizam frequentemente referencias 
adquiridas quando eram alunos (p. 91). 
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A via da formação é o principal caminho para que os professores deixem de 

ser vistos como semiprofissionais e alcancem o já atrasado status de profissionais. 

O professor necessita se sentir capaz, estar seguro dos seus saberes, mas de 

antemão, é indispensável uma formação acadêmica competente e comprometida. 

No entanto, ainda temos uma formação de muitas promessas e pouca ação. 

Arroyo (2000) entende a profissionalização como uma reconstrução de 

imagens e autoimagens, destacando que não e muito fácil mudar a imagem negativa 

da profissão docente. Em primeiro lugar: porque a imagem é multifacetada: há 

hierarquias, níveis, graus, há imagens diferentes de ser, diferenças de salários, de 

titulação, de carreira, de prestigio. Segundo, essa imagem foi construída ao longo 

das décadas. Terceiro, há problemas de autoimagem e autoestima, pois o professor 

não conhece suas fronteiras e a real abrangência de sua ação. E quanto, a infância 

e a adolescência, com quem e para quem o professor trabalha, são vistas como uma 

passagem, um percurso preparatório, com saberes sempre intermediários, sem uma 

finalidade definida. 

Neste processo de constituição de uma profissionalização docente, é 

importante notar que já percorremos o caminho inverso. A LDB de 1972 criou uma 

ruptura entre professores e especialistas, o que tirou do docente a voz para 

participar de importantes decisões. Junto a isso, somou-se a expansão escolar, 

aumento do número de professores e crescente incerteza quanto ao papel e 

finalidade da escola, ou seja, vivemos um longo processo de desprofissionalização 

docente. Sobre essas questões Gauthier (1998) destaca que  

 
o que falta para o professor ser reconhecido como profissional é a falta de 
um repertório de conhecimentos do ensino. O fato de dispor de um corpus 
de saberes relativamente confiável pode constituir em um argumento de 
valor para se constituir o profissionalismo. É difícil perceber como um grupo 
que aspira o status de profissão pode persuadir a sociedade a delegar-lhe o 
exercício exclusivo de uma função se ele não demonstra nenhuma forma de 
especificidade em seu saber e em sua ação (p. 78). 

 

Dessa forma, é fundamental que haja um resgate dos conhecimentos e 

saberes específicos do professor, as diversas responsabilidades que, hoje, são 

delegadas ao exercício da profissão podem ter contribuído para a ausência de um 

propósito profissional, que busca “dar conta” de questões políticas, sociais, 

emocionais, cognitivas, entre outras, mas que ao final, acaba se perdendo em meio 

a esse “mar” de funções e responsabilidades. 
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Portanto, a busca, hoje, de enxergar o professor como uma profissão digna, 

significa o resgate histórico de uma identidade e imagem social e pessoal, além de 

um status que perpassa o poder econômico, condições de trabalho, materiais 

disponíveis e tempo para o aprimoramento da profissão e lazer. 

 

1.3  Programas de Formação dos Professores da Educação Básica  

 

Considerando as questões que discorremos até aqui sobre a forma como o 

professor é representado socialmente e os clichês que cercam o imaginário social a 

respeito de carreira, salário, formação, saberes e práticas, acreditamos que 

investigar as iniciativas existentes e como estas funcionam na prática, é primordial 

para continuarmos nossa reflexão.   

 

1.3.1 Reformas educacionais e a formação de professores  

 

Desde as décadas finais do século XX a educação básica foi definida como o 

mínimo a ser alcançado para que os indivíduos participem dos processos sociais do 

mundo globalizado. Consequentemente, o papel do Estado foi aspecto central dessa 

discussão.  

Segundo Lima (2007) as propostas de reformas do aparelho do Estado 

apresentadas tiveram como incentivadores organismos internacionais. Dos quais 

ressaltamos o Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização Mundial do 

Comércio (OMC), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) e o Banco Mundial (BM). 

A partir desse momento, os organismos internacionais propuseram reformas 

econômicas e políticas para o desenvolvimento de países periféricos, como o Brasil. 

Entre as principais propostas, estão as reformas educacionais, que buscam acordos 

para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem e, assim, garantir a 

escolarização considerada mínima.  

Dessa forma, as reformas educacionais no Brasil tiveram forte influência 

desses organismos internacionais, que indicaram a ineficácia do Estado para gerir a 

educação, a formação inadequada de professores, currículos desatualizados, falta 
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de investimentos, entre outros. De acordo com Malanchen e Vieira (2006), foi 

apontada a ineficiência do Estado na administração educacional e defendida a 

necessidade de reforma associada à ideia de modernização para a concretização de 

uma educação de qualidade. 

As discussões acadêmicas publicadas em livros, revistas especializadas da 

área da educação, anais de congresso sobre a temática de formação de professores 

colocam a década de 80 como um “divisor de águas” da educação no Brasil.  

De acordo com Nóvoa (1995), marca uma virada na pesquisa educacional em 

todo mundo, trazendo os professores para o centro da investigação e dos debates 

educativos, dos quais haviam sido excluídos como atores da produção de 

conhecimento sistematizado a respeito de seu próprio fazer. 

Sabemos que nas décadas de 1960 e 1970, o processo de racionalização e 

uniformização do ensino, frutos do ideário tecnicista dominante, fez pesar sobre os 

professores à acusação de que apenas contribuem para a reprodução das 

desigualdades sociais. Vistos como figurantes, sem voz na pesquisa e na prática 

educativa, vivenciam, desde então, como já discutimos, um processo de 

desprofissionalização.   

No entanto, Fontana (2000) destaca que os professores voltam à cena, a 

partir da década de 1980, quando surge um grande interesse pela qualidade da 

escola. Os professores se encontram no centro de projetos de modernização 

neoliberais que, por um lado, geraram o desenvolvimento de práticas institucionais 

de avaliação, multiplicando as instâncias de controle sobre o trabalho docente e, por 

outro, impulsionaram o interesse pelo estudo da atividade docente, das condições 

de trabalho e dos processos de formação básica, favorecendo o aparecimento de 

projetos e pesquisas voltados para o papel do professor.  

Dessa forma, a partir da década de 1990, a formação inicial do professor 

ganha destaque, devido à convicção de que não se pode mudar a educação, sem a 

ação do professor. Atualmente, as políticas de formação de professores propostas 

pelo Governo Federal visam elevar os níveis de qualidade da educação, 

privilegiando a formação continuada dos professores. 
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1.3.2 Aspectos Gerais das Políticas de Formação 

 

Diante da redefinição do papel do Estado, surge a necessidade do caráter 

regulador, que passa a ser ponto central na educação e formação de professores. É 

esse caráter regulador do Estado, que orienta políticas e suas formas de 

implementação, buscando responder a questões: como preparar os professores 

para estimular a aprendizagem dos conhecimentos necessários a todas as crianças 

e adolescentes? Quais Instituições são mais adequadas para essa formação? Como 

avaliar o trabalho docente? 

O Plano Nacional de Educação (PNE) reafirmou estas questões e centralizou 

suas metas na qualidade da educação básica, estando diretamente ligada a 

formação dos professores. O Plano enfatiza a necessidade de programas 

articulados entre as instituições públicas de ensino superior e as secretarias de 

educação para elevar o “o padrão mínimo de qualidade de ensino”. 

O PNE estabelece 20 metas, que deverão ser alcançadas ao fim dos 10 anos, 

ou seja, de 2014 a 2024. Dentre as metas propostas, destacamos três que versam 

diretamente sobre a formação do professor.  

 

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política 

nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e 

III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que 

todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação 

específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam.  

 

Neste ponto, um estudo realizado pelo INEP, mostrou que em 2013, 77,2% 

dos professores atuantes nos anos iniciais do ensino fundamental regular estavam 

cursando o nível superior ou já haviam concluído. Já os professores que atuam nos 

anos finais do ensino fundamental regular, a porcentagem era de 88,7%. De acordo 

com o PNE (2014) é comum encontrar professores atuando em sala de aula sem a 

formação específica, como nas áreas de Matemática, Física, Química e Biologia, 

entre outras. Esse quadro mostra que as políticas de formação docente no ensino 
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superior, em especial nas licenciaturas, precisam ser incrementadas de modo a 

universalizar esse acesso.  

 

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir 

a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua 

área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino. 

 

Garantir essa formação ainda é um grande desafio, dados do Censo Escolar 

de 2013 indicam que há um grande caminho a ser percorrido. De acordo com o 

estudo, de um total de dois milhões de professores, 69,8% possuem formação de 

nível superior. No entanto, cai para 30,2% quando se refere a professores de 

educação básica que cursaram alguma pós-graduação. 

 

Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de 

educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais 

profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência 

deste PNE. 

 

Neste contexto, temos alguns esforços legais. Citamos as aprovações do 

FUNDEF (EC nº14/1996) e o FUNDEB (EC nº 53/2006), que legaliza o compromisso 

do Estado e seus entes federados com a política de valorização dos profissionais do 

magistério. Fica afirmado que, pelo menos, 60% dos recursos do fundo é destinado 

ao pagamento desses profissionais. 

Além disso, a Lei nº 11. 738/2008, mais conhecida como a Lei do Piso, 

aprovou o Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério 

Público da Educação Básica (PSPN). Fica determinado que a União, estados, 

Distrito Federal e municípios não podem fixar o vencimento inicial dos professores 

da rede pública da educação básica para a jornada de 40 horas semanais inferior ao 

PSPN. Esta mesma lei, também determinou que 2/3 da carga horária deverá ser 

para as atividades de interação com alunos e, no mínimo, 1/3 reservada para as 

atividades extraclasse. 
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 Vale destacar que a questão da formação do magistério, por meio de 

“instrumentos” como o plano de carreira é previsto em leis nacionais, desde a 

Constituição de 1988, no Art. 206 garante que o ensino será ministrado com base 

nos seguintes princípios: [...] V – valorização dos profissionais da educação escolar, 

garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com 

ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes 

públicas. 

A LDB no seu Art. 67 determina que os sistemas de ensino promoverão a 

valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 

dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I - ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento 

profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para 

esse fim; III - piso salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na 

titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho. 

Dessa forma, vemos um esforço legal no sentido de promover uma formação 

voltada para a valorização do magistério público, garantido plano de cargos e 

salários para o professor que buscar um aperfeiçoamento contínuo de sua formação. 

No entanto, há um verdadeiro entrave, no cumprimento dessas determinações, pois 

na prática, o professor da educação básica que busca uma formação continuada 

continua usufruindo das mesmas condições estruturais e financeiras de sempre. 

 

1.3.3 Programas de Formação Inicial e Continuada 

   

A lei 11.512/07 define a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) como agência reguladora da formação, tendo como 

finalidade: induzir e fomentar, inclusive em regime de colaboração com os Estados, 

os municípios e o Distrito Federal e exclusivamente mediante convênios com 

instituições de ensino superior públicas ou privadas, a formação inicial e continuada 

de profissionais do magistério, respeitada a liberdade acadêmica das instituições 

conveniadas. Portanto, a CAPES tem a finalidade de subsidiar o MEC.  

Em 2009, esta atribuição é consolidada pelo Decreto nº 6755 e a CAPES cria 

duas novas diretorias, de Educação Básica Presencial (DEB) e de Educação a 
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Distância (DED), culminando na instituição da Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica. Através desse plano, os 

professores das escolas públicas estaduais e municipais que atuam sem a formação 

prevista pela LDB poderão iniciar cursos gratuitos de licenciatura. 

Atualmente a CAPES conta com seis programas em andamento, mas 

destacaremos, no momento, os cinco que buscam incentivar a formação inicial, são 

eles: Prodocência (Programa de Consolidação das Licenciaturas), Pibid (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação da Docência), Obeduc (Observatório da 

Educação), Life (Programa de apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação 

de Educadores) e Novos Talentos.  

De acordo com informações fornecidas pelo site da CAPES, os programas 

buscam incentivar e valorizar a docência, por meio da formação inicial. Dessa forma, 

o lócus protagonista desses programas são as IES Públicas. 

 

 O Programa de Consolidação das Licenciaturas é uma ação da Capes cuja 

finalidade é o fomento à inovação e à elevação da qualidade dos cursos de 

formação para o magistério da Educação Básica, na perspectiva de valorização 

da carreira docente. O programa apoia projetos de caráter institucional, de 

instituições públicas de ensino superior, no âmbito Federal, Estadual e Municipal, 

que possuam cursos de licenciaturas autorizados, na forma da lei, e em 

funcionamento. 

 

 O Pibid é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de 

professores para a educação básica.O programa concede bolsas a alunos de 

licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por 

Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de educação 

básica da rede pública de ensino. 

 O Programa Observatório da Educação, resultado da parceria entre a Capes, o 

INEP e a SECADI, foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 5.803, de 08 de 

junho de 2006, com o objetivo de fomentar estudos e pesquisas em educação, 

que utilizem a infraestrutura disponível das Instituições de Educação Superior – 

IES e as bases de dados existentes no INEP. O programa visa, principalmente, 

proporcionar a articulação entre pós-graduação, licenciaturas e escolas de 

educação básica e estimular a produção acadêmica e a formação de recursos 

pós-graduados, em nível de mestrado e doutorado. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5803.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5803.htm
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 O Life visa selecionar propostas que tenham por objetivo a criação de 

laboratórios interdisciplinares de formação de educadores. Os laboratórios 

constituem espaços de uso comum das licenciaturas nas dependências de 

Instituições Públicas de Ensino Superior (Ipes), destinados a promover a 

interação entre diferentes cursos de formação de professores. 

 

 O Programa Novos Talentos tem como objetivo apoiar propostas para 

realização de atividades extracurriculares para professores e alunos da educação 

básica, tais como cursos e oficinas, visando à disseminação do conhecimento 

científico, ao aprimoramento e à atualização do público-alvo e à melhoria do 

ensino de ciências nas escolas públicas do país. (Fonte: 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica) 

 

Além desses programas, voltados para a formação inicial do professor.  

Destacamos os programas de formação continuada oferecidos pelo Governo 

Federal que estão em vigor: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC), ProInfantil, Proinfo integrado, Pró-letramento, Gestar II e Plano Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica (Parfor).  

São programas que visam atender professores da educação básica e, em sua 

maioria, são realizados em parcerias com estados, municípios e Distrito Federal. A 

tabela apresenta um breve resumo desses programas. 

 

Programas O que é? Para quem? Para que? Duração 

Formação no Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) 

Compromisso formal assumido pelos 
governos federal, do Distrito Federal, 

dos estados e municípios. 
Professores alfabetizadores. 

Assegurar que todas as 
crianças estejam 

alfabetizadas até os oito anos 
de idade, ao final do 3º ano 

do ensino fundamental 

Curso presencial de 
2 anos. 

ProInfantil 
Curso em nível médio, à distancia na 

modalidade Normal 
Valorizar o magistério e oferecer 

condições de crescimento 
Profissionais que atuam em 
sala de aula da educação 

infantil, creches e pré-escolas 
das redes pública e privada 

Dois anos. 

Plano Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica 

(PARFOR) 

Programa Emergencial que induz e 
fomenta a oferta de educação superior, 

gratuita e de qualidade 

Professores em exercício na rede 
pública de educação básica. 

Para que estes profissionais 
possam obter a formação 

exigida pela Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação 

Nacional. 

 

Proinfo integrado 
Programa de formação voltado para o 

uso das TIC’s 

Professores e gestores das escolas 
públicas, técnicos e outros agentes 

educacionais. 

Voltado para o uso didático-
pedagógico das Tecnologias 

da Informação e 
Comunicação no cotidiano 

escolar. 
 

Pró-letramento 
Programa de formação Continuada de 

professores. 

Professores que estão em exercício, 
nas séries iniciais do ensino 

fundamental das escolas públicas. 

Visa a melhoria da qualidade 
de aprendizagem da 

leitura/escrita e matemática 
nos anos/séries iniciais do 

ensino fundamental 

8 meses 

Quadro 1: Programas de Formação Continuada em andamento no Brasil 
Fonte: elaboração do autor, com base nos dados do MEC, disponível em: http://portal.mec.gov.br/formacao 
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Diante dessa realidade emergencial de corrigir e adequar a formação do 

professor, Castro (2006) indica que o professor é colocado no centro do processo 

educativo como protagonista no contexto das reformas em curso, como agente que 

pode contribuir de modo efetivo para o sucesso e o êxito das reformas, devendo, por 

isso, ter formação mais elevada em nível superior.  

Percebemos a importante ênfase dada a Universidade para a consolidação 

dos objetivos de adequação da formação do professor da educação básica. A 

Universidade seria, então, o lócus capaz de preparar o professor, com habilidades e 

competências, para a sua prática pedagógica diária. A importância que os 

professores assumem nesse cenário é destacada por Mancebo (2004) 

 
(...) a educação é fator estratégico para o desenvolvimento nacional e para 
competitividade internacional, de vez que se espera dos professores 
participação “qualitativo” na construção de uma escola, cuja instrução seja 
fator decisivo no preparo do cidadão para o desempenho de funções no 
mundo do trabalho contemporâneo (p. 272). 

 

A Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica, instituída pelo decreto nº 6.755/09, determina no art. 7º que o atendimento à 

necessidade por formação inicial de profissionais do magistério dar-se-á pela 

ampliação das matrículas oferecidas em cursos de licenciatura e pedagogia pelas 

instituições públicas de educação superior. Os cursos serão presenciais e à 

distância. (Brasil, MEC, 2009) 

Neste contexto, segundo dados do MEC, em 2015, o curso de Pedagogia 

aparece como o terceiro mais procurado pelos alunos do SISU (Sistema de Seleção 

Unificada), deixando para trás, apenas, Administração e Direito. 

É importante esclarecer alguns pontos, o decreto nº 6.096/07, que institui o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), estabelece como meta global a elevação gradual da taxa de 

conclusão média dos cursos de graduação presenciais para noventa por cento e da 

relação de alunos de graduação em cursos presenciais por professor para dezoito, 

ao final de cinco anos, a contar do início de cada plano. (Parágrafo 1º) 

Percebemos que a formação inicial é legalmente incentivada para que ocorra 

em cursos presenciais. As ações do REUNI podem ser entendidas como um esforço 

de ampliação dos cursos presenciais e aumento do número de vagas, como também 
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revisão da estrutura acadêmica. Como não são simples alterações, é um processo 

que demanda tempo. 

No entanto, para a formação continuada, o caminho é inverso: serão 

utilizados, especialmente, recursos e tecnologias da educação à distância. O 

Programa Pró-Licenciatura, criado em 2005, e a Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) estabelecida pelo Decreto nº 5.800/06, direciona os programas de formação 

de professores a distância como política pública de formação, com a finalidade de 

expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no país. 

Destacamos os principais objetivos da UAB: oferecer, prioritariamente, cursos 

de licenciatura e de formação inicial e continuada de professores da educação 

básica; oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e 

trabalhadores em educação básica dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 

O decreto enfatiza que a oferta de cursos e programas de educação à 

distância, por instituições públicas de ensino superior será em articulação com pólos 

de apoio presencial. (Artigo 2º) 

Dessa maneira, esta articulação da educação à distância com pólos de apoio 

presenciais nos municípios, representa um esforço para romper com os programas 

de formação a distância de curta duração. Mas ainda assim, percebemos algumas 

contradições, pois privilegia a modalidade de educação à distância para a formação 

inicial de professores em exercício. 

No que se refere à formação continuada, no art. 63, a LDB define que as 

instituições formativas deverão manter “programas de formação continuada para os 

profissionais de educação dos diversos níveis”. Além disso, estabelece que os 

sistemas de ensino deverão promover aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Aqui a formação 

continuada inclui os cursos de pós-graduação. 

Diante desses argumentos legais, a formação de professores é entendida 

como um continuum, ou seja, um processo de desenvolvimento para a vida toda. 

Assim, o conhecimento docente não se resume a aplicação de teorias e técnicas.  

 

 

 



39 

 

A ideia de processo, de continuum, requer o estabelecimento de um fio 
condutor que vá produzindo os sentidos e explicitando os significados ao 
longo de toda a vida do professor, garantindo, ao mesmo tempo, os nexos 
entre a formação inicial, a continuada e as experiências vividas (MIZUKAMI, 
2002, p. 16). 
 

A formação continuada enfrenta diversos desafios, entre eles, articular os 

conhecimentos adquiridos na formação inicial com as experiências da prática 

docente, de modo a ressignificar as ações práticas cotidianas. Vale destacar que a 

formação continuada por si só, não leva o professor a uma prática reflexiva e 

autônoma.  

Percebemos que apesar de existir inúmeras falhas na aplicação dos 

programas de formação inicial e continuada, o Brasil conta com uma organização 

legal estruturada que visa a melhoria da qualidade da formação do docente. Além da 

melhoria de condições estruturais para o trabalho do professor, incluído questões de 

salário e tempo reservado para planejamento e correção de atividades. A 

consciência dessas questões, manifestadas ainda de forma tímida e tardia, 

necessita alcançar seus frutos na prática de um processo longo que, nós 

esperamos, já ter começado. 
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2 MÍDIA, COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

 

Em pouco tempo, tivemos uma brusca mudança nas formas de comunicação: 

telefonia, rádio, televisão, informática e redes, assim, consequentemente, os modos 

de produção e propagação da informação e da comunicação também mudaram.  

Assim, neste capítulo abordaremos a informação, comunicação e mídia como o 

tripé da sociedade globalizada na qual vivemos. Situaremos conceitos, significados e 

mudanças provocadas pela tecnologia no acesso e transmissão das situações de 

comunicação, buscando refletir sobre os conflitos que surgem na constituição das 

culturas devido à onipresença das mídias e que a fartura de informações nem 

sempre significa que houve uma excelente comunicação. 

 

2.1 Mídia: pressupostos iniciais 

 

O fenômeno midiático marcou as transformações sociais e tecnológicas 

ocorridas nos últimos dois séculos. As mídias passaram a ocupar de forma 

onipresente o cotidiano, nossas relações de trabalho, pessoais, mudando a forma de 

interação com o mundo. Assim, apresentam-se como um assunto de interesse geral, 

com variadas maneiras de serem pensadas e compreendidas. 

Setton (2015) entende por mídias todo o aparato simbólico e material relativo 

à produção de mercadorias de caráter cultural. Nesse entendimento, a mídia 

utilizando de seus meios técnicos difundem culturas.  

 
Uma produção de culturas realizada de maneira industrial, sistematicamente 
veiculada pelas instituições dos campos editorial, fonográfico, televisivo, 
radiofônico, cinematográfico e publicitário, possibilita a maior circulação de 
referências de estilos de vida, ideias e referências de comportamento 
(SETTON, 2015, p. 7). 

 

Thompson (1998) associa os meios técnicos com os aspectos de espaço e 

tempo da vida social. Para ele, o uso dos meios técnicos pode alterar as dimensões 

espaço-temporal. 

 
Capacitando os indivíduos a se comunicar através de espaço e de tempo 
sempre mais dilatados, o uso dos meios técnicos os torna capazes de 
transcender os limites característicos de uma interação face a face. Ao 
mesmo tempo, os leva a reordenar as questões de espaço e de tempo 
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dentro da organização social, e a usar esta reorganização como meio para 
atingir seus objetivos (THOMPSOM, 1998, p. 36). 

 

Todo meio técnico e material tem relação direta com o tempo e o espaço no qual 

vivemos. Cada época tem a sua forma de comunicação e expressão, no entanto, o 

século XIX representou uma forte mudança nesse sentido. O desenvolvimento da 

tecnologia da telecomunicação significou a extensão das formas simbólicas no 

espaço, sem depender de transporte físico. Assim, a distância espacial, não mais 

significa a distância temporal. Hoje, os acontecimentos circulam o mundo em tempo 

real em questão de segundos. 

As mídias podem, também, ser pensadas como agentes sociais de socialização, 

uma vez que transmitem valores, padrões, normas de comportamentos e servem 

como referências identitárias. Assim, devemos pensar sobre o papel das mídias em 

nossas vidas de forma cada vez mais presente e precoce. 

 
O conceito de mídia é abrangente e se refere aos meios de comunicação 
massivos dedicados, em geral, ao entretenimento, lazer e informação – 
rádio, televisão, jornal, revista, livro, fotografia e cinema. Além disso, 
engloba as mercadorias culturais com a divulgação de produtos e imagens 
e os meios eletrônicos, celulares, DVDs, CDs, TV e as telecomunicações – 
computadores e redes de comunicação (SETTON, 2015, p. 14). 

 

De certa forma, a mídia se tornou a principal responsável para suprir nossas 

necessidades sociais básicas. Da informação ao entretenimento recorremos a ela de 

maneira constante. No entanto, as mensagens que são disseminadas massivamente 

nos atingem de formas diferentes. Faz-se necessário investigar o contexto da 

produção, difusão e recepção das mensagens, considerando o sentido que 

assumem em determinadas circunstâncias. 

 
Se a mídia alterou a nossa compreensão do passado, criou também aquilo 
que poderíamos chamar de “mundanidade mediada”: nossa compreensão 
do mundo fora do alcance de nossa experiência pessoal, e de nosso lugar 
dentro dele, está sendo modelada cada vez mais pela mediação de formas 
simbólicas (THOMPSON, 1998, p. 38). 

 

Essa experiência propiciada pela difusão dos produtos da mídia permite a 

investigação, o conhecimento de um mundo que se amplia e vai muito além da 

nossa realidade. A compreensão desse novo horizonte se amplia, pois não 

precisamos estar presentes fisicamente para participarmos ao vivo dos 

acontecimentos. 
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Para Sodré (2002), a sociedade contemporânea está imersa em um espaço 

midiatizado, regido pelas novas tecnologias e moldado pelo virtual, no qual a 

comunicação unidirecional, vertical e centralizada é substituída pela abrangência 

das redes digitais. Assim, a mídia passa a produzir sentidos sociais e transforma 

informações na própria experiência. 

 
Tende-se a atribuir à ação geral da mídia não somente a capacidade 
específica de elevar “mais de 10% o coeficiente de inteligência médio das 
pessoas, mas ainda uma capacidade mais geral e significativa de intervir 
“nos processos de elaboração cognitivas de si mesmo, nas motivações e 
nas relações interpessoais” (CAPRARA, 2003, p. 53). 

 

Percebemos na fala no autor, uma forma de entender a mídia ainda pouco 

discutida, mas preocupante, visto a capacidade de interferência nos processos 

cognitivos, motivacionais e pessoais dos participantes dos processos midiáticos. 

Assim, considerando a forma como a mídia em tão pouco tempo tem alterado a 

ordem econômica, social e cultural, é razoável questionar sobre as repercussões 

que provoca. 

Neste sentido, Charaudeau (2006) sustenta que o mundo das mídias tem a 

pretensão de se definir contra o poder e contra a manipulação e, ao mesmo tempo, 

as mídias são criticadas por constituírem um quarto poder, entretanto, o cidadão 

aparece com frequência como refém delas, tanto pela maneira como é 

representado, quanto pelos efeitos passionais provocados. 

O discurso midiático ultrapassa a lógica comercial, industrial e econômica, 

pois busca representar, a todo momento, uma lógica simbólica, responsável por 

produzir sentido.  Portanto, a lógica simbólica regula as trocas sociais, constroem as 

representações dos valores, podendo criar e manipular signos.  

Sobre a afirmação muito propagada recentemente, que considera a mídia 

como o quarto poder, por assumir, supostamente, o mesmo grau de importância do 

Legislativo, Executivo e Judiciário. Charaudeau (2006) discorda afirmando que as 

mídias não são uma instância de poder. 

 
As mídias constituem uma instância que não promulga nenhuma regra de 
comportamento, nenhuma norma, nenhuma sanção. Mais que isso, as 
mídias e a figura do jornalista não têm nenhuma intenção de orientação 
nem de imposição, declarando-se, ao contrário, instância de denúncia do 
poder (CHARAUDEAU, 2006, p. 18). 
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Assim sendo, para o autor, uma instância de poder deve ter a capacidade de 

gerir e influenciar os comportamentos dos indivíduos e, para isso, devem prover de 

regras de comportamento, normas, sanções. Uma vez não tendo nenhuma dessas 

características, não podem ser consideras como o quarto poder. 

Entretanto, há uma forte contradição nessa questão, dada a real capacidade 

manipuladora. As mídias acham-se na função de se dirigir a um maior número 

possível de pessoas, pois ao contrário não se sustentaria. Desta forma, de acordo 

com Charaudeau (2006) aparece o efeito que tornam as mídias automanipuladas, 

formando um círculo vicioso. Diante dessa problemática, outro fator que merece ser 

discutido versa sobre a espetacularização da mídia. 

 
A ideologia do “mostrar a qualquer preço”, do “tornar visível o invisível” e do 
“selecionar o que é mais surpreendente” faz com que se construa uma 
imagem fragmentada do espaço público, uma visão adequada aos objetivos 
das mídias, mas bem afastada de um reflexo fiel (CHARAUDEAU, 2006, p. 
20). 

 

A situação descrita pelo autor apresenta uma realidade bastante consistente 

e, ao mesmo tempo, muito difícil de solucionar. A capacidade de alcance da mídia 

se somatiza com a capacidade de deformar a realidade e apresentá-la conforme a 

“sua vontade”, amplificando, simplificando ou, mesmo, produzindo estereótipos. Com 

isso, Charaudeau (2006) conclui que as mídias não são a própria democracia, mas 

são o espetáculo da democracia. Por outro lado, Setton (2015) destaca que  

 
Hoje é possível chamar a atenção para o fato de que existe um processo de 
democratização dos sentidos e das informações. Todos têm, virtual e 
teoricamente, acesso a informações garantidas pela variedade e 
diversidade dos veículos (TV, rádio, livros, fotos) e das mensagens 
(literatura, músicas, imagens) midiáticas. (p. 24-25) 

 

Dessa forma, devemos considerar a liberdade de acesso e consumo dos 

produtos midiáticos. Indiscutivelmente, ela produz significados, veicula sentidos e 

símbolos, todavia, os indivíduos que consomem esses produtos não são passivos, 

interpretam os conteúdos das mensagens a partir dos valores que possuem.  

Consoante Silvertone (2002), a mídia filtra e molda realidades cotidianas por 

meio de suas representações singulares e múltiplas, fornecendo critérios, 

referências para a condução da vida diária, para a produção e manutenção do senso 

comum. 
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Com o acelerado crescimento dos media, a imagem alcançou patamar de 
narratividade cultural ampliada, ajudando a organizar as próprias formas de 
pensamento (...) trata-se de entender que não apenas ganharam força e 
amplitude, mas também intensificaram a sua capacidade de transitar 
valores, conceitos, informações e conhecimento, tendo reflexo sobre 
diversas instância sociais (CITELLI, 2006, p. 19). 

 

Portanto, os sistemas simbólicos, em especial, a mídia, além de ser um 

importante instrumento de comunicação e integração social, podem servir como 

meio para a dominação. Os sujeitos e as mensagens visíveis pelas mídias têm o 

poder de legitimar pensamentos e ações. 

Conceber a análise dos fenômenos culturais da modernidade 
contextualizando um momento histórico e social específico, implica 
conceber esta cultura midiática sendo produzida em uma sociedade 
hierarquizada, marcada por profundas diferenças sociais, com uma injusta 
distribuição de poder e privilégios (SETTON, 2015, p. 26).  

 

Podemos conceber, nesse sentido, que as mídias reproduzem uma relação de 

poder e dominação já existentes na sociedade, nem sempre perceptível nas 

mensagens massificadas. Mais que isso, têm a capacidade de fazer um diagnóstico 

da história de uma época e de uma sociedade, tornando-se um documento histórico. 

Kellener (2001) salienta que os meios de comunicação de massa e os produtos 

culturais midiáticos são mediadores de uma dada realidade, construída 

historicamente a partir de representações e discursos visuais e verbais tidos como 

oficiais provindos de diferentes instituições sociais e ajudam a modelar uma visão 

predominante de mundo. 

Neste sentido, a constituição de cultura das mídias está intimamente ligada à 

cultura de massa2. Santaella (2003) nos alerta sobre a tendência a padronização 

que a mídia pode incitar com um tipo de inércia social na qual a recepção de 

mensagens é estabelecida pelos meios de comunicação de massa, de modo a 

conformar e treinar o desejo dos indivíduos por determinado tipo de informação e 

entretenimento. 

                                            
2 Diferente do que o termo possa sugerir “cultura de massas” não é um tipo de cultura que surge 
espontaneamente das próprias massas, e nada tem a ver com as manifestações artísticas e sociais 
genuinamente populares. A cultura de massa é a consequência dos processos de produção industrial 
da cultura – aos quais os membros da Escola de Frankfurt nomearam “Indústria Cultural” – que é 
transformada em mercadoria, padronizada e amplamente veiculada para a sociedade em geral pelos 
meios de comunicação de massa, como televisão, cinema, rádio e jornal (KELLNER, 2001) 
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Dessa forma, como as mensagens produzidas e veiculadas são únicas, 

destinadas a diversos grupos sociais, há uma forte predisposição de estimular o 

consumo de produtos, aliado a imagem de alguma celebridade do momento. Nessas 

abordagens, são criadas as “modas” momentâneas.  

 
As culturas, e entre elas a cultura das mídias, devem ser vistas enquanto 
processo; devem ser vistas nos atos de produção, nos atos que envolvem a 
divulgação e nos atos de promoção das mensagens, bem como nos atos de 
recepção daquilo que é produzido. São quatro etapas que se entrecruzam 
para realizar o fenômeno da criação da cultura midiática (SETTON, 2015, p. 
19). 

 

Portanto, vemos que a mídia não pode ser compreendida de forma reduzida, 

devemos considerar todas as questões envolvidas, que foram brevemente refletidas. 

Articular as diversas atuações midiáticas com a forma como construímos nossos 

saberes e valores no mundo globalizado é tarefa árdua, mas a cada dia mais 

necessária. 

Segundo Berger e Luckmann (1997), a construção simbólica do mundo ocorre 

por meio da linguagem, ou seja, discursivamente, à medida que as instâncias sociais 

se institucionalizam ao possuírem a capacidade de produzir discursos.  

Para os autores, esse processo realizado pela linguagem objetiva o mundo, 

construindo discursivamente aquilo que se constitui na realidade social. A crença da 

sociedade nesses discursos institucionalizados transformada em consenso é que 

constrói a legitimidade dessas instituições e da realidade social. 

 

2.2 Informação e Comunicação: aproximações e afastamentos  

 

Por estarem tão próximas e andarem quase sempre juntas, podemos nos 

confundir quanto a suas respectivas funções e significados. Dessa forma, é preciso 

entender que nem toda comunicação comporta informação. Por exemplo, uma 

música, pode despertar sentimentos e sensações, mas geralmente, não há 

nenhuma informação nela, a não ser que tenha sido escrita fora de seu propósito 

original.  

Souza (2003) ressalta algumas características curiosas da informação: a 

informação é sempre codificada. Antes de tudo o emissor e o receptor devem 

conhecer o código que será usado. Outra característica é a de que a sobre-
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informação obscurece a informação. Um exemplo, do próprio autor, que quando há a 

necessidade de consultar um documento de 1000 páginas para extrair desse apenas 

um detalhe. 

Já a comunicação será mais eficaz à medida que possuir mais significados, pois 

assim, despertará mais sensações e emoções. No entanto, se a intenção for 

informar, a mensagem será mais eficaz com menos significados. 

 
A informação, como se viu, reduz a incerteza num sistema, mas também 
altera o sistema. As mensagens têm impacto sobre o receptor. A 
comunicação resulta em mudança, pois nada permanece igual. A persuasão 
é o processo de induzir mudanças através da comunicação (LITTLEJOHN, 
1978, p. 162-201). 
 

Existem várias razões pelas quais no comunicamos e, consequentemente, 

variados objetivos a serem alcançados. Dessa forma, Souza (2003) destaca três 

tipos de comunicação: persuasiva, utilizada na publicidade e propaganda e, também 

na comunicação interpessoal; a comunicação informativa, normalmente utilizada 

pelo jornalismo, mas muito presente em nosso cotidiano, quando pedimos 

informações. E, por último, a comunicação que visa o entretenimento, muito 

presente na ficção, quando contamos ou ouvimos histórias entre amigos, músicas, 

tradições folclore artesanato, tudo isso faz parte do entretenimento. 

Entretanto, Berlo (1997) ressalta que a distinção informar-persuadir-divertir 

causa muita confusão.  

 
Tem havido tendência a interpretar esses propósitos como exclusivos: 
alguém não está dando informação quando está divertindo, não está 
divertindo quando está persuadindo, etc. evidentemente, não é assim (...) 
procuramos distinguir entre programas informativos e programas de 
diversão, sem proporcionarmos qualquer base razoável para a distinção. 
Alguns comunicadores profissionais dos setores da imprensa e da 
informação afirmam que não procuram convencer as pessoas, que 
“simplesmente lhe dão informações”. Outros encaram a indústria da 
diversão como algo independente de persuasão e não levam em conta os 
efeitos que suas mensagens podem estar exercendo. (p. 19 - 20) 
 

Assim, praticamente toda experiência requer algum tipo de comunicação e, na 

sociedade da informação globalizada na qual vivemos, as fronteiras entre os campos 

comunicacionais e informativos nem sempre existem. De forma que numa situação 

de diversão podemos estar sendo conduzidos a informações e/ou propagandas, por 

exemplo. Neste sentido, Charaudeau (2006) destaca que  
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Comunicar, informar, tudo é escolha. Não somente escolha de conteúdos a 
transmitir, não somente escolha das formas adequadas para estar de 
acordo com as normas do bem falar e ter a clareza, mas escolha de efeitos 
de sentido para influenciar o outro, isto é, no fim das contas, escolha de 
estratégias discursivas. (p.39) 

 

Percebemos a linguagem como importante ferramenta na escolha e 

formatação das estratégias da comunicação e informação em nosso cotidiano, de 

forma a tentar moldar os significados que chegam até nós. No entanto, Wolton 

(2011) ressalta que o aumento da circulação de informações, sempre mais 

rapidamente e da maneira mais igualitária, não aumenta a comunicação. 

De acordo com o autor, esse aumento na produção e acesso a informações, 

não significa um aumento da comunicação. Ao contrário, o fato de haver mais 

informação circulando pode ocasionar a incomunicação, que seria o não 

entendimento e compreensão de alguma forma de comunicação ou quando o 

receptor discorda ou não está sintonizado. 

 
Ontem, com tecnologias limitadas, as mensagens trocadas envolviam 
públicos mais homogêneos. Hoje, as mensagens são incontáveis, as 
tecnologias quase perfeitas e os receptores sempre mais numerosos, 
heterogêneos e reticentes. Isso não decorre apenas da diversidade de 
línguas, mas também, das representações, culturas e visões de mundo que 
se entrechocam (WOLTON, 2011, p. 16). 

 

Neste contexto, o receptor é um elo crucial nesse processo comunicação-

informação. Ainda de acordo com o autor, os receptores, também não são os 

mesmos, eles negociam, filtram, hierarquizam, recusam ou aceitam as mensagens 

recebidas. Dessa forma, os receptores estão cada vez mais ativos, compartilhando e 

negociando informações e a própria forma de comunicação. 

 

2.3 Informação: do poder econômico ao poder social 

 

Informação e comunicação podem ser entendidas como fenômenos sociais, 

que buscam suporte técnico e organizacional visando atender a interesses diversos. 

Assim, analisar e refletir sobre a tríade informação, comunicação e mídia, não é 

tarefa fácil. Wolton (2011) evidencia que tinha-se até pouco tempo uma visão 

simples da informação, reduzida a uma mensagem frequentemente unívoca e a um 

receptor pouco complexo.  
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Em pouco tempo, tivemos uma brusca mudança nas formas de comunicação: 

telefonia, rádio, televisão, informática e redes, assim, consequentemente, os modos 

de produção e propagação da informação também mudaram. No entanto, ainda 

assim, a reflexão crítica relativa à informação não acompanha as transformações 

tecnológicas e econômicas, continuando no âmago da informação-notícia.  

 Neste sentido, podemos considerar, de acordo com Wolton (2011), três 

categorias de informação: oral, imagem e texto, que podem estar presentes na 

informação- notícia, ligada à imprensa; a informação-serviço, em expansão devido à 

internet; a informação-conhecimento ligada ao desenvolvimento dos bancos e bases 

de dados e a informação relacional, presente em todas as categorias. Percebemos 

que a informação passa a ser um dos valores centrais do mundo globalizado. 

 
De um ponto de vista empírico, pode-se dizer que as mídias de informação 
funcionam segundo uma dupla lógica: uma lógica econômica que faz com 
que todo organismo de informação aja como uma empresa, tendo por 
finalidade fabricar um produto que se define pelo lugar que ocupa no 
mercado de troca dos bens de consumo; e uma lógica simbólica que faz 
com que todo organismo de informação tenha por vocação participar da 
construção da opinião pública (CHARAUDEAU, 2006, p. 21). 

 

Ratificando a opinião de Charaudeau, Wolton (2011) se preocupa com o 

excesso de informação que a lógica econômica de mercado sugere, produzindo um 

excesso de simplificação. De forma que a informação custa caro e por isso deve ir 

direto ao ponto, sem considerar a contextualização cultural, ponto determinante na 

globalização. 

Dessa maneira, o que percebemos é uma pulverização de informações, que 

deve atingir o maior número possível de pessoas, de forma rápida e eficaz. Mininni 

(2008) ressalta que por meio da seleção, da valorização e da narração da 

informação a mídia realiza uma modelagem das pessoas não apenas exibindo 

coisas que as farão pensar sobre os fatos, mas já indicando em que fatos pensar.  

Por isso, devemos esclarecer que toda informação veiculada foi pensada 

estrategicamente para ocupar aquele espaço, com maior ou menor enfoque. 

Contudo, nada em nossa sociedade líquida veio para ficar por muito tempo, nem 

mesmo a informação. É preciso produzir cada vez mais o “novo”. 

 
Não era possível adivinhar que o aumento em volume de informações 
levaria a mais uniformizações, aos boatos, à informação espetacularização 
das celebridades, ao questionamento do papel dos jornalistas, ao 
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fortalecimento dos segredos, em paralelo com a ideologia da transparência, 
à dificuldade de escapar dos estereótipos, do peso dos acontecimentos e do 
“furo”, ao lugar ambíguo da lógica da demanda em relação à da oferta 
(WONTON, 2011, p. 53). 

 

A informação produzida para atender a “massa”, assume posturas diferentes 

para cada receptor ou local que atinge, uma vez que não é possível um mesmo texto 

estar adequado a linguagens e culturas distintas. Assim, se revela como uma forte 

ferramenta de uniformizar a sociedade, visto que para participar da informação do 

momento torna-se necessário comungar dos mesmos símbolos sugeridos. 

Em meio a tantas contradições, o mais ímprobo é o fato de existir cada vez 

mais informações, regularmente idênticas e cada vez mais intolerância a 

desinformação. 

 
Nada é racional no mercado mundial da informação em que a força das 
ideologias, dos interesses econômicos, das relações de forças políticas e 
culturais não tem muita coisa a ver com os bons sentimentos de uma “boa 
informação para todos” (WOLTON, 2011, p. 57). 
 

Assistir à televisão, ouvir rádio, ler um jornal ou uma revista, acessar à 

internet são ações que nos colocam em contato direto com saberes, ideias, sonhos, 

produtos e muito mais. Por isso, a informação não pode ser vista de maneira 

ingênua, ela possui uma significação e pode construir saber. 

Para Charaudeau (2006) informar seria a transmissão de um saber, de 

alguém que o possui a alguém que se presume não possuí-lo. Dessa forma, o ato de 

informar deve descrever, contar e explicar. Já para Wolton (2011) informar seria uma 

negociação implícita entre os fatos, o acontecimento, o contexto e as 

representações. 

Mas nenhuma negociação seria possível, se não houvesse um profissional 

que desencadeasse todo o processo. Assim, apesar de parecer, a informação não 

surge sozinha, ao contrário, é uma construção validada por um jornalista, em vários 

suportes técnicos. Sendo o profissional que dá sentido e legitima a informação. 

 
o crédito que se pode dar a uma informação depende tanto da posição 
social do informador, do papel que ele desempenha na situação de troca, de 
sua representatividade para com o grupo e o grau de engajamento com 
relação à informação transmitida (CHARAUDEAU, 2006, p. 52). 
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Neste contexto, a posição social refere-se à notoriedade que o jornalista 

possui diante de um grupo social. O “poder” de informar está diretamente ligado à 

confiança que o público deposita nesse indivíduo e, também, devido a sua posição 

de destaque.  

Nesta direção, Wolton (2011) faz a distinção entre três tipos de jornalistas. As 

estrelas, cuja competência profissional corre o risco de ser desviada para grupinhos 

de interesse político – jornalístico. O grupo da classe média, o mais numeroso, que 

abarca profissional modesto, sem ilusões e competente e, por último, o grupo do 

andar de baixo, quase sempre jovens dispostos a fazer qualquer coisa para “subir” 

num meio difícil. 

De maneira geral, o jornalista é o principal responsável pelas informações que 

consumimos. Sua função primordial é transmitir informação, composta de 

acontecimentos e situações que antecedem a transmissão. Assim, o jornalista coleta 

dados para tratá-los e, por fim, transmiti-los. 

Percebemos que é difícil determinar a fronteira entre a ideologia e as práticas 

profissionais. A confiança em uma informação predispõe a confiança em uma 

determinada fonte ou canal de notícias. De forma que a legitimidade da profissão 

está baseada na confiança do público. Assim, Mininni (2008) considera que os 

usuários se aproximam dos textos de notícia com uma atitude geral de confiança: a 

informação é procurada como um bem precioso.  

Assim, na sociedade da informação, na qual vivemos, a informação é 

veiculada de diversas formas: jornal impresso, jornal online, blogs, redes sociais, 

rádio, televisão, entre outras. Apesar da rápida atualização tecnológica que se 

intensificou nos últimos dez anos, os meios de comunicação mais antigos, ainda 

permanecem em circulação. Percebemos neste momento que as condições de 

acesso e interpretação são diferentes para cada indivíduo. 

Neste contexto, para que a informação seja validada, é necessário que tenha 

credibilidade, apesar da diversidade de fontes. Fator que merece destaque, uma vez 

que a diversidade de fontes também altera a forma como a mesma é tratada e 

consumida, ou seja, a linguagem da informação pode ser alterada para se adaptar 

ao meio técnico que irá propagá-la.   

Com relação à comprovação da verdade de uma informação, temos que ter 

em mente as provas: autenticidade, verossimilhança dos fatos e o valor das 
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explicações dadas. A autenticidade permite a comprovação da existência dos seres 

do mundo, citamos, por exemplo, documentos e objetos, que funcionam como prova 

concreta. 

Essa pluralidade de fontes somado ao instantâneo mundo da informação, faz 

com que a “mesma” informação se propague através de veículos distintos e advinda 

de vários informadores. Nesta situação, as informações podem confirmar o seu valor 

se divergem, podendo desencadear o confronto de opiniões. Assim, a forma como 

um discurso é elaborado visa atingir a um determinado grupo de maneira impactante 

ou não, de maneira a poder privilegiar alguns interesses em detrimento de outros. 

Neste contexto, Charaudeau (2006) defende que toda informação depende do 

tratamento que lhe imposto. Sendo assim, este confronto pode levar o sujeito à 

construção da sua própria verdade, sobretudo, se este tiver tido acesso a fontes 

distintas.  

O indivíduo ao ler ou ouvir uma notícia, realiza a própria transposição de 

sentido. Um mesmo texto pode variar seu significado de acordo com o público que o 

lê, por isso, a informação está diretamente ligada à linguagem e ao contexto social 

do sujeito.  

 
como algo que não corresponde apenas à intenção do produtor, nem 
apenas à do receptor, mas como resultado de uma co-intencionalidade que 
compreende os efeitos visados, os efeitos possíveis, e os efeitos produzidos 
(CHARAUDEAU, 2006, p. 28). 

 

Assim, a informação pode ser considerada um discurso cercado de 

elementos, totalmente dependente das condições de interpretação do receptor, ou 

seja, nem sempre consegue alcançar o propósito pretendido. Destarte, não pode 

pretender à clareza, à imparcialidade ou, mesmo, à verdade.  

A opinião pública é construída em torno desse processo. Segundo 

Charaudeau (2006), a opinião pertence ao vasto domínio do crer, isto é, ao que não 

está em relação direta com a ação, mas com o imaginário de saber no qual o sujeito 

pode exercer seu julgamento. Portanto, é uma relação entre o indivíduo e o saber.  

Em meio a tantos acontecimentos noticiados pela mídia, definir opinião 

pública não é tarefa fácil. Mas, evidentemente, ela tem seu grau de importância para 

os veículos midiáticos. É tratada, quase sempre, pelas mídias como resultado de 

conhecimentos e opiniões. Este fato fica evidente pela forma como os casos de 
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corrupção, por exemplo, são tratados. A notícia é construída com graus e hipóteses 

variadas de informações, nem sempre consistentes. 

Dessa forma, toda informação veiculada em espaço público concorre à um 

tipo de opinião e também, podemos dizer, julgamento, que envolve desde a 

credibilidade da empresa que divulgou possíveis desdobramentos dos fatos. 

Do mesmo modo, Mininni (2008) verifica que a mídia pode influenciar o clima 

da opinião, sugerindo que uma determinada crença ou atitude seja difundida e 

partilhada pela maioria, independentemente do fato de poderem de fato ser 

averiguadas. 

Neste caso se opinião de uma minoria exercer mais poder, esta será 

considerada válida, mesmo que a maioria não compartilhe. De forma que autor 

ainda destaca que o processo de formação da opinião pública não se limita a 

registrar como o bom seno cresce numa dada comunidade interpretativa, mas é uma 

dimensão da vida social.  

Existem vários conceitos e formas para se entender “notícia”. Para 

Charaudeau (2006), “notícia” é um conjunto de informações que se relaciona a um 

mesmo espaço temático, tendo um caráter de novidade, proveniente de uma 

determinada fonte e podendo ser diversamente tratado. 

Na visão de Sousa, (2000), podemos definir “notícia” como artefatos 

linguísticos que procuram representar determinados aspectos da realidade e que 

resultam de um processo de construção e fabricação onde interagem diversos 

fatores de natureza pessoal, social, ideológica, cultural, histórica e do meio físico/ 

tecnológico. 

Não obstante, as notícias além de representar determinados aspectos da 

realidade, mas também, podem construir novas realidades e referentes. Ao lermos 

títulos como: Greve e Corrupção, por exemplo, estamos nos reportando à lugares, 

fatos e atores que aparecem na sociedade. Concomitantemente, estamos 

considerando juízos e valores, construindo novas formulações sobre determinado 

tempo e espaço. 

Dessa forma, é necessário considerar os diferentes valores da notícia, 

explicitados por Traquina (2002).  1) Valores – notícia de seleção: morte, 

notoriedade, proximidade, relevância, novidade, tempo, atualidade, escândalo, entre 

outros; os 2) valores – notícia de seleção contextual: disponibilidade, equilíbrio do 
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noticiário, potencial de cobertura em imagem, concorrência e dia noticioso. Por fim, 

temos os 3) valores – notícia de construção: amplificação do acontecimento e das 

consequências, relevância e potencial de dramatização.  

Dessa maneira, a política de uma empresa, os recursos de organização, a 

influência dos proprietários pode interferir na produção e seleção da notícia. Por 

essa razão, Souza (2000) acentua os critérios de noticiabilidade são muito difusos, 

entrecruzados e, por vezes, contraditórios.  

No entanto, são esses critérios que guiam o reconhecimento dos 

acontecimentos mais importantes e enaltece a necessidade de produtividade de 

mensagens, num momento no qual o caráter de novidade se tornou uma exigência 

da globalização.  

As mídias têm o objetivo de noticiar acontecimentos com algum potencial 

enunciativo. Assim, têm a tarefa de aproximar o mais rápido possível, todas as 

etapas do processo: surgimento do acontecimento, produção midiática, saída do 

produto e consumo da notícia. 

Dessa forma, a televisão, o rádio, o jornal constrói à sua maneira e de acordo 

com as técnicas que possuem os seus enunciados. Mas todos têm uma coisa em 

comum: a definição de notícia como atualidade. Isto permite que a notícia seja 

repetida, desde que tenha algo novo. A partir do momento que perder a atualidade, 

não será mais “notícia” e assim entramos num ciclo: quando uma deixa de existir 

significa que outra já existe. 

Percebe-se então, que a mídia apresenta um discurso passageiro. O 

acontecimento será selecionado e construído em função de seu potencial de 

atualidade, de socialidade e de imprevisibilidade. A mídia organiza a nossa vida em 

blocos de informações: esporte, economia, cultura, religião, ciências, entre outros e 

a partir deles configura o discurso num espaço público de maneira a representar o 

que acontece, isto é o potencial de socialidade. 

O interesse indiscutível da mídia em tratar o acontecimento e seu 

imediatismo, está ligado à atualidade. As notícias estão em constante atualização, o 

que acabamos de ler, pode mudar no próximo minuto. 

Segundo Mininni (2008), do ponto de vista midiático, a teoria mais 

convincente define a notícia como o resultado de três dispositivos sociocognitivos 

voltados para selecionar, valorizar e narrar os eventos que podem interessar um 
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público de leitores. Sendo assim entendida, a notícia tem a capacidade de legitimar 

acontecimentos e situações sociais, pois a interação mediada tem início numa 

pratica social que incita o interesse para determinados conteúdos. 

 
O texto notícia permite a seus usuários satisfazer uma série específica de 
necessidades legitimáveis socialmente: estar informado, tranquilizar-se a 
respeito da situação do mundo, compartilhar esquemas interpretativos com 
a própria comunidade de pertença (MININNI, 2008, p. 130). 

 

 Todo o discurso da informação depende, para ser construído de seu interesse 

social e das situações de trocas. Neste contexto, a situação de comunicação é o 

quadro de referência para toda situação de informação. Esse quadro de referência 

permite o entendimento das diversas situações de troca, como: influenciar, agredir, 

seduzir, vender.  

 Charaudeau (2006) nos fala que a comunicação midiática põe em relação 

duas instâncias: uma de produção e outra de recepção. Seguindo esse raciocínio, a 

instância de produção tem a função de fornecer informação e de impulsionar o desejo 

de consumir. Já a instancia de recepção representa a manifestação do interesse e do 

prazer em consumir a informação. 

 De toda forma, Mininni (2008) conclui que informar não é apenas “o fazer 

saber” em vista a garantir o “saber fazer”, mas é um feito voltado a conservar e, ao 

mesmo tempo, renovar a organização histórico-cultural de uma comunidade. 

 O discurso informativo se apresenta como uma forma moderna de ativar a 

memória coletiva em um prazo curto e ressalta a tensão entre “velho/novo”.  

Percebemos que a informação está inserida em nossas vidas de maneira dinâmica e 

constante, assim, faz parte da construção da nossa própria história enquanto 

indivíduos sociais e participantes da comunicação em rede. 

 

2.4 A comunicação como processo social e midiático 

 

A palavra “comunicação” tornou-se bastante popular na sociedade atual, e 

consequentemente, existem várias formas de entendê-la.  Existem diversas teorias 

para tentar explicar e ajudar a compreender melhor os processos comunicacionais 

que são extremamente vastos. Só para se ter uma ideia, a comunicação estende-se 

da comunicação animal até à comunicação humana, sob as mais variadas formas. 
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Portanto, iremos abordar a comunicação humana em sociedade enfocando os 

processos midiáticos, ou seja, a comunicação humana mediada através dos meios 

de comunicação social. Etimologicamente, a palavra comunicação deriva do latim 

Communicatione, que significa participar, pôr em comum ou ação comum. Assim, 

entendemos que comunicar é relacionar, fazer com que algo se torne comum, 

podendo ser uma informação, experiência, emoção, entre outros. 

Assim, de acordo com Gil e Adams (1998), a comunicação pode ser pensada 

sob duas vertentes. 

1) A comunicação como o processo em que comunicadores trocam 
propositadamente mensagens codificadas (gestos, palavras, imagens...), 
através de um canal, num determinado contexto, o que gera determinados 
efeitos; e 2) A comunicação como uma atividade social, onde as pessoas, 
imersas numa determinada cultura, criam e trocam significados, 
respondendo, desta forma, à realidade que quotidianamente experimentam 
(p. 41). 

 

Percebemos que as vertentes são complementares à medida que as 

mensagens compartilhadas só terão efeitos cognitivos quando houver significados e 

estes, por sua vez, dependem da cultura de quem pretende se comunicar. Por essa 

razão, se diz que a comunicação é um processo social. 

Em contrapartida Souza (2003) considera que as duas posições também 

revelam alguma diferença entre elas:  

 
a primeira sugere a ideia de que a mensagem tem de ser codificada; a 
segunda explicita, de algum modo, que uma mensagem pode não ser 
codificada  nem sequer ter um emissor e mesmo assim adquirir significado 
para o receptor, pois, de certa forma, o mundo é a mensagem, no sentido 
de que o mundo é, inevitavelmente, interpretado por cada pessoa, 
adquirindo significados, pois só assim se torna compreensível (p. 24-25). 

 

São vários os motivos pelos quais estamos em constante comunicação: trocar 

de informações, divertir, participar de grupos, estudar, satisfazer necessidades 

básicas, conhecer amigos, namorar, casar, e mais uma infinidade de razões. 

 
A comunicação liga-nos à rede de seres humanos, começando na nossa 
família imediata e continuando pelos nossos amigos (com a ajuda dos 
media), pela sociedade e pelo mundo inteiro. A forma como nos 
desenvolvemos como indivíduos depende muito do grau de sucesso com 
que construímos essas redes. A comunicação não é apenas uma troca de 
informações "duras", mas também a partilha de pensamentos, sentimentos, 
opiniões e experiências (GILL E ADAMS, 1998, p.42). 
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Entendida dessa forma, a comunicação é algo que nos acompanha bem 

antes do nosso nascimento. Ainda na vida uterina já nos comunicávamos com o 

mundo “aqui fora”, portanto, é um processo social e interpessoal ao mesmo tempo. 

Estamos inseridos nessas redes de partilha. 

De acordo com Berlo (1997) o interesse pela comunicação tem produzido 

muitas tentativas de criar modelos do processo, mas nenhum poder tido como o 

verdadeiro ou concreto, o que pode acontecer e que uns podem corresponder 

melhor ao presente estado do conhecimento sobre comunicação. 

Assim, iremos considerar a definição de Thompson (1998) que define 

comunicação como um tipo distinto de atividade social que envolve a produção, a 

transmissão e a recepção de formas simbólicas e implica a utilização de recursos de 

vários tipos.  

Segundo o autor, para a produção e transmissão de formas simbólicas é 

necessário um meio técnico, que seria um elemento material, por meio do qual a 

informação é fixada e transmitida do produtor para o receptor. No entanto, a 

natureza do meio técnico pode variar de acordo com o tipo de produção. Assim, os 

atributos dos meios técnicos são: fixação, reprodução e distanciamento espaço-

temporal. 

Fixação está ligada as variáveis de durabilidade ou preservação da 

mensagem. O grau de fixação depende do meio utilizado, diferentes meios, 

permitem diferentes graus de fixação. Os meios também variam à medida que nos 

permitem alterar ou modificar uma mensagem. A Reprodução é capacidade de 

multiplicar as cópias de uma forma simbólica.  

 

A reprodutibilidade das formas simbólicas é uma das características que 
estão na base da exploração comercial. As formas simbólicas podem ser 
“mercantilizadas”, isto é, transformadas em mercadorias para serem 
vendidas e compradas no mercado; e os meios principais de 
“mercantilização” das formas simbólicas estão justamente no aumento e no 
controle da capacidade de sua reprodução (THOMPSON, 1999, p. 27). 

 

O terceiro aspecto dos meios técnicos diz respeito ao distanciamento espaço-

temporal. As condições temporais alteram as condições de comunicação, de forma 

que todo o processo de intercambio simbólico geralmente implica um distanciamento 

da forma simbólica do seu contexto de produção. O uso dos meios técnico dá aos 
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indivíduos novas maneiras de organizar e controlar o espaço e o tempo, e novas 

maneiras de usar o tempo e o espaço para os próprios fins. (Thompson, 1999) 

As formas de comunicação atuais nos permitem estar em contato 24 horas 

por dia com pessoas que não nos encontramos há tempo. Estamos em espaço 

diferentes e distantes, mas a comunicação que se estabelece é constante e 

presente. 

Neste contexto, toda a mensagem para fazer sentido passa pelo processo de 

codificação e decodificação. Assim, os meios técnicos exigem habilidades, 

competências e formas de conhecimento, pois implica na utilização de regras e 

procedimentos de codificação de decodificação do simbólico. 

 
na comunicação de pessoa para pessoa o codificador seria o conjunto de 
habilidades motoras da fonte. Assim, também, podemos considerar o 
decodificador como o conjunto de habilidades sensórias do receptor. Em 
situações de comunicação de uma ou duas pessoas, o decodificador pode 
ser considerado como sendo os sentidos (BERLO,1997, p. 40). 

 

Dessa forma, a comunicação pode ser considera um processo contínuo que 

se desenvolve num determinado espaço-temporal e como destaca Charaudeau 

(2006), nenhum ato de comunicação está previamente determinado. Entendida, 

como um processo social, a comunicação é configurada como uma relação que cria 

vínculos e provoca mudanças socais.  

Assim, o processo de comunicação foi bastante alterado para atender às 

demandas cada vez mais vorazes de uma sociedade digital e conectada. Diante 

disso, Thompsom (1998) nos fala que de uma forma profunda e irreversível, o 

desenvolvimento da mídia transformou a natureza da produção e do intercâmbio 

simbólicos no mundo moderno. 

No entanto, a base da comunicação é basicamente a mesma. Para que o 

processo de comunicação ocorra, é necessário que o remetente enviei uma 

mensagem ao destinatário, ambos devem ter um código em comum para que a 

mensagem seja compreendida. Também, é desse processo que os meios de 

“comunicação de massa” utilizam para transmitir uma mensagem, mas ao contrário, 

de uma situação de contato pessoal, a participação do destinatário não é imediata e 

direta. 

Na definição de Thompson (1999), os meios de “comunicação de massa” 

seriam um conjunto específico de instituições e produtos: livros, jornais, programas 
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de rádio e televisão, filmes e etc. Dessa forma, podemos entender que seria um tipo 

de comunicação realizada de forma ampla, com o objetivo de atingir o maior número 

possível de pessoas. No entanto, o termo “massa” não diferencia os indivíduos e os 

tratam como passivos. 

 
A massa é constituída por um conjunto de indivíduos que, enquanto seus 
membros, são essencialmente iguais, indiferenciáveis, mesmo que 
provenham de ambientes diferentes, heterogêneos, e de todos os grupos 
sociais (WOLF, 2002, p. 25). 

 

Neste ponto, Thompson (1999) considera que a expressão “comunicação de 

massa” é inapropriada para os novos tipos de informação e comunicação em rede, e 

que por isso, deveriam ser entendidas como um conjunto interligado de 

desenvolvimentos históricos e fenômenos comunicativos. Dessa forma, utilizaremos 

o termo comunicação mediada, proposto pelo autor. 

A comunicação mediada tem o propósito de atingir de forma rápida e 

incessante o maior número possível de consumidores. Em meio a essa produção 

frenética, se misturam interesses políticos, econômicos e se difundem ideologias e 

culturas. O lucro proveniente da publicidade é um importante ponto de reflexão, pois 

também, há um forte incentivo ao consumo e criação de desejos. Contudo, a 

facilidade de acesso e rápida propagação da informação são pontos positivos na 

comunicação mediada. 

 

Expondo pecado e corrupção; agindo como guardiões da preciosa liberdade 
de expressão; levando o mínimo de cultura a milhões; oferecendo 
divertimento diário inócuo para as massas cansadas da força de trabalho; 
informando-nos acerca dos acontecimentos do mundo; melhorando nosso 
padrão de vida por sua insistência para comprarmos e consumirmos 
produtos a fim de estimular nossa instituição econômica (DEFLEUR; BALL-
ROKEACH, 1993, p.43). 

 

Como a comunicação mediada não dá conta de cumprir um dos principais 

requisitos da sociedade atual, que é a interatividade, surge então, a comunicação 

interativa. Dessa forma, devemos compreender a mudança que ocorre no trio básico 

do processo de comunicação. 

 
O emissor não emite mais no sentido que se entende habitualmente. Ele 
não propõe mais uma mensagem fechada, ao contrário, oferece um leque 
de possibilidades, que coloca no mesmo nível, conferido a elas um mesmo 
valor e um mesmo estatuto. O receptor não está mais em posição de 
recepção clássica. A mensagem só toma todo o seu significado sob a sua 



59 

 

intervenção. Ele se torna, de certa maneira, criador. Enfim, a mensagem 
que agora pode ser recomposta, reorganizada, modificada em permanência 
sob o impacto cruzado das intervenções do receptor e dos ditames do 
sistema, perde seu estatuto de mensagem ‘emitida’. Assim, parece 
claramente que o esquema clássico da informação que se baseava numa 
ligação unilateral emissor – mensagem – receptor, se acha mal colocado 
em situação de interatividade. Em outros termos, quando dissimulado atrás 
do sistema, o emissor dá a vez ao receptor a fim de que este intervenha no 
conteúdo da mensagem para deformá-lo, deslocá-lo, nós nos encontramos 
em uma situação de comunicação nova que os conceitos clássicos não 
permitem mais descrever de maneira pertinente (MARCHAND, 1987). 

 

Este conceito de comunicação interativa diferencia-se da linguagem existente 

nas mídias tradicionais, como o rádio, a televisão e o livro, uma vez que 

estabelecem novos jogos de linguagem por meio da internet. Sissors (2001) aponta 

que hoje a internet é considerada a única Supervia da Informação, uma rede de 

muitas redes de computadores. O grande diferencial dessa rede é a hibridização de 

textos, sons, imagens, que já alterou os hábitos de vida de grande parte da 

população mundial. 

Neste contexto, Santaella (2004) afirma que essa mescla de vários setores 

tecnológicos e várias mídias anteriormente separadas e agora convergentes em um 

único aparelho, o computador, que é comumente referida como convergência de 

mídias. Assim, os documentos produzidos são uma mescla de texto, som, fala ruído, 

gráfico, fotos, desenhos, vídeos, entre outros. E, desse aparato, novas formas de 

leitura foram surgindo. 

O uso da internet, ainda segundo a autora, inaugura um leitor com habilidade 

sensoriais, perceptivas e contemplativas, distintas das do leitor da linguagem verbal 

escrita, como o texto impresso, por exemplo, e das do leitor da linguagem visual, 

como o espectador. 

A leitura que a internet proporciona não segue uma sequência lógica, com 

começo, meio e fim determinados. Essa estrutura flexível e não linear virtual 

favorece a apropriação e enunciados de forma fragmentada e hipertextual, uma vez 

que a leitura é interativa.  

Para Lima (2007) o computador tirou o ser humano da janela em que foi 

colocado pela televisão, onde ele via os atos acontecerem, mas não podia intervir 

para um processo de participação e construção diária em função dos seus objetivos. 

Nesse processo, o indivíduo deixa de ser um receptor passivo de informações 

distribuídos em massa e passa a intervir num sistema aberto. Sá (2003) enfatiza que 
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diante de software, a participação não é uma possibilidade, mas a condição básica 

de utilização do sistema a fim de dar sentido ao mesmo. 

 Santaella (2004) ratifica que o leitor não pode usá-la de modo reativo ou 

passivo. Ao final de cada página ou tela, é preciso escolher para onde seguir. É o 

usuário que determina qual informação deve ser vista, em que sequência ela deve 

ser vista e por quanto tempo.  

A internet mobiliza nossas ações e pensamentos, de forma que durante a 

interação virtual, temos que tomar decisões para chegarmos ao objetivo desejado. 

Nesse sentido, Vaz (2004) coloca que a internet, como meio de comunicação, 

funciona segundo o mecanismo muitos-muitos, não havendo distribuição fixa de 

papéis entre produtores e receptores da informação; ao contrário, a interatividade é 

a regra. 

Aqui, está uma das principais diferenças com a “comunicação de massa” visto 

que o internauta decide o que vai ler, ouvir, assistir, se deseja continuar no assunto 

ou não, o indivíduo é livre o tempo todo para decidir os próximos passos da 

navegação. 

Outro ponto bastante importante consiste no fato das mídias interativas, como 

os sites da Internet, permitirem ao usuário/ interlocutor a possibilidade de modificar o 

conteúdo, ou mesmo, comentar de forma instantânea. Assim, o hipertexto funciona 

como um todo aberto a modificações, dinâmico e mutável. 

 
A rede permite passar [...] do local ao global, do micro ao macro. O macro 
não é um quadro que existe fora do local, o local não é um ponto que vem 
se inscrever em um quadro geral [...] Você pode ser local, valorizar um 
patrimônio regional e pode, no mesmo movimento, participar da construção 
de uma rede mundial [...] O global deve ser compreendido como a 
justaposição de redes que se emaranham e se estendem, e não como um 
quadro que se preenche. O global não existe em parte alguma: local é 
aquele que não sabe alongar suas redes (CALLON, 2004, p. 77). 

 

O fato é que a forma como nos relacionamos com a internet, mudou o nosso 

jeito de ser e estar no mundo, transformou relações e formas de pensar. A 

comunicação, também, não é mais a mesma, não recebemos, apenas, informações, 

nos interagimos e relacionamos com ela numa dinâmica virtual, que se mistura com 

a social. 
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3 MIDIATIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

 

 Este capítulo apresenta o cenário que se constrói por meio dos processos de 

midiatização. Esses processos representam uma conversão de tecnologias, lógicas, 

estratégias e linguagens, antes exclusivas da mídia, agora como parte integrante do 

domínio social. Neste contexto, os movimentos sociais são, também, alterados e 

atingidos pela rápida divulgação proporcionada pela internet.  Nesta realidade de 

entrecruzamentos, a representação social não é uma construção, apenas, pessoal, 

mas profundamente imbricada nas relações simbólicas formalizadas entre sujeitos e 

objetos.  

 

3.1 Midiatização e internet 

 

As sociedades capitalistas determinam novas confluências surgidas a partir 

dos processos de globalização juntamente com os processos de maturação e 

convergência das tecnologias da informação e comunicação. Resultante disso, 

percebemos a ampliação das possibilidades de interação, das relações 

estabelecidas e na comunicação nos ambientes sociais. 

Neste contexto, os meios de comunicação tradicionais passaram a utilizar os 

mecanismos associados aos sistemas digitais, especificamente a internet. Até 

mesmo os atores sociais (cuja origem é tradicional, não midiática) passaram a 

utilizar as tecnologias midiáticas como mediadoras de suas práticas diárias e das 

próprias relações particulares, as quais estão diretamente relacionadas a lógica 

midiática. 

Este cenário está sendo conhecido como “processo de midiatização”, 

podendo ser entendido como um processo no qual as tecnologias midiáticas, 

técnicas, logicas, estratégias, linguagens, operações sociotécnicas e demais 

protocolos das mídias, até então exclusivos do campo das mídias imbricam – se no 

interior as dinâmicas de funcionamento do tecido social. 
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Uma ordem de mediações socialmente realizadas no sentido da 
comunicação entendida como processo informacional, a reboque de 
organizações empresariais e com ênfase num tipo particular de interação a 
que poderíamos chamar de ‘tecno-interação’, caracterizada por uma 
espécie de prótese tecnológica e mercadológica da realidade sensível 
denominada médium (SODRÉ, 2002, p. 21). 

 

Dessa maneira, podemos entender midiatização como vários 

entrecruzamentos entre os meios de comunicação tradicionais e digitais, indivíduos 

e tecnologia. De modo que para o pesquisador, os processos de midiatização 

ganharam força, principalmente, com a prolação das tecnologias digitais, ligadas a 

internet, uma vez que esta possibilita que as relações sociais possam mediadas pela 

lógica midiática e de mercado. 

As tecnologias midiáticas exercem um importante papel na mediação das 

relações culturais e sociais, tornando-se, em alguns momentos, a própria cultura. A 

comunicação via redes da internet deslocam novos e infinitos significados, 

configurando-se o principal elemento articulador entre tecnologia, indivíduo e 

estratégia. 

Pesquisadores ou estudiosos como Verón (2001), Fausto Neto (2006) e 

Sodré (2002) acreditam que a midiatização, embasada num quadro heterogêneo, 

afeta e modifica a sociedade contemporânea, conformando um tecido social 

peculiar, a “sociedade midiatizada”.  

Verón (2001) enfatiza que uma sociedade em vias de midiatização é aquela 

onde o funcionamento das instituições, das práticas, dos conflitos, das culturas, 

começa a estruturar-se em relação direta com a existência das mídias. Dessa forma, 

a cultura midiática adaptar a vida em sociedade, seguindo uma lógica própria de 

tempo, espaço e ideologia. 

 
a sociedade midiatizada apresenta sua estrutura e dinâmica calcada na 
compressão espacial e temporal, que não somente institui, como faz 
funcionar um novo tipo de real, cuja base das interações sociais não mais 
se tecem e se estabelecem através de laços sociais, mas de ligações 
sociotécnicas (FAUSTO NETO, 2006, p. 3). 

 

Para o autor, o processo de midiatização indica o surgimento de uma 

organização social descontinua, segmentada, incompleta e complexa, ao contrário 

do que previa alguns paradigmas comunicacionais, que acreditavam que as 

tecnologias abririam caminho para uma organização social unificadora e uniforme. O 
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que, hoje, observamos são diversas práticas sociais aleatórias, de origem 

imprevisíveis controladas, principalmente, pela lógica midiática. 

 
nestes termos, a sociedade na qual se engendra e se desenvolve a 
midiatização é constituída por uma nova natureza sócio-organizacional na 
medida em que passamos de estágios de linearidades para aqueles de 
descontinuidades, onde noções de comunicação, associadas a totalidades 
homogêneas, dão lugar às noções de fragmentos e às noções de 
heterogeneidades (FAUSTO NETO, 2006, p. 3). 

 

Neste contexto, a sociedade midiatizada possui uma estrutura social, política 

e econômica embasada na visibilidade e propaganda dos atores sociais. Portanto, é 

a velocidade das tecnologias que regulam essa sociedade, uma vez que ao surgir 

novos mecanismos tecnológicos de informação e comunicação ou, ainda, novas 

maneiras de utilizá-los, desencadeiam uma série de movimentos que reestruturam o 

espaço social. 

Neste sentido, para Fausto Neto (2006) a mídia através dos meios técnicos, 

afetam as características de práticas e relações originárias de outros campos 

sociais. Mas, ao contrário, do que possa parecer, essa dinâmica não acontece de 

forma direcional, nem determinista. 

 
A característica de transversalidade tem a ver com o fato de que de que 
suas operações, além de afetar ao seu próprio campo, afetam também o 
campo das instituições bem como aqueles dos seus usuários. Tais 
afetações são relacionais e geram, consequentemente, retornos de 
processos de sentido das construções feitas pelos outros campos, e que se 
instauram nos modos de funcionamento da midiatização (FAUSTO NETO, 
2006, p. 9). 

 

De todo modo, a midiatização flexibiliza as fronteiras, estimulando os 

encontros entre tecnologias midiáticas, meios de comunicação social tradicionais e 

os próprios atores. Assim, as alterações provocadas pelos processos de 

midiatização podem reconfigurar e afetar as relações sociais de forma permanente  

Assim, as alterações surgidas pelos “processos de midiatização”, tanto podem 

afetar e reconfigurar as práticas e relações sociais dos atores individuais e coletivos, 

como repercutir nos fenômenos recorrentes no próprio campo protagonista da 

midiatização pelos meios de comunicação social mais tradicionais. 

Num momento, no qual, as relações sociais são pautadas na prática 

midiática, especialmente através da internet, surgem um novo tipo de relação entre o 
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indivíduo e as tecnologias, e a linguagem social, também se misturam com a 

linguagem das redes, e vice-versa. 

De acordo com Sodré (2002) a internet, por meio da interação, tem uma forte 

tendência a virtualização ou telerrealização das relações humanas, presentes na 

articulação do múltiplo funcionamento institucional e de determinadas pautas 

individuais de conduta com as tecnologias da comunicação. 

Assim, podemos dizer que a forma de relação e comunicação social está 

imerso no meio técnico das mídias. Isso se dá devido a ideia de co-presença, no 

momento no qual dos fluxos de tempo e espaço são descontínuos e não lineares. 

Portanto, as tecnologias midiáticas estão sendo consideradas a própria mídia, pois a 

cada dia que passa se tornam mais necessárias para manter e criar relações 

sociais. Neste contexto, Martín- Barbero (2006) entende a internet mediante a 

possibilidade do hipertexto.  

 
O lugar da cultura na sociedade muda quando a mediação tecnológica da 
comunicação deixa de ser meramente instrumental e para espessar-se, 
condensar-se e converter-se em estrutural: a tecnologia remete, hoje, não a 
alguns aparelhos, mas sim, a novos modos de percepção e de linguagem a 
novas sensibilidades e inscritas (MARTÍN- BARBERO, 2006, p. 54). 

 

Dessa maneira, a internet possibilita por meio do hipertexto uma dinâmica de 

participação, que não segue uma lógica linear e permite, ao mesmo tempo, uma 

mudança rápida de percurso no momento em que um assunto interessar mais que 

outro. De acordo com o Fausto Neto (2005), isso muda o estatuto cognitivo e 

instrumental das relações de saber.  

 
(...) por muito tempo os paradigmas vigentes nas teorias comunicacionais 
apostavam na ideia de que a convergências das tecnologias nos levaria a 
estruturação de uma sociedade informa, com gostos e padrões, em função 
de um consumo homogeneizado...mas o que vemos é a geração de 
fenômenos distintos e que se caracterizam pelas disjunções entre estruturas 
de oferta e de apropriação de sentidos (FAUSTO NETO, 2005, p. 3). 
 

Assim, de maneira interativa e híbrida, a midiatização afeta, também, os 

meios de comunicação tradicionais, que são aqueles controlados pelas empresas de 

comunicação. Segundo Gomes (2004), as empresas de comunicação são, ao 

mesmo tempo, instituições que exercem um bem público e empresas comerciais 

regidas por leis do mercado e da necessidade de lucratividade. No cenário atual, 

percebemos que estas duas lógicas existem sistematicamente.  
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Umas das alterações mais visíveis está na criação e aprimoramento de 

relações interativas pelos meios de comunicação tradicionais. Conquanto, essa nova 

relação entre “emissor” e “receptor” representa uma forte ruptura no sistema 

unidirecional de transmissão de mensagens. As funções de leitor, espectador, 

ouvinte e internauta se confundem com a de produtor. 

Neste sentido, Sodré (2002) diferencia a mídia linear, muito presente, na 

comunicação tradicional, dos processos interativos. Para o autor, na mídia linear 

ainda ocorre uma representação construída, um efeito irradiativo do referente que o 

produziu. Porém, no meio digital, o usuário adentra e se move através da interface 

gráfica, de modo que a representação tradicional é substituída pela vivência 

apresentativa.  

A internet se apresenta como um meio que proporciona possibilidades para a 

construção dos modos de vida e da própria identidade dos indivíduos, pois permite a 

apropriação de mundo em seu fluxo real. Martín-Barbero (2004) lembra que a 

globalização não legitima somente a ideologia mercantil ou o desenraizamento 

cultural, mas afeta, ainda e principalmente, o plano dos imaginários cotidianos das 

pessoas. 

Dessa maneira, Sodré, (2002) aponta que a sociedade contemporânea está 

imersa em um espaço midiatizado regido pelas novas tecnologias e moldado pelo 

virtual, no qual a comunicação centralizada, unidirecional e vertical é transformada, 

especialmente pela ambiência das redes digitais. 

De forma que, não podemos entender a internet, apenas, como uma mídia 

técnica com altas possibilidades interativas, mas também, como meio capaz de 

transformar informações na própria vivência. Essa capacidade, está 

redimensionando a própria mídia tradicional. 

Para Wolton (2009), três palavras resumem o charme da internet: velocidade-

liberdade-interatividade. É uma ruptura cultural e de geração em relação aos meios 

de massa associada a sensação de ser inteligente, competente, conectado, capaz 

de circular sem precisar pedir autorização. 

A sensação que temos é que estamos navegando em um território livre, sem 

leis ou regras, não há limites, podemos ir e voltar para onde quisermos. Por outro 

lado, vale ressaltar que, de certa forma, estamos navegando sozinhos em busca de 

relações humanas.  
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No entanto, o autor de preocupa com as consequências desse fenômeno 

atual. Para ele, é fundamental sair das redes tecnológicas para experimentar 

novamente a “realidade real” humana, social e afetiva. Além disso, nos apresenta 

dois problemas: a “traçabilidade”, que seria a dependência e a necessidade de se 

consumir cada vez mais informação, levando a “infobesidade” (....). 

 
Temos de relativizar a contribuição de uma tecnologia que nos encerra 
numa história sem história afogando-nos num oceano de informações 
sincrônicas. A internet é o sonho e a ilusão de um espaço tecnológico em 
que o tempo para por ir rápido demais (WOLTON, 2009, p. 42). 

 

A verdade, é que ainda não sabemos dimensionar o peso das mudanças 

estruturais geradas pela midiatização e pela comunicação através de redes, de 

forma iterativa, real e atemporal. No entanto, é de comum acordo que a nova forma 

virtual de vida e entretenimento, parece ter chegado para ficar.   

 

3.2 Movimentos sociais na Era da Internet 

 

A sociedade contemporânea tem como característica principal o rápido 

desenvolvimento dos recursos tecnológicos da informação e comunicação, 

proporcionada pela microeletrônica. Como vimos, os sistemas de informação e 

comunicação vêm provocando modificações nas noções de tempo e espaço, 

alterando nossa forma de estar e conviver em sociedade. Neste cenário, temos a 

internet como principal sistema de informação e comunicação na sociedade atual. 

Neste contexto, os movimentos sociais são, também, alterados e atingidos 

pela rápida divulgação proporcionada pela internet. Dessa maneira, esses 

movimentos promovem uma luta pela possibilidade de participação, construção e 

definição dos significados através de discursos tornados públicos, podendo provocar 

conflitos decorrentes de posições distintas em relação aos recursos cognitivos e 

simbólicos da mensagem. Conquanto, os movimentos sociais podem ser 

manifestados por meio de discursos públicos. 

Porta e Diani (1999) consideram que a mídia possui um papel relevante como 

fonte de interpretação da realidade, modificando e expandindo áreas da experiência 

individual, intervindo na formação da opinião pública e contribuindo para a definição 
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de identidades individuais e coletivas. Assim, os meios de comunicação são parte 

integrante da nossa vivência e das próprias relações que construímos com o mundo, 

sendo importante elemento de disputa pela influência individual e coletiva na 

constituição da personalidade. 

É inegável que a internet aumenta as possibilidades de práticas que podem 

ou não favorecer a sistema democrático. Mouffe (2000), considera que o uso dessa 

tecnologia como instrumento de propagação da informação e como meio de 

comunicação pode colaborar para o processo de democratização. A internet vista 

como um meio de comunicação e informação se tornou essencial para os 

movimentos sociais contemporâneos. 

 
A comunicação de valores e a mobilização em torno do sentido são 
fundamentais. Os movimentos culturais (entendidos como movimentos que 
têm como objetivo de defender ou propor modos próprios de vida e sentido) 
constroem-se em torno de sistemas de comunicação – essencialmente a 
Internet e os meios de comunicação – porque esta é a principal via que 
estes movimentos encontram para chegar àquelas pessoas que podem 
eventualmente partilhar os seus valores, e a partir daqui atuar na 
consciência da sociedade no seu conjunto (CASTELLS, 2004, p. 170). 

 

Os meios de comunicação de massa tradicionais podem, também, dificultar a 

visibilidade de determinados temas sociais desenvolvidos pelos movimentos sociais, 

em razão de práticas desenvolvidas e utilizadas que dificultam ou não permitem a 

criação de espaços interativos.   

Devido a essas questões, com intuito de facilitar as trocas, visando o 

convencimento de um maior número possível de pessoas, a internet aparece como 

uma ferramenta indispensável. Dessa forma, os sites, blogs e as redes sociais se 

tornaram elementos essenciais para os movimentos sociais. 

Esta realidade digital permite um rápido contraponto entre as visões e 

discursos construídos pelas diferentes mídias: impressa, televisiva e radiofônica. E, 

também, pode ser entendido como uma tentativa de autonomia em relação aos 

meios considerados “oficiais”, uma vez que a internet favorece o processo reflexivo. 

Para Chadwick (2006), a internet trata-se de um dispositivo no qual as 

interações podem tomar diferentes formas, um para um, um para muitos, muitos 

para muitos, muitos para um, no qual as informações e comunicações podem 

circular nos níveis local, nacional ou global. Seguindo esse pensamento, a internet 
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permite que a contrainformação alcance espaços e pessoas a custos baixos e de 

forma rápida.  

Os espaços sociais proporcionados pela internet são fundamentais para que a 

sociedade possa manifestar opiniões e, até mesmo, incluir informações sobre 

determinada notícia. Portanto, os movimentos sociais encontraram na internet um 

espaço de informação, comunicação e construção de discursos, por meio da 

cyberdifusão. 

De acordo com Rucht (2004), a interação entre os movimentos 

contemporâneos e os meios de comunicação de massa tem levado a 

profissionalização crescente dos seus militantes, que por sua vez, desenvolvem 

estratégias de criação e enquadramento de acordo com as demandas dos meios 

massivos. Esta relação que se estabelece definem os temas que irão se tornar 

públicos ou não e, consequentemente, as interpretações referentes aos fatos 

considerados ou não relevantes. 

 
Cada invenção tecnológica remodela toda a semiosfera, ou seja, todo 
aquele universo de signos, imagens e textos que sustenta o rico e 
diversificado projeto cultural do homem, obrigado a reformatar o conjunto de 
potencialidades com as quais se confronta com o mundo (MININNI, 2008, p. 
48). 
 

Assim, Granjon (2001) diz que a internet pode ser utilizada tanto com o 

objetivo de criar espaços de expressão, livres dos constrangimentos inerentes ao 

circuito tradicional de produção e difusão da informação, como, também, pode ser 

apreendida como suporte de criação de espaços simbólicos suscetíveis de serem 

apropriados pelos atores do campo jornalístico de massa.  

Essa dinâmica torna a cyberdifusão de informações ou, mesmo, conflitos, o 

principal elemento diferenciador entre a internet e os demais meios de comunicação 

de massa. A cyberdifusão é compreendida como a rápida disseminação de 

informação por meio dos suportes eletrônicos. E, assim, segue rompendo fronteiras 

do espaço e do tempo.  

No entanto, apesar das diversas possibilidades e rapidez no acesso a 

informações através da internet, é necessário considerar que a tecnologia e os 

sujeitos que dela se apropriam estão imersos às relações de poder existentes offline. 

Dessa forma, a mudança de relações de poder possibilitadas pelo acesso à internet 
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só acontecera, de fato, se houver, no mundo offline situações que favoreçam essa 

mudança. 

 

Na relação com a mídia, a pesquisa que as pessoas fazem do significado 
do que veem, escutam ou leem é filtrada por seu grau de envolvimento com 
determinados grupos, orientados para práticas interpretativas precisas, mas 
a pesquisa de significado passa também por meio de processos de atenção 
seletiva, elaboração e memorização de informações, coordenação com os 
suportes motivacionais da experiência pessoal (MININNI, 2008, p. 51). 
 

Segundo Bennet e Entman (2001) essas mudanças permitem dois processos 

não excludentes: a segmentação e a convergência. A convergência é entendida 

como uma tendência de integração entre os diferentes canais de comunicação, a 

banda larga nos permite, hoje, ter acesso via internet a canais de televisão, rádio, 

jornais impressos na versão online e assim por diante. 

A segmentação é resultado do processo de convergência, uma vez que os 

usuários possuem meios para acessar apenas os conteúdos que têm interesse, com 

a flexibilidade de criar os próprios horários. 

A verdade é que ainda não sabemos a consequência desses fenômenos para 

a vida social e pessoal do indivíduo. Antes do surgimento das novas tecnologias, os 

meios tradicionais de comunicação conseguiam delimitar facilmente o público-alvo, 

configurando a própria opinião. A segmentação, sem dúvidas, dificulta esse trabalho, 

pois as demandas estão muito fragmentadas. Existe uma disputa para ser mais 

visualizações ou mais acessos em sites, blogs, redes sociais, que ilustra bem essa 

situação. 

Com toda essa dinâmica em circulação, os movimentos sociais, com o tempo, 

também foram modificados, em especial, pelas novas tecnologias da informação e 

comunicação. De forma que os movimentos sociais têm repertórios de ação que 

podem ser apropriadas de maneira distinta, dependendo do contexto político, das 

expectativas dos participantes e dos sujeitos que estão envolvidos. 

 
O universo de sentido propiciado pelo discurso impõe-se tanto pelo ethos 
como pelas “ideias” que transmite; na realidade, essas ideias se 
apresentam por intermédio de uma maneira de dizer que remete a uma 
maneira de ser, à participação imaginária em uma experiência vivida. (...) o 
poder de persuasão de um discurso consiste em parte em levar o leitor a se 
identificar com a movimentação de um corpo investido de valores 
socialmente especificados (MAINGUENEAU, 2004, p. 99). 
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Dessa maneira, a identificação com algum movimento social tem estreita 

relação com as experiências de vida de cada sujeito, de forma, que o discurso 

apresentado tem o poder de propiciar o engajamento na luta de determinados ideias 

de mudança social. 

 

Os movimentos sociais foram e continuam a ser as alavancas da mudança 
social. Geralmente se originam de uma crise nas condições de vida que 
torna insustentável a existência cotidiana para a maioria das pessoas. São 
induzidos por uma profunda desconfiança nas instituições políticas que 
administram a sociedade. A conjuminância de degradação das condições 
materiais de vida e crise de legitimidade dos governantes encarregados de 
conduzir os assuntos públicos leva as pessoas a tomar as coisas em suas 
próprias mãos (...) e no final, mudar os governantes e até as regras que 
moldam suas vidas (CASTELLS, 2013, p. 161). 

 

No entanto, vale ressaltar as relações de poder expressadas com o objetivo 

de manter a ordem social e a estabilidade das instituições políticas. Neste caso, o 

uso da força é, logicamente, desigual. Por isso, de acordo com o autor, os 

movimentos sociais são desencadeados por emoções derivadas de algum evento 

significativo que ajuda os manifestantes a superar o medo e desafiar os poderes. 

Neste contexto, Lévy (2011) sustenta a internet como um possível espaço de 

uma nova forma de democracia direta em grande escala, onde grandes 

coletividades poderão interagir em tempo real. Considerando que as ágoras virtuais 

podem abrir espaços de comunicação, de negociação, de surgimento de uma fala 

coletiva e de decisão em tempo real, existem cada vez menos argumentos técnicos 

para perpetuar o despotismo fragmentado que constitui a delegação.  

Em contrapartida, Alves (1999), considera a internet como a mídia ou o meio 

de circulação da imensa coleção de mercadorias que caracteriza riqueza das 

sociedades em que domina o modo de produção capitalista. No entanto, reduzir a 

sociedade a um conjunto interligado de redes digitais é uma forma equivocada de 

abstração das divisões sociais geradas pela sociedade alerta Lévy (2011).  

Dessa maneira, é indispensável considerar as contradições sociais, pois 

delas, resultam diferentes interesses de classes sociais. Sendo que nas relações 

que são estabelecidas, a interação das pessoas por meio dos recursos midiáticos 

não está livre de algum controle patronal, policial e ideológico.  
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Chauí (1997) ressalta que não é qualquer um que pode dizer qualquer coisa a 

qualquer outro em qualquer lugar sob qualquer circunstância. Há, portanto, regras 

de interdição quanto ao emissor, ao receptor, à mensagem, seu tempo e seu lugar. 

Neste sentido, Soares (2007) destaca a necessidade de considerar a 

sociedade da informação como uma sociedade de classes, na qual o ciberespaço 

não existe descolado do mundo material e que a infraestrutura lógica e física da 

maioria das redes está sob o controle das mesmas pessoas e empresas que sempre 

controlaram o capital. Percebemos que o ciberespaço pode influenciar movimentos à 

espelho de outros que tiveram êxito, como destaca Castells (2013). 

 

Mas movimentos socais não nascem apenas da pobreza ou do desespero 
político. Exigem uma mobilização emocional desencadeada pela indignação 
que a injustiça gritante provoca, assim como pela esperança de uma 
possível mudança em função de exemplos de revoltas exitosas em outras 
partes do mundo, cada qual inspirando a seguinte por meio de imagens em 
rede pela internet (p. 163). 

 

Além de servir de inspiração, a internet facilita a organização de movimentos, 

visto a facilidade de difundir mensagens e reunir pessoas com o mesmo propósito. 

Outro ponto a favor é o fato que a internet propicia a mobilização com custos bem 

menores em comparação a mobilização presencial.  

Castells (2013) destaca que embora os movimentos tenham sua base no 

espaço urbano, mediante ocupações e manifestações de rua, sua existência 

contínua tem lugar no espaço livre da internet. 

A internet, assim, descentraliza as lideranças e maximiza as chances de 

participar do movimento, que pode ganhar força através das redes sociais. De certa 

forma, também reduz a vulnerabilidade do movimento, uma vez que a conexão em 

rede pode “proteger” dos possíveis adversários e da manipulação. 

 
O papel da internet e da comunicação sem fio nos atuais movimentos 
sociais em rede é fundamental, mas a compreensão delas tem sido 
obscurecida por um debate sem sentido, na mídia e nos círculos 
acadêmicos, ao negar que as tecnologias de comunicação estejam na raiz 
dos movimentos sociais. Isso e óbvio. Nem a internet nem qualquer outra 
tecnologia, nesse sentido, pode ser fonte de causação social. Os 
movimentos sociais surgem da contradição e dos conflitos de sociedade 
especificas, e expressam as revoltas e os projetos das pessoas resultantes 
de sua experiência multidimensional (CASTELLS, 2013, p. 170). 
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O pesquisador nos faz um alerta no sentido de entender a origem dos 

movimentos sociais, de forma a considerar a presença inegável da mídia e das 

tecnologias. No entanto, ressaltar que nem a mídia, nem os meios técnicos são as 

causas dos movimentos, pois estes surgem das experiências e situações 

compartilhadas pelos indivíduos socialmente. 

Se não temos como escapar dessa realidade tecnológica, nos vale refletir 

sobre outras questões que envolvem esse espaço, de forma que as novas 

tecnologias podem provocar o esquecimento e a passividade de seus usuários, 

devido à necessidade imediata de responder a estímulos, o que pode pretender a 

uma compreensão superficial dos fatos. 

 

3.3 Representação social através na mídia 

 

A origem da expressão representação social é européia. Ela remete ao 

conceito de representação coletiva de Émile Durkheim, retomado por Serge 

Moscovici para desenvolver uma teoria das representações sociais no campo da 

Psicologia Social. 

O termo representação social foi postulado por Sérge Moscovici por ocasião 

de seus estudos sobre a Psicanálise com o objetivo de designar o tipo de fenômeno 

ao qual a sua interpretação teórica se aplicava. No entanto, hoje, o termo é usado de 

forma ampla, vinculado a diversas questões. 

A escolha da Psicanálise pelo pesquisador se justifica pela ideia de que a 

mesma se constituía em um evento cultural que ultrapassava o domínio das ciências 

e afetava a sociedade. A disseminação da Psicanálise na sociedade foi possível por 

meio da Teoria das Representações Sociais, por meio da qual Moscovici (1978) 

concluiu que representação é composta de figuras e de expressos socializadas. 

 
De forma conjunta, uma representação social é a organização de imagens e 
linguagem, porque ela realça e simboliza atos e situações que se tornam 
comuns. Devendo ser encaradas de modo ativo, as representações 
possuem papel de modelar o que é dado do exterior, mediante a relação 
entre indivíduos e grupos com objetos, sendo os atos e situações 
constituídos por interações sociais (MOSCOVICI, 1978, p. 25-26). 

 

Dessa maneira, a representação não é uma construção, apenas, pessoal, 

mas profundamente imbricada nas relações simbólicas formalizadas entre sujeitos e 
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objetos. Assim entendida, a função da representação social, segundo o pesquisador, 

está na elaboração de comportamentos e na comunicação entre indivíduos. 

 
É uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um 
objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum 
a um conjunto social. Igualmente designada como saber do senso comum 
ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é 
diferenciada, entre outras, do conhecimento científico. Entretanto, é tida 
como um objeto de estudo tão legítimo quanto este, devido a sua 
importância na sua vida social e a elucidação possibilitadora dos processos 
cognitivos e das interações sociais (JODELET, 2001, p. 22). 

 

Neste contexto, as representações guiam as pessoas na forma de nomear e 

definir os aspectos da realidade e, também, na tomada de decisões. A 

representação social entendida como sistema de interpretação, que orientam as 

relações dos indivíduos com o mundo, organizam e conduzem as comunicações 

sociais. 

 
Os sistemas de representações são constituídos de contradições. Estas são 
articuladas em totalidades coerentes, em torno de esquemas predominantes 
que fornecem às representações sociais níveis funcionais de adaptação, em 
acordo com os níveis de realidade com os quais os sujeitos estão 
confrontados. Assim, as representações garantem aos sujeitos a 
possibilidade de preservar seu próprio equilíbrio, bem como sua 
necessidade de coerência no exercício de suas práticas sociais e em suas 
relações com os que os cercam (GILLY, 2001, p. 321) 

 

As articulações, as quais, o autor menciona, não se referem apenas à 

compreensão de aspectos macroscópicos, como a pertença a determinado grupo 

social e comportamentos, mas, também, versam sobre análise minuciosa referente à 

comunicação. 

Nesta situação, as mídias possuem uma estreita relação o sentimento de 

pertença e, assim, com a própria representação social que recorrentemente é 

propagada de forma linear e universal. 

Se numa perspectiva, as mídias produzem uma grande diversidade de 

produtos culturais e indicam a possibilidade de escolha do público a partir de 

pessoais, personalizando o consumo simbólico, em contrapartida, manejam 

reproduções de representações dominantes para a cultura geral. Para isso, utiliza 

códigos de domínio geral que são facilmente entendidos e decodificados pela 

maioria. 
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Por essa razão, devemos considerar que as representações midiáticas 

podem, em grande parte, conter estereótipos, conceitos e imagens simplificados dos 

acontecimentos. Quando essa situação decorre para a prática, limitam-se as 

possibilidades de identificação e de visibilidade a determinados grupos sociais.  

 
As representações, constituídas por normas e instituições e expressas por 
códigos verbais e visuais, são construções histórico-sociais capazes de 
restringir e moldar as visões de mundo, assim como a maneira de perceber 
e conceber os indivíduos, a sociedade e os fenômenos sociais. Dessa 
maneira, a representação envolve processos de percepção, identificação, 
reconhecimento, classificação, legitimação e exclusão (PESAVENTO, 2003, 
p.40). 
 

As representações construídas pelos discursos hegemônicos que circulam 

nos espaços sociais são reproduzidas em diferentes escalas e incorporadas como 

sendo o discurso oficial. Neste sentido, as representações midiáticas se apresentam 

como produtoras de discursos e representações. De acordo com Pesavento (2003),  

 
a força da representação se dá pela sua capacidade de mobilização e de 
produzir reconhecimento e legitimidade social. As representações se 
inserem em regimes de verossimilhança e de credibilidade, e não de 
veracidade [...]. As representações apresentam múltiplas configurações, e 
pode-se dizer que o mundo é construído de forma contraditória e variada, 
pelos diferentes grupos do social (p. 41). 

 

Dessa forma, para entender as representações e a forma como estabelecem 

significados, faz-se necessário compreender o processo de construção com vista 

para os instrumentos ideológicos que buscam produzir sentido. Para isso, é 

fundamental colocar o discurso num cenário mais amplo, incluindo todo o espaço 

social que significa e produz significados. 

De acordo com Woodward (2007), é por meio dos significados produzidos 

pelas representações que nos posicionamos enquanto sujeitos e damos sentido às 

nossas experiências.  

Portanto, podemos considerar que a realidade da cibercultura permite uma 

circulação variada de produções e discursos em ambientes de sociabilidade e 

desencadeia, desse fluxo, a construção de narrativas do próprio eu, tornando 

possível novas formas de representação e evidenciam as representações que nos 

permitem entrar em contato com experiências de vida, historias e pessoalidade. 

Segundo Mininni (2013) a mídia tem oportunidades extraordinárias para 

construir de maneira velada e fazer circular representações estereotípicas de alguns 
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aspectos da realidade de grande importância social. Assim, quanto mais marginal for 

um grupo, mais a visibilidade será dependente dos estereótipos da mídia. 

 
A representação social é um corpus organizado de conhecimentos e uma 
das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam inteligível a 
realidade física e social, inserem-se num grupo ou numa ligação cotidiana 
de trocas e liberam os poderes de sua imaginação (MOSCOVICI, 1978, p. 
28) 
 

Neste contexto, a avaliação que os indivíduos fazem de si mesmo e de seus 

interesses, sob o influxo crescente dos referenciais midiáticos, interfere 

substancialmente nas demandas políticas que expressam ou deixam de expressar.  

Atualmente, os referenciais sociais e as sofisticadas formas de análise, 

abordam o processo de produção, circulação, consumo e contestação das 

representações midiáticas dos grupos minoritários. 

Neste sentido, Rudiger (2002) discorre sobre a possibilidade de viver “vários 

eus”, de manipular as identidades individuais e a extensão com que se controla o 

seu reconhecimento no ciberespaço não se distingue do modo como esse processo 

acontece na vida cotidiana, de forma que, também, se reproduz boa parte das 

estruturas sociais e das relações de poder existentes. 

Assim, o ciberespaço não é um outro mundo, mas um espaço social no qual 

os problemas se repetem. A construção das identidades no mundo online tem como 

abstruso a questão das representações e os sistemas simbólicos que as constitui. 

Neste cenário, Mininni (2013) ressalta que por meio da seleção, da 

valorização e da narração da informação a mídia realiza uma modelagem das 

pessoas não apenas exibindo coisas que as farão pensar sobre os fatos, mas já 

indicando em que fatos pensarem. O que está intrinsecamente representado na 

mensagem midiática ligeiramente espalhada pode interferir na forma como o sujeito 

se acha representado na esfera social. 

Como sugere Woodward (2007), as identidades são construídas 

relativamente a outras identidades, baseando-se comumente nas diferenças e tendo 

como marco essencial para a produção de significados as oposições binarias, como 

por exemplo: o branco em relação ao negro, homem e mulher, gordo e magro, entre 

outros. 

Essas formas de significar as representações culminam por deslegitimar a 

pluralidade das representações e das identidades. Neste contexto, Rudger (2002) 
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afirma que as concepções tradicionais acerca dos papeis sociais, apesar de 

esvaziadas de conteúdo, são reinscritas ao invés de subvertidas nas práticas mais 

comuns em curso no ciberespaço, ainda que se abram várias vias para a 

experimentação das identidades. 

Se em certas vezes as ciberidentidades se apresentam como um continuum 

da identidade dos sujeitos na vida cotidiana, apenas quem sabe numa versão 

melhorada de si mesmo, noutras elas são manipuladas de modo a reconstruir 

completamente a autoimagem dos usuários, podendo dar origem inclusive a 

algumas ciberidentidades fakes. 

Como também pontua Jaguaribe (2007), tornar o individual público por meio 

de “narrativas do eu” ou escritas de si em blogs e fotoblogs é expor as experiências 

cotidianas individuais, sedimentando assim uma acumulação de individualidades 

que podem inspirar identificações coletivas. Tornar público as minúcias da vida 

privada cotidiana é dar visibilidade a um tipo específico de subjetividade, é 

possibilitar o consumo simbólico de pequenos fragmentos banais da vida e dos sutis 

modos de ser, incluindo no repertório social e cultural referências identitárias plurais. 

Desse modo, percebemos que as identidades estão profundamente 

imbricadas nos diversos cenários da representação social, individual e coletiva. As 

maneiras pelas quais interagimos e adaptamos ao mundo, as formas pelas quais 

orientamos as praticas cotidianas, as formas de perceber e representar o outro e a 

nós mesmos são influenciadas diariamente a partir da participação constante da 

mídia em nossas vidas. 
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4 PERCURSOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DO EPISÓDIO DA GREVE 

DOS PROFESSORES 

 

Considerando todo o referencial teórico estudado e buscando compreender a 

forma como os professores de Campos dos Goytacazes foram representados, 

realizamos a análise de todo o material coletado via internet, procurando contemplar 

as “vozes” da greve e a imagem que se buscou construir do professor nas diversas 

fases do movimento. 

 

4.1 Percursos metodológicos da pesquisa  

 

Em maio de 2015, quando a greve dos professores municipais de Campos dos 

Goytacazes foi deflagrada, iniciamos o acompanhamento do movimento, já visando 

a presente pesquisa. 

A partir desse momento, efetuamos o levantamento das reportagens publicadas 

sobre o assunto. Priorizamos os jornais online devido a uma maior facilidade de 

acesso e rápida atualização das informações referentes à greve. Dessa forma, 

selecionamos todas as matérias publicadas sobre assunto, abordando situações que 

precederam a greve até as publicações que surgiram após o movimento, logo que o 

mesmo foi encerrado.  

O levantamento foi realizado entre os dias 14 e 25 de maio de 2015 no site de 

busca Google. Com o propósito de promover a estratificação da busca e trabalhar 

com uma base menos dispersa, optamos por refinar o levantamento por meio do 

termo de busca: “greve dos professores de Campos dos Goytacazes 2015”. Assim, 

nossa amostra de pesquisa conta com seis jornais online, totalizando dezessete 

matérias sobre o objeto da pesquisa, como ilustra a tabela 2. 
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Quadro 2: Quantidade de matérias publicadas sobre a greve.  
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Desse modo, passamos a localizar e registrar as abordagens e os enfoques de 

cada reportagem, ou seja, a forma de considerar ou entender o assunto em questão. 

Em seguida, dedicamo-nos a analisar de que forma esses temas e enfoques foram 

utilizados para compor a imagem dos professores grevistas.  

Vale lembrar que de acordo com dados do IBGE, Campos dos Goytacazes 

possui 239 unidades de educação, sendo 161 escolas e 78 creches. A rede 

municipal de ensino tem 57 mil alunos e 5.500 professores. As principais 

reivindicações do movimento são: reposição salarial, retorno do vale transporte, 

reformas das escolas, material didático, redução da carga horária (previsto em lei 

federal), merenda de qualidade, vigias, entre outras.   

De acordo com Brandão (2000), a “construção do objeto” diz respeito, entre 

outras coisas, à capacidade de optar pela alternativa metodológica mais adequada à 

análise daquele objeto. Se nossas conclusões somente são possíveis em razão dos 

instrumentos que utilizamos e da interpretação dos resultados a que o uso dos 

instrumentos permite chegar, relatar procedimentos de pesquisa, mais do que 

cumprir uma formalidade, oferece a outros a possibilidade de refazer o caminho e, 

desse modo, avaliar com mais segurança as afirmações que fazemos. 

Neste contexto, para efeito de análise, identificamos as vozes ao redor dos quais 

se constroem o discurso jornalístico de cada reportagem: voz do professor, voz dos 

representantes e voz da prefeitura. Assim, iremos percorrê-los através da descrição 

do corpus selecionado e analisá-los considerando as situações centrais da greve: 

trabalho, carreira, cotidiano, considerando a representação social do docente. 

Dessa forma, apresentamos um pouco da história e do perfil de todos os 

jornais online utilizados na pesquisa. 

Jornais 
Online 

 Quantidade de Matérias publicadas 

G1.com 4 

Ururau 5 

O Diário  2 

Viuonline 1 

Terceira Via 4 

Folha da 
Manhã 

1 
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 Ururau: Jornal online, criado em Novembro de 2008. Possui no canto 

superior direito a logo da Record HDTV e da Rádio Record. A página 

do jornal não apresenta maiores informações. (Fonte: informações do 

site. Disponível em http://www.ururau.com.br) 

 

 Terceira Via: é um portal de notícias criado através da cooperação de 

um grupo de investidores, executivos e profissionais de comunicação, 

entre eles: a agencia de Comunicação Estudio Ideia, Consultoria de 

gestão G4 e a empresa de geração de conteúdo e assessoria de 

imprensa Clio assessoria. A equipe do portal é formada por jornalistas, 

colunistas e colaboradores. O grupo de trabalho manteve o foco 

estratégico e de geração de conteúdo na cidade de Campos dos 

Goytacazes e região (Fonte: informações do site. Disponível em 

http://www.jornalterceiravia.com.br/quemsomos). 

 

 Viuonline: O Portal VIU ONLINE é uma plataforma digital da revista 

VIU! A circulação impressa abrange cidades do Estado do Rio de 

Janeiro. (Fonte: Informações do site. Disponível em 

http://www.viuonline.com.br/) 

 

 O Diário: Jornal apresenta no lado direito uma relação de parceiros, 

entre eles Garotinho (atual secretário de Governo de Campos) e 

Clarice Garotinho (Deputada Estadual e filha da prefeita de Campos), 

fica em evidencia algum tipo de relação entre o governo atual da 

cidade e o jornal. (Fonte: informações do site. Disponível em 

http://www.diarionf.com) 

 

 G1.com: é um portal de notícias, vinculado às TVs filiadas à Rede 

Globo. (Fonte: informações do site. Disponível em 

g1.globo.com/rj/norte-fluminense) 

http://www.jornalterceiravia.com.br/quemsomos
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Brandão (2000) versa sobre a atenção permanente do pesquisador aos seus 

objetivos, obrigando-o a colocar-se intensamente à escuta do que é dito, a refletir 

sobre a forma e conteúdo da fala, além, é claro, dos tons, ritmos e expressões 

gestuais que acompanham ou mesmo substituem essa fala. Portanto, nossa 

pesquisa seguirá a abordagem qualitativa. 

Neste contexto, o desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa pressupõe 

um corte temporal-espacial de determinado acontecimento ou fenômeno. Assim, a 

pesquisa qualitativa busca aproximar sentidos, facilitando a compreensão de 

fenômenos e situações sociais. 

De acordo com Günther (2006), a pesquisa qualitativa se caracteriza por uma 

abordagem subjetiva e organicista (o todo é mais do que a soma das partes). Possui 

maior ênfase na proximidade do pesquisador em relação aos fenômenos estudados.  

Sendo assim, esse método de pesquisa demonstrou ser o mais adequado ao tema 

que propomos. 

Portanto, para analisar as reportagens e as imagens publicadas sobre a greve 

lançamos mão da Análise do Discurso, propondo estudar as identidades e 

representações como uma construção discursiva, histórica, heterogênea e instável. 

Focalizamos a análise de textos com o objetivo de explicitar o trabalho discursivo da 

mídia na produção do status social do movimento. De acordo com Pêcheux (1997), 

o sentido é da ordem histórica e assim sendo, é preciso trabalhar juntamente com as 

duas ordens do discurso: a língua e a história. 

A análise do discurso é um campo de pesquisa cujo objetivo é compreender a 

produção social de sentidos, realizada por sujeitos históricos através da linguagem. 

Assim, a AD propõe trazer para as análises dos textos e imagens, questões sócio 

históricas como uma dimensão constitutiva do discurso. 

Além disso, a AD não trabalha com modelos prontos de análise, pois entende 

que um modelo analítico não é capaz de dar conta do discurso em toda sua 

complexidade. 

 
Esse método não é ‘modelo’ para a compreensão e interpretação dos 
discursos; ele não existe pronto, pré-fabricado, não aceita ‘encomendas’. 
Ele precisa ser, a cada procedimento de análise, construído, trabalhado, em 
parceria indissociável com a teoria crítica onde é forjado (FERREIRA, 2007, 
P. 16). 
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Dessa forma, todo discurso possui uma correspondência entre a historicidade 

e a materialidade, entre a descontinuidade do histórico e a regularidade da 

linguagem. Outro ponto metodológico importante refere-se ao fato que a descrição e 

a interpretação não são dois momentos separados da análise. Para Pêcheux (1997), 

o discurso é estrutura e acontecimento, de forma que o histórico está implícito nas 

elipses. 

Neste contexto, ressaltamos as análises de textos midiáticos de rápido 

acesso e circulação. Bauman (2001) usa a expressão “modernidade líquida” para 

definir o momento no qual vivemos, onde tudo é efêmero, principalmente na 

sociedade midiática, em que os valores, as escolhas modificam-se com extrema 

rapidez, devido à globalização e à desterritorialização, tornando as categorias de 

pertencimento e de identidade fluidas, instáveis, provisórias e descartáveis. 

Procuramos, também, demonstrar a importância da aproximação entre a 

análise do discurso e a mídia, a fim de compreender os movimentos discursivos de 

produção de identidades, status social e imagem profissional dos professores antes, 

durante e após a greve. 

 

4.2 A greve dos professores de Campos dos Goytacazes: panorama geral  

 

A greve dos professores municipais em Campos dos Goytacazes, sem 

dúvidas, marcou a história da maior cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. 

Acompanhamos o movimento diariamente através das publicações midiáticas e, a 

princípio notamos que um movimento dessa grandeza foi pouco veiculado pelos 

jornais locais.  

Totalizando cinco dias de duração entre o estado de greve e a greve de 

ocupação, o movimento contou com um total de dezessete matérias publicadas, 

uma média de três matérias diárias, incluindo nesse quantitativo as publicações que 

antecederam e as que ocorreram após o movimento. A tabela 3 ilustra esse 

referencial. 

Com objetivo de organizar a análise e facilitar a leitura, optamos por trabalhar em 

tópicos, destacando as fases da greve: pré-greve, greve e pós-greve. Vale ressaltar, 
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também, que os trechos das falas diretas, retiradas das reportagens estão na 

íntegra, com grifo nosso para ressaltar alguns trechos utilizados na análise. 

 

DATA TÍTULO JORNAL Online 

12/maio 
(terça-feira) 

Professores da rede municipal de Campos 
entram em estado de greve 

Terceira Via 

18/maio 
(segunda-feira) 

Prefeitura diz que apenas 30% das escolas de 
Campos aderiram a greve da rede municipal 

Ururau 

18/maio 
(segunda-feira) 

 
Greve de professores termina nesta quarta O Diário 

18/maio 
(segunda-feira) 

Em resposta à proposta do governo, 
professores começam greve em Campos 

Terceira Via 

19/maio 
(terça-feira) 

 

Prefeitura firma compromisso para atender 
reivindicações de servidores da Educação 

Ururau 

19/maio 
(terça-feira) 

 

Greve dos professores chega ao segundo dia 
com 90% de adesão em Campos 

Terceira Via 

19/maio 
(terça-feira) 

Professores Municipais de Campos em greve 
pelo segundo dia 

Folha da Manhã 

20/maio 
(quarta-feira) 

Professores lotam assembleia e decidem 
continuar greve até sexta (22) 

Terceira Via 

21/maio 
(quinta-feira) 

Campos-RJ: Professores prolongam greve Viuonline 

21/maio 
(quinta-feira) 

Por unanimidade, educadores decidem pela 
manutenção da greve 

Ururau 

21/maio 
(quinta-feira) 

Siprosep aponta 'cunho político' na greve dos 
professores de Campos 

O Diário 

21/maio 
(quinta-feira) 

Professores municipais de Campos, RJ, 
decidem manter a greve 

G1.com 

21/maio 
(quinta-feira) 

Secretário diz que greve dos educadores de 
Campos pode ser ilegal 

Ururau 

22/maio 
(sexta-feira) 

Professores de Campos, RJ, fazem 
manifestação no 5º dia de greve 

G1.com 

22/maio 
(sexta-feira) 

Depois de horas de manifestação, professores 
chegam a acordo e retornam na segunda 

Ururau 

23/maio 
(sábado) 

Greve dos professores termina em Campos, 
RJ, após dia de protestos 

G1.com 

24/maio 
(domingo) 

Professores de Campos retornam às salas de 
aula após cinco dias parados 

G1.com 

Quadro 3: Levantamento das matérias publicadas sobre a greve. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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 Pré-greve 

No dia 12 de maio de 2015 (terça-feira), o movimento foi anunciado, apenas, pelo 

jornal Terceira Via.  

 

 Greve 

Primeiro dia 

Cinco dias após a primeira matéria, em 18 de maio de 2015 (segunda-feira), 

aconteceram três publicações, sendo elas: Terceira Via, O Diário e Ururau. Nesta 

oportunidade, observamos a manifestação sobre o assunto de dois jornais locais de 

certa “credibilidade”. 

No entanto, notamos que o teor das manchetes é contraditório. O Jornal o Diário 

(figura 2) afirma que a greve está no término, enquanto que o Terceira Via anuncia 

que o movimento está começando. Considerando o cenário político, no qual os 

jornais se inserem, vemos que o que é divulgado vai ao encontro desses interesses. 

Situando melhor a situação, o jornal O Diário “pertence” de forma clara ao governo, 

fato que se consolidou ao notarmos que divulgou, apenas, duas matérias sobre o 

assunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste contexto, neste primeiro dia de greve uma imagem bastante 

representativa foi publicada pelo jornal Ururau, como podemos verificar na figura 1. 

Figura 1: 30% dos professores aderem à greve. 
 Fonte: dados da pesquisa. 
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Vemos na imagem uma sala de aula ampla, limpa com cadeiras e mesas novas, 

quantidade de aluno adequada ao espaço físico e uma professora comprometida, na 

cadeira do aluno, ensinando pacientemente. Além disso, o texto em destaque afirma 

que apenas 30% das escolas municipais aderiram a greve. 

Então,  resta-nos refletir se está tudo bem com as escolas, com os alunos, 

nada falta, por que os professores decidiram pela greve. Indiretamente, a mídia, 

nesse início de movimento, constrói um discurso a ser vendido para toda a 

população, que pode exergar o professor como preguiçoso, descompromissado, 

farrista, entre outros adjetivos.  

Já o jornal O Diário faz discurso sem imagens, como mostra a figura 2,  

ressaltando que 70% das escolas não teve o funcionamento alterado, como 

podemos comprovar no trecho abaixo, retirado da reportagem.  

 

“No portão, um cartaz informava os motivos da paralisação. Os profissionais foram à 

escola, mas não deram aula. Levantamento da Secretaria de Educação, Cultura e 

Esportes (SMECE) apontou que apenas algumas unidades escolares tiveram o 

funcionamento alterado, com aulas normais em mais de 70% das escolas e creches” 

(O Diário, 18 de maio de 2015). 

Ao lado direito do discurso veiculado pelo jornal, temos os acessos aos blogs 

da página e, logo em primeiro lugar, aparece a foto de Garotinho, atual secretário de 

governo do município e cônjuge da prefeita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Greve termina. 

 Fonte: dados da pesquisa. 



85 

 

 

Outra publicação desse início de greve nos chama atenção pela imagem que 

ilustra a “capa”. O discurso em destaque anuncia que a greve começou e pode ser 

ampliada por tempo indeterminado. Vemos uma imagem que vai de encontro a 

publicada pelo jornal Ururau. Nesta, os professores vestem preto, parecem 

cansados, desanimados, desmotivados. O cenário, também mudou, agora, vemos 

um muro com pintura desgastada e com pichações. Já não aparenta um bom lugar 

para trabalhar ou estudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo dia 

No segundo dia de greve, tivemos três matérias publicadas pelos jornais 

Ururau, Terceira Via e Folha da Manhã. O jornal Terceira Via veiculou que a greve 

alcançou 90% de adesão, ressaltando que os pais dos alunos conhecem a difícil 

realidade da educação na cidade. É a primeira vez que alguma manifestação de 

apoio à greve foi publicada. 

 

Integrantes do comando de greve percorreram várias escolas e creches nesta 

segunda-feira (18) para explicar a situação aos os pais dos alunos. “Visitei mais de 

20 instituições e apenas três estavam funcionando. Um fator muito importante para o 

nosso movimento é o apoio dos pais, porque realmente a educação no município 

está um caos e os responsáveis pelos alunos também estão muito revoltados com 

Figura 3: Professores começam greve. 
Fonte: dados da pesquisa. 



86 

 

situação das escolas”, (professora Odisséia Pinto de Carvalho, integrante do Sepe, 

19 de maio de 2015) 

Diante desse cenário, o Ururau publicou que a prefeitura busca atender as 

reivindicações dos professores, com uma imagem bem próxima à da primeira 

matéria: uma sala de aula, aparentemente organizada, sob os ensinamentos da 

professora. Por outro lado, evidencia a presença do quadro de giz, realidade de 

muitas escolas e sinônimo de uma possível falta de investimento na estrutura das 

escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em contrapartida, a reportagem da Folha da Manhã estampa na capa 

imagens de três escolas fechadas e com faixas indicando a adesão à greve. Mas 

destacamos no corpo do texto falas de professores e funcionários. 

 

Na Escola Municipal Maria Lúcia, no Turfe Clube, uma professora, que terá a 

identidade preservada, relatou que a paralisação seria parcial, mas, na manhã de 

terça, não teria tido aula em nenhuma turma porque os alunos também não 

compareceram. “A estrutura da escola não está favorecendo. As obras estão 

paradas desde o ano passado. Está um caos” (Folha da Manhã, 19 de maio de 

2015) 

Figura 4: Prefeitura se compromete a atender as reivindicações. 
 Fonte: dados da pesquisa. 
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“Além das pautas da categoria, queremos melhorias na escola. Vidros quebrados, 

pátio com buraco, vazamento de água em uma das salas. Tiramos xerox do nosso 

bolso”, disse uma professora que não quis ser identificada. Outra professora 

comentou: “A comunidade está nos apoiando porque também não está satisfeita” 

(Folha da Manhã, 19 de maio de 2015) 

         Primeiramente, nos chama atenção, a preservação das identidades das 

professoras, que, apenas publicitam a realidade com a qual trabalham. A isso 

podemos atribuir ao medo de serem identificadas e serem alvo de algum tipo de 

coerção e controle visto que como funcionárias públicas concursadas não estão a 

mercê de vontade política para estarem no emprego. 

Terceiro dia 

           Seguindo para o terceiro dia (20/05), apenas o jornal Terceira Via se 

manifestou sobre assunto. Em um dia importante para decidir os rumos do 

movimento, no qual foi realizada uma assembleia, tivemos, apenas, uma 

reportagem.  

             No título, lemos a palavra “lotam”, transferindo ao movimento certa 

credibilidade pela alta adesão dos professores. Somamos a isso, a imagem de uma 

categoria unida, lutando, não só por melhores salários, mas, também, por estruturas 

melhores para os alunos. Pela ordem, temos uma notícia que anima e em seguida, 

outra que pode desagradar alguns: a continuação da greve. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Professores lotam assembleia. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Quarto dia 

No quarto dia de greve (21/05), temos o maior número de publicações, quatro 

jornais se manifestaram, sendo que o Ururau saiu com duas matérias. Surgem 

algumas especulações midiáticas importantes para a construção da imagem do 

professor. O Viu Online, na sua única reportagem sobre o tema, ressalta a 

prolongação da greve, estampando a imagem da assembleia lotada. Aferindo ao 

movimento força e união de categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ururau seguiu por esse mesmo caminho na elaboração da matéria. Uma 

imagem revela uma sala lotada de professores e a palavra “unanimidade” ecoa, 

mais uma vez, credibilidade. Quanto ao quantitativo, temos impasses. Aqui, são 300, 

enquanto que na publicação do dia anterior do Terceira Via, constavam 500 

professores presentes na assembleia. 

Figura 6: Professores prolongam greve. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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 O G1.com construiu um discurso bem próximo, ressaltando a decisão de 

manter a greve. Não há o uso de imagens nessa reportagem. Por sua vez, o jornal O 

Diário foi bem taxativo quanto à greve, declarando um possível envolvimento político 

no movimento. Ressaltamos que essa fala origina-se do sindicato, que deveria 

representar os professores. Na imagem, que ilustra a reportagem, aparece o 

presidente do SIPROSEP (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Educadores decidem manter greve. 
Fonte: dados da pesquisa. 

Figura 8: Siprosep aponta motivação política na greve. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Ressaltamos o posicionamento do sindicato, que legalmente, deveria 

representar e defender os funcionários públicos municipais e consideramos que as 

declarações contrárias somente foram publicadas no jornal que, supostamente, 

pertence à situação, segue abaixo trecho da reportagem, com destaque a “fala do 

jornal” e a “a fala do sindicato”. 

O Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais de Campos dos Goytacazes 

(Siprosep), que tem 1.662 professores municipais sindicalizados, se posicionou contrário à 

greve de ocupação dos professores, que hoje completa cinco dias. O presidente Sérgio 

Almeida disse que "o movimento tem cunho político" e que "falta habilidade dos professores 

para negociar com o governo" (O Diário, 21 de maio de 2015) 

           A publicação do Ururau também é bem representativa para a nossa análise, 

pois afirma que a greve pode ser ilegal. A palavra “ilegal” em destaque no título pode 

exercer uma influência negativa ao leitor que recebe a informação, fazendo 

justamente o oposto das primeiras duas publicações analisadas, incluindo uma do 

próprio jornal.  A imagem do movimento que se busca vender aqui é bem diferente: 

errado, desorganizado, que não cumpre os princípios legais.  

 
Quinto dia 

No dia 22 de maio (sexta-feira), tivemos duas matérias publicadas. Neste dia, 

aconteceu o grande ato público do movimento, que terminou por volta das 22h. No 

entanto, as publicações muito de diferem.O G1.com anunciou, em matéria 

atualizada às 15 horas 32 minutos, que os professores fariam uma manifestação, 

ressaltando que categoria quer melhorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Professores fazem manifestação. 
Fonte: dados da pesquisa. 



91 

 

 

Mais uma vez, é possível perceber no jogo de palavras uma construção de 

sentidos que se quer dar ao movimento. A expressão “categoria quer melhorias” 

busca transmitir uma situação de lutas. A imagem que ilustra a reportagem explicita 

essa colocação: professores em frente à escola, unidos, segurando uma faixa em 

posição de combate. 

A segunda reportagem publicada neste dia pelo jornal Ururau, já acontece 

após o movimento. A imagem, conforme figura 10,  nos chama a atenção: estampa 

uma multidão de professores em frente à prefeitura. A manchete também é 

impactante a expressão: “depois de horas de manifestação”, nos faz construir um 

sentimento de vitória com relação a greve e aos professores que lutaram por ela. 

Ainda na reportagem, vemos que houve acordo e as aulas irão recomeçar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PÓS-GREVE 

 

        Nos dias seguintes, 23 (sábado) e 24 (domingo) de maio, as únicas publicações 

são do G1.com anunciando o fim da greve e o retorno das aulas. As imagens das 

reportagens são bem próximas.  O enfoque está na forte imagem da passeata que 

cruzou a cidade. 

 

Figura 10: Professores chegam a acordo. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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O G1.com repercutiu a imagem da passeata, que teve como ponto inicial, a 

principal praça da cidade. Observamos várias pessoas vestindo preto, 

representando o luto e o descaso com a educação; vários cartazes, mas acima de 

tudo, uma multidão de professores, que conseguiram se unir, indo de encontro a 

imagem bastante veiculada pelos veículos midiáticos, de uma classe desunida, que 

nada consegue conquistar e aceita as condições precárias de trabalho. 

Figura 12: Greve dos professores termina. 
Fonte: dados da pesquisa. 

Figura 11: Professores retornam as salas. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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4.3  As “vozes” da greve por meio da representação social do professor 

 

Além das imagens, focamos, também, nossa análise nas “vozes” que tiveram 

espaço para expressão no episódio pesquisado. Portanto, verificamos a 

continuidade das falas que os jornais atribuíram aos envolvidos na greve e a forma 

como colocaram em circulação as falas que diretamente representam uma figura 

social. Neste sentido, Citelli (2012) ao falar sobre o espaço dado aos docentes, 

destaca que   

 
Impressiona como, nas manifestações sobre os educadores que circulam 
nos media, faltam as vozes dos próprios ou de entidades a eles associadas, 
como os órgãos classistas. Aliás, estes, quando dão invocados, tendem a 
ser deslegitimados e apresentados como sinônimos de um sindicalismo 
nostálgico e ultrapassado (p. 16). 
 

Assim, os professores podem ser representados como personagens e não 

como sujeitos capazes de falar acerca das questões que os afligem. De certa 

maneira, nos parece que os professores permanecem ao largo do debate público e 

não participam como sujeitos reais.  

Em contrapartida a essas questões, constatamos que essa hipótese não se 

confirmou no caso específico da pesquisa. O gráfico abaixo ilustra, que com 

exceção do jornal O Diário, os demais ouviram e publicaram o posicionamento dos 

professores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1: Incidência das “vozes” nas matérias publicadas. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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É nesse cenário dimensionado para um contexto de produção de sentidos e 

construção da imagem do movimento que consideramos a comunicação midiática 

uma das bases para a construção e desconstrução de conhecimentos, significados e 

representações.  

 
O mundo comunicado é consequência de ações discursivas nas quais o 
dizer é um modo dialógico e interativo de construir a realidade: é fruto de 
uma operação que executamos cooperativamente sobre o mundo, num 
esforço de construí-lo discursivamente para nossos propósitos 
(MARCUSCHI, 2003, p. 244). 

 

Os efeitos de sentindo materializam-se nos textos que circulam em uma 

sociedade. Nosso desafio é entender os percursos de sentido produzidos 

socialmente. Assim, a coerência de cada discurso é efeito da construção discursiva: 

o sujeito pode interpretar apenas alguns fios da imensa teia de sentidos produzidos 

pela mídia. 

O efeito de coerência e unidade dos textos são construídos através de 

agenciamentos discursivos que delimitam, classificam, ordenam, controlam e 

distribuem os acontecimentos, permitindo que um texto possa, de acordo com 

Foucault (2004) 

 
estar em relação com um domínio de objetos, prescrever uma posição 
definida a qualquer sujeito possível, estar situado entre outras performances 
verbais, estar dotado, enfim, de uma materialidade repetível (p. 121 e 122). 

 

Considerando que, na sociedade contemporânea, a mídia é o principal 

dispositivo discursivo por meio do qual é construída a história, com vias a memória e 

esquecimento, fazendo a mediação entre os leitores e a realidade. No entanto, o que 

os textos da mídia oferecem não é a realidade, mas uma construção que permite ao 

leitor produzir formas simbólicas de representação da própria realidade. 

Neste contexto, identificamos a frequência na qual as falas diretas dos 

envolvidos (professores, representantes, prefeitura e políticos) ocorreram nos 

discursos jornalísticos da amostra. Para a nossa surpresa, as falas dos professores 

ficaram atrás, apenas, das falas dos sindicatos em número de ocorrências, como 

podemos observar no gráfico que segue. Para efeito de análise, consideramos 

citações diretas, as que apareceram somente entre aspas, indicando a transcrição 

da fala tal qual foi dita.   
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As falas diretas publicadas nos permitem conhecer melhor os sujeitos, seus 

pensamentos, dificuldades e reivindicações, de forma a aproximar o discurso da 

realidade desses indivíduos. O efeito que se cria, é o de aproximação, de estar mais 

perto ao que de fato, acontece.  

Vale esclarecer que a maior frequência, representada pelos sindicatos, pode 

estar relacionada ao fato do movimento ter dois sindicatos envolvidos: O SEPE 

(Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação), este responsável pela 

organização do movimento e o SIPROSEP (Sindicato dos Profissionais Servidores 

Públicos de Campos) que, por diversas vezes, declarou-se contra a greve. 

Uma matéria publicada no site da prefeitura, causou indignação e revolta nos 

professores. Em resposta a essa publicação, na qual o secretário de Administração 

e Gestão de Pessoas, Fábio Ribeiro apresentou uma série de medidas para a 

valorização dos servidores municipais, o professor Helmar se manifestou: 

“Percebemos a matéria como uma ameaça para os que aderissem à greve e também como 

forma de manipulação da sociedade. Somente um grupo pequeno de professores recebe a 

regência3. Buscamos benefícios para toda classe. Na quarta-feira à noite terá uma 

assembleia onde decidiremos se entraremos em uma greve por tempo indeterminado. 

Estamos lutando por melhores infraestruturas nas escolas do município e por nossos 

                                            
3 Refere à uma gratificação para quem atua em sala de aula. A prefeitura de Campos dos Goytacazes 

iniciou o pagamento desse adicional no ano de 2013. Atualmente essa gratificação equivale a 20% do 

salário base dos professores. 

Gráfico 2: Frequência das falas diretas. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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direitos trabalhistas que são garantidos por lei. A propaganda oficial é muito linda, mas a 

realidade é muito diferente”, declara o professor Helmar Oliveira da Escola Santo Antônio, 

do Jardim Carioca. (Terceira Via, 18 de maio de 2015)   

Nesta mesma matéria do jornal Terceira Via, temos a fala da professora 

Cristiane. Percebemos claramente, uma tentativa da prefeitura de silenciar o 

movimento, por meio de uma ação coercitiva. 

“Logo no início da manhã um representante da prefeitura veio a nossa escola e solicitou dos 

diretores uma lista com o nome de todos os professores que aderirem à greve. Eles vão 

entregar na secretaria de educação para perdermos nossos direitos. Entre eles a regência. 

Esse tipo de conduta pode ser considerado até mesmo como assédio moral” revela 

Cristiane Barreto Castro, professora da Escola Santo Antônio, do Jardim Carioca. (Terceira 

Via, 18 de maio de 2015) 

Na mesma reportagem, temos o posicionamento da prefeitura por meio de 

nota, sobre o assunto. O texto inicia informando que o salário dos professores de 

Campos é superior ao piso nacional, diz, ainda que, os professores contam com 

Plano de Cargos e Salários e conclui dizendo que 70% das escolas funcionam 

normalmente. 

“O salário pago pela Prefeitura de Campos aos seus professores supera o estabelecido em 

piso nacional. Em Campos, profissionais da educação contam com um Plano de Cargos e 

Salários desde 2010 e vários benefícios foram alcançados. Recentemente, com mais de 

70% dos professores fora das salas de aula, a prefeitura anunciou mais melhorias, a fim de 

estimular a categoria. Entre os benefícios, o aumento de 100% da regência e a criação do 

Fundo Municipal de Assistência, que garantirá assistência médica e hospitalar a todos os 

servidores públicos, inclusive aos professores e demais profissionais da Educação. 

Levantamento da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (Smece), nesta segunda-feira 

(18), apontou que apenas algumas unidades escolares tiveram o funcionamento alterado, 

com aulas normais em mais de 70% das escolas e creches”. (Terceira Via, 18 de maio de 

2015) 

Nesta análise, seguimos a ordem das falas da reportagem, que encerra, 

justamente com a nota da prefeitura. Neste mesmo dia, o jornal Ururau publicou 

trecho da nota, salientando que a prefeitura está aberta a negociações. 



97 

 

Em nota, a Prefeitura informou que "tem ouvido propostas e reivindicações da 

categoria em recentes reuniões com representações do Sindicato dos Profissionais 

Servidores Públicos de Campos (Siprosep) e do Sepe, lembra que permanece aberta ao 

diálogo com a classe.” (Ururau, 18 de maio de 2015) 

O posicionamento dos sindicatos, por sua vez, é extremamente distinto. O 

SEPE, que é o sindicato articulador da greve, informa que os professores estão em 

negociação com o governo desde fevereiro, sem nenhum acordo. Enquanto que o 

SIPROSEP diz não ter motivos para aderir à greve, pois as propostas estão sendo 

atendidas pela prefeitura.  

Temos aqui um sério impasse na compreensão dessas falas, uma vez que, 

ambas são instituições legitimas que deveriam representar os interesses da 

categoria. Neste sentido, o secretário de administração e gestão afirmou que o 

SEPE conta com apenas 116 professores filiados, enquanto que o SIPROSEP 

possui 1.645 filiações. Todavia, vale ressaltar que a filiação ao SIPROSEP garante o 

direito a desconto em algumas lojas e atividades na cidade. A fala do secretário 

apresentando esse quantitativo é uma tentativa de desqualificar o movimento, 

tentando legitimar a vertente de cunho político no movimento dos professores. 

 

"Somos contra a política de abono. A proposta do Sepe é que todo magistério tenha 10% de 

aumento, mas a prefeitura não aceitou", explicou Norma, destacando que na quarta-feira a 

categoria volta a reunir em assembleia, a partir das 17h30, no Sindicato da Cedae, para 

avaliar o movimento. "Estamos desde fevereiro em negociação com o governo, sem 

avanço", acrescentou ela. (O Diário, 18 de maio de 2015) 

 

"Nós não temos o porquê aderir a essa paralisação, pois nossa proposta está sendo 

atendida com o Plano de Cargos e Salários, Fundo de Assistência e Saúde, auxílio 

social aos aposentados e pensionistas, entre outros benefícios", exemplificou o presidente 

do Siprosep. (Ururau, 18 de maio de 2015) 

No dia seguinte, a professora Odisseia denunciou as reais condições das 

escolas e de trabalho. Identificamos uma fala de revolta, na qual o professor 

enfrenta diversas situações para conseguir trabalhar, inclusive a de limpeza, a falta 

de apoio no interior das unidades escolares indica, claramente, um acúmulo indevido 

de funções.  

http://novosite.ururau.com.br/cidades/06ba32f8ff8ef4c5376476d33ca0270b879bd3f1_secretario_esclarece_beneficios_do_plano_de_cargos_e_salarios
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A falta de porteiro coloca em risco a segurança de todos naquele ambiente, 

assim como a ausência de materiais, compromete a qualidade das atividades e do 

aprendizado. Desenvolver um trabalho em um ambiente inseguro, sujo, sem 

materiais, parece-nos motivos suficientes para justificar o movimento. Além disso, 

essa sobrecarga de papéis para o professor pode acarretar um sentimento unânime 

de frustação e desvalorização profissional. 

 

“Nós não temos faxineiros e, muitas vezes, os professores limpam a escola. A questão da 

falta de porteiros é muito séria também, principalmente em áreas mais violentas. Estamos 

também sem material didático, como papel e outros itens básicos. Além disso, tem toda a 

situação dos direitos do professor, que já foi citada. Não estamos pedindo absurdos, 

estamos querendo o que é nosso por direito”, concluiu a professora Odisséia. (Terceira Via, 

19 de maio de 2015) 

Diante dessa situação, Citelli ressalta outras questões que integram a 

realidade do professor, interferindo na qualidade do trabalho desenvolvido e na 

autoestima profissional. 

O professor sente-se desrespeitado pelo sistema escolar do qual faz parte, 
tanto por sua remuneração insuficiente como por falta de condições 
adequadas de trabalho e preparo para lidar com todos os problemas que 
envolvem o cotidiano de uma sala de aula e seu entorno (CITELLI, 2012, 
p.31).  
 

O relato de uma ex-funcionária da escola, publicada na reportagem do dia 

anterior do mesmo jornal, confirma o que foi dito pela professora no que diz respeito 

à falta de funcionários nas escolas. 

Na Creche Escola Zumbi dos Palmares, no Parque Santa Rosa, a ex-funcionária 

terceirizada da prefeitura Elizabeth de Oliveira Cruz, de 52anos, que foi demitida em janeiro 

é quem faz a limpeza da unidade escolar sem receber nada em troca. “Eu venho visitar as 

crianças e os professores sempre que posso. Hoje cheguei aqui e vi todo esse lixo na frente 

e resolvi ajudar. Fiz de bom agrado. Tirei o lixo e limpei o banheiro das crianças por amor a 

elas”. (Terceira Via, 18 de maio de 2015) 

“Em Campos, profissionais da Educação contam com Plano de Cargos e Salários desde 

2010 e vários benefícios foram alcançados”, disse a nota da prefeitura (Folha da Manhã, 19 

de maio de 2015) 
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Apesar da nota publicada pela prefeitura, informando que os professores 

estão respaldados por meio do Plano de Cargos, houve uma reunião neste dia, no 

período da tarde (19/05) com a presença dos sindicatos (SEPE e SIPROSEP) e os 

secretários de Administração e Gestão de Pessoas, Fábio Ribeiro, e o de Educação, 

Frederico Rangel, conforme publicado pelo jornal Ururau. Após a reunião, a 

representante do SEPE avaliou o encontro como positivo, apontando algumas 

conquistas. 

“Tivemos pontos bastante positivos nesse encontro que é retirada da avaliação de dois em 

dois anos do Plano de Cargos e Salários, que será avaliado por tempo de serviço de igual 

período, e representa um percentual de 2,5% para o servidor, a extensão da letra J para O 

que passa a contemplar os aposentados, além da mudança de um para até três atestados 

sem perda de regência”, justificou. (Ururau, 19 de maio de 2015) 

No dia seguinte, o professor Helmar, aparece novamente. Agora, falando em 

assembleia, retruca o posicionamento do governo com a seguinte indagação: “O 

governo diz que está tudo lindo nas escolas. Alguém trabalha em escola linda aqui? ”, 

perguntou o professor Helmar Oliveira (Terceira Via, 20 de maio de 2015). Verificamos 

nesta fala, também, um elemento irônico juntamente a um tom de revolta.   

Por ocasião da assembleia, tivemos o posicionamento da professora Luciana 

e mais denúncias sobre as condições físicas dos prédios escolares e falta de 

profissionais. 

 

 “O tempo todo a prefeitura fala da crise do petróleo, como se isso fosse desculpa para tirar 

o que é nosso por direito. Então falamos dos livros da Expoente, que custam milhões e, nós 

professores, somos contra este gasto. Eu trabalho em uma escola onde faltam profissionais 

e ainda sofro com goteira na minha sala, mas tem o livro caro da Expoente. Não queremos 

este livro, queremos melhor estrutura nas nossas escolas e queremos saber quem ganha 

com isso”, disse a professora Luciana Ecard. (Terceira Via, 20 de maio de 2015) 

No discurso abaixo, constatamos a presença de elementos que conferem 

força ao movimento, como o apoio dos pais e a união dos professores. Esta fala 

publicada se difere das demais por fugir do campo das acusações e denúncias, 

conferindo ânimo e coragem para continuar a luta. 
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“Tenho quase 30 anos de magistério e nunca vi uma greve tão vitoriosa como a nossa. Foi 

lindo chegar nas escolas e ver os pais dando apoio total ao movimento. Foi lindo ver a força 

que nós educadores temos. Precisamos pensar agora nos riscos que uma greve prolongada 

tem e ter coragem e continuar firmes e mobilizados”, disse a professora Odisséia (Terceira 

Via, 20 de maio de 2015) 

Por ocasião da assembleia o vereador Dayvison Miranda pediu a palavra e 

enfocou que ele, juntamente com o vereador Alexandre Tadeu voltaram a favor dos 

professores para o reajuste salarial e plano de saúde, como nos informa o jornal 

Terceira Via. 

“Nós sabemos que os profissionais precisam de um plano de saúde e fizemos uma proposta 

ao governo municipal para que os profissionais recebessem um auxílio-saúde, como já 

funciona com o auxílio-alimentação. O valor de cerca de R$ 150 entra na conta e o 

profissional contrata o plano que quiser”, comentou Dayvison.(Terceira Via, 20 de maio de 

2015) 

 

A fala da professora Luciana, enfoca o diálogo com a comunidade como um 

dos pontos principais do movimento, deixando claro que a luta não é só por 

melhores salários, mas também, por escolas melhores. Neste discurso, entendemos, 

que se a greve obtiver apoio, todos sairão ganhando.  

 “Vamos às escolas, assinaremos o ponto e ao invés de darmos aulas, estaremos 

dialogando com a comunidade e chamando a população para estarmos juntos porque a 

greve é pelo reajuste e pela estrutura da escola também”, informou a educadora Luciana 

Eccard. (Ururau, 21 de maio de 2015) 

Nas falas publicadas pelo jornal Folha da Manhã, as professoras não foram 

identificadas. Uma, por que solicitou o anonimato e a outra, o próprio jornal resolveu 

manter o anonimato. Observamos, mais uma vez, a insatisfação com as condições 

das escolas e a necessidade de utilizar o próprio salário para tirar xerox. 

Na Escola Municipal Maria Lúcia, no Turfe Clube, uma professora, que terá a identidade 

preservada, relatou que a paralisação seria parcial, mas, na manhã de terça, não teria tido 

aula em nenhuma turma porque os alunos também não compareceram. “A estrutura da 
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escola não está favorecendo. As obras estão paradas desde o ano passado. Está um caos”. 

(Folha da Manhã, 21 de maio de 2015) 

“Além das pautas da categoria, queremos melhorias na escola. Vidros quebrados, pátio com 

buraco, vazamento de água em uma das salas. Tiramos xerox do nosso bolso”, disse uma 

professora que não quis ser identificada. Outra professora comentou: “A comunidade está 

nos apoiando porque também não está satisfeita”. (Folha da Manhã, 21 de maio de 2015) 

De acordo com o “Guia de referência para a cobertura jornalística”, um dos 

possíveis motivos pelos quais a voz dos docentes não aparece na mídia, se deve ao 

fato de muitos deles serem proibidos de expressar livremente opiniões. 

Muitos professores ou diretores são proibido – em função dos parâmetros 
legais que regulam as atividades dos servidores públicos- de expressar 
livremente suas opiniões para os jornalistas. Antes de fornecer qualquer 
depoimento para veículos de comunicação, esses profissionais precisam 
solicitar uma autorização às assessorias de imprensa. Mesmo quando são 
autorizados a falar, ainda assim, correm o risco de ser punidos, caso a 
opinião emitida seja considerada depreciativa. Por esta razão, em muitas 
ocasiões, a única maneira de conseguir o depoimento de um profissional da 
educação é apelando para o recurso do “off” (ou seja, sua identidade não 
pode ser revelada publicamente) (ANDI, 2009. P. 89). 

 

A esta situação podemos relacionar o fato que das dozes falas diretas 

veiculas, somente, quatro professores que se identificaram e falaram à imprensa.  

Neste mesmo dia, tivemos um discurso oficial sobre a questão do corte na 

folha de ponto, que havia sido mencionado no dia 18 pela professora Cristiane, 

quando por ocasião, foi pedido que os diretores enviassem uma lista com os nomes 

dos professores grevista à secretaria de educação. De acordo, com o secretário de 

Gestão Fabio Ribeiro, a greve estaria prejudicando os alunos e as mediadas 

estariam sendo tomadas em respeito a eles. 

Vemos, nesse momento, uma forte tentativa de construir uma imagem social 

negativa do movimento, que por linhas indiretas podemos supor ser egoísta, não 

considerando os prejuízos causados aos pais e alunos. Além disso, a notícia 

lançada de que a greve de ocupação pode ser ilegal, pode estremecer os 

professores. Muitos pensam no salário já comprometido no fim do mês e a ameaça 

constante de ter o ponto cortado por uma semana pode ser suficientemente 

assustador e coercitivo. 
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“O Sepe não respeitou a lei de greve e decretou o movimento quando as propostas ainda 

estavam em negociação com a Prefeitura, que em momento algum se negou a ouvir as 

reivindicações da categoria”. Informou o secretário de Administração e Gestão de Pessoas, 

Fábio Ribeiro (Ururau, 21 de maio de 2015). 

 

“Quem não estiver em sala de aula vai levar falta”, reiterou Fábio Ribeiro. (Ururau, 21 de 

maio de 2015) 

 

“Já encaminhei um ofício a Procuradoria do Município que irá avaliar se o movimento é 

ilegal ou não, caso haja irregularidades, tomaremos as providências cabíveis para manter o 

direito do cidadão, que precisa estudar” (Ururau, 21 de maio de 2015). 

 

O anúncio do corte foi feito ontem pelo secretário de Administração e Gestão de Pessoas, 

Fábio Ribeiro. Segundo ele "a prefeitura vem cumprindo a sua parte com os professores ao 

conceder ganhos para a categoria, mas que em respeito aos pais e alunos, que estão sendo 

prejudicados com a greve, medidas terão que ser tomadas". (O Diário, 21 de maio de 2015) 

Além disso, destaca-se a imagem de uma prefeitura que age corretamente, 

em detrimento a imagem dos professores, que nesse momento, aparecem como 

rebeldes e inconsequentes. Para reforçar essa imagem, temos as colocações do 

presidente do SIPROSEP, afirmando que o movimento tem “cunho político”, 

expressão que aparece duas vezes na matéria, incluindo o título, lemos três vezes. 

Destaque para uma estratégia discursiva de repetição, na qual o leitor se depara 

com os mesmos elementos textuais em vários momentos do texto. Os professores 

são apontados como os culpados pela ausência de acordo, por não terem habilidade 

para as negociações. 

Neste sentido, para Foucault (2000), a representação é formada tanto com o 

que é mostrado quanto com o que não é; por isso os sujeitos assumem posições 

determinadas pelo discurso, o que, por sua vez, delimita também os significados, 

inclusive para o próprio sujeito. 

Assim, o discurso midiático elabora um ponto de vista, na qual sintetiza temas 

e figuras e os coloca em circulação social através de diferentes enfoques. Ademais, 

o sindicato sai em defesa da prefeitura, afirmando que o governo está dialogando. 

Declara, também, que é o único representante legal de todas as categorias dos 
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servidores municipais. Sendo assim, por quais motivos está agindo contra os 

professores e a favor da prefeitura? 

 

O presidente Sérgio Almeida disse que "o movimento tem cunho político" e que "falta 

habilidade dos professores para negociar com o governo". (O Diário, 21 de maio de 2015) 

 

"O governo tem se mostrado aberto ao diálogo e enquanto único representante legal de 

todas as categorias dos servidores municipais, estamos negociando. Os professores não 

estão tendo habilidade e jogo de cintura para negociar com o governo", disse. (O Diário, 21 

de maio de 2015) 

 

"Nós do Siprosep não demos nenhuma orientação para fazer greve. Acho que greve é o 

último recurso. Estamos inclusive participando das reuniões quando somos solicitados, mas 

há um movimento político nessa greve", disse. (O Diário, 21 de maio de 2015) 

Diante de tantas colocações distintas, a veracidade de uma fala exige outros 

elementos comprobatórios. Assim, Baccega (1998) entende que   

 
Esse discurso jornalístico, uma das manifestações do discurso da 
comunicação, mascara a realidade. No entanto, difunde-se na sociedade 
que ele mostra mil faces do mesmo acontecimento. Essa é a postura dita 
liberal, que afirma: se queremos ter objetividade – já que todo discurso está 
eivado de subjetividade -, basta dar lugar, numa sociedade, a essa 
pluralidade de vozes que a constitui. E esse sofisma “aquieta” as 
consequências. Sofisma porque, evidentemente, se uma sociedade tem 
uma pluralidade de vozes, uma delas exercera a hegemonia e procurará 
mantê-la, ou seja, não permitirá que todas as vozes falem com o mesmo 
caráter de verdade. Isso, quando conseguem falar (p. 58). 
 

Em detrimento a essas declarações, a diretora do SEPE explica na mesma 

reportagem do jornal O Diário, que a proposta feita pela prefeitura não foi aceita 

porque não atende as reivindicações dos professores e inicia a fala afirmando que a 

prefeitura pretende cortar o ponto e a regência dos grevistas. De forma que, a 

prefeitura já não aparece aqui como a “mocinha da história”.  

 

"Adesão chega a 95%", diz comando de greve. (O Diário, 21 de maio de 2015) 

Para a diretora do Sepe, Cristine Marcelino, "o corte no ponto e na regência dos grevistas é 

um absurdo". Segundo ela, a proposta do governo foi rejeitada por não atender a pauta de 
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reivindicações da categoria que contempla reajuste anual com base nas perdas que chegam 

a 36%, melhorias na infraestrutura das unidades escolares e condições de trabalho, entre 

outros. (O Diário, 21 de maio de 2015) 

No dia 22 aparece a última citação direta representando a prefeitura, nela 

percebemos um problema local importante: o grande número de professores que 

estão afastados das salas de aula, o que pode indicar vários motivos entre eles: 

problemas de saúde, desenvolvidos no próprio ambiente de trabalho. 

 Outro ponto do discurso que merece destaque, é o fato de utilizar o aumento 

da regência para que os professores afastados retornem às salas de aula. Mas o 

mais intrigante é a expressão “ cuidar das nossas crianças”, criando uma atmosfera 

paternalista, de preocupação e cuidado, situações que, justamente, os professores 

não estão fazendo com a greve. Ao contrário disso, estão abandonando as “nossas 

crianças”. 

 

Fábio falou ainda sobre a proposta da Prefeitura de aumentar em 100% a regência. “Além 

de ser boa para os professores, atende a uma estratégia importante da Prefeitura para 

cuidar das nossas crianças, já que atualmente apenas 53% dos professores estão em sala 

de aula”. (Ururau, 22 de maio de 2015) 

 

No entanto, para quem se preocupa e quer cuidar das crianças, a situação 

apresentada pela diretora do SEPE, coloca em xeque a situação apresentada pela 

prefeitura. Primeiramente, temos a afirmação que as escolas foram abandonadas 

pela prefeitura e, assim, a situação se tornou insustentável. Prosseguindo, Norma 

destaca que a população está sofrendo, então, aparece aqui o elemento, que 

demostra a consciência e preocupação com os alunos e pais.   

 

"A situação ficou insustentável. As escolas foram abandonadas pela prefeitura. Esperamos 

que o governo municipal procure a categoria e faça uma proposta convincente para que 

possamos ter condições de retornar ao trabalho. A população está sofrendo e a prefeitura 

precisa resolver isso", destacou Norma Dias (G1.com, 22 de maio de 2015) 

 

A mudança do discurso afeta diretamente a construção de significados e, 

portanto, altera a produção de relações de poder, como salienta Castells (2013) 
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O processo de construção de significado caracteriza-se por um grande 
volume de diversidade. Existe, contudo, uma característica comum a todos 
os processos de construção simbólica: eles dependem amplamente das 
mensagens e estruturas criadas, formatadas e difundidas nas redes de 
comunicação multimídia. Embora cada mente humana individual construa 
seu próprio significado interpretando em seus próprios termos as 
informações comunicadas, esse processamento mental é condicionado pelo 
ambiente da comunicação (p. 15). 

 

No dia 24 de maio (domingo) foi publicada a última reportagem sobre a greve. 

Nela aparece o posicionamento do SEPE, deixando claro que conseguiram 

pequenos avanços e estão esperando o cumprimento desses por parte da prefeitura, 

caso contrário, irão parar novamente. 

 

"Tivemos alguns pequenos avanços e esperamos que a Prefeitura cumpra o que prometeu 

para a categoria. Caso não sejamos atendidos, vamos parar novamente. Na sexta, o 

objetivo era acampar na Prefeitura até termos o que reivindicamos", declarou Norma Dias 

(G1.com, 24 de maio de 2015) 

Ao analisarmos a fala, percebemos que a categoria não conquistou tudo o 

que esperava. A expressão “pequenos avanços”, pode indicar, também, que a greve 

não foi vitoriosa. Por outro lado, constatamos que houve algumas conquistas, o fato 

é saber se a prefeitura irá cumprir a sua parte no acordo. 

As diferentes “vozes” que passaram por aqui apresentam um posicionamento 

discursivo diante de uma mídia que ecoa dizeres, vindos de outros lugares sociais. 

São falas e representações que se articulam à uma série de discursos que reiteram 

uma direção de sentidos, formando uma rede discursiva que busca a construções 

históricas e sociais. 

 

4.4 O discurso midiático e a construção da imagem do professor via registro 

fotográfico 

 

No decorrer do movimento de greve, observamos diferentes formas de 

representação e construção da imagem social do professor. De acordo com 

Charaudeau (2006), a mídia estabelece contratos comunicacionais. Assim, a 

situação comunicativa pressupõe certo acordo entre os interlocutores, pois o 
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discurso é construído por meio de determinadas normas e de papéis 

desempenhados pelos participantes. 

Neste contexto, Setton (2010) defende que os sistemas de comunicação 

orientam o próprio processo de construção do nosso pensamento (valores 

abstratos), de nossa ação (comportamentos visíveis) e no processo de relação com 

os nossos semelhantes valorizando ou condenando práticas de cultura. 

Sendo assim, a linguagem midiática, pode ser um instrumento de poder. Por 

essa razão, Saliba (2007) sustenta a importância de discutirmos criticamente as 

imagens que nos rodeiam e que, de certa forma, já estão canonizadas. Ele mostra 

essa necessidade a fim de identificarmos como essas imagens se configuram no 

mundo atual, considerando que elas provocam “efeito de real”. 

De acordo com o autor, aquilo que é imagem, representação, sem um olhar 

crítico, muitas vezes, é tomado como realidade; ou seja, passamos a observar essas 

imagens e dizemos: “É isso mesmo”.  

Partindo das ponderações expostas e de uma perspectiva mais ampla para 

investigar a imagem do professor veiculada pela mídia local, destacaremos as 

imagens difundidas na “capa” ou em destaque nas reportagens. 

Em nosso levantamento, verificamos a quantidade de imagens dos professores, 

pela via do registro fotográfico, publicadas pelos jornais. O Ururau saiu na frente 

com treze imagens, enquanto que os jornais o Diário e Folha da Manhã não 

veicularam nenhuma imagem dos professores, conforme ilustra o gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 3: Quantidade de imagens dos professores veiculadas nos jornais 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Em se tratando da construção da imagem do professor, o trabalho incessante de 

repetição e circulação de imagens que a mídia produz, pauta-se em representações 

e símbolos culturais, que reiteram estereótipos e impõem maneiras de pensar e agir. 

Como já foi explicitado, as primeiras imagens veiculadas, mostra o professor no seu 

ambiente “natural”, a sala de aula.  

Segundo Silva (2003), todo processo identitário se constrói vinculado a uma rede 

de memórias que o ancora e o legitima. As identidades só existem no interior das 

instituições sociais, estando ligadas à cultura e ao imaginário social, de onde elas 

retiram seus símbolos e representações. Portanto, a identidade é uma construção 

sócio-cultural. 

As imagens publicadas representam os professores, no caso, as professoras 

através de vários símbolos culturais demarcados, que compõem sua identidade, tais 

como: quadro, giz, professor em posição de destaque, auxiliando aluno e apagando 

o quadro, sala de aula cheia, porém, não abarrotada de alunos. 

 

 

 

 

Em quais redes de memória essas imagens se inserem? Como se articula a 

materialidade discursiva do gênero (jornalístico) aos efeitos identitários que 

provoca? A princípio, todo enunciado se insere em uma rede de memorias que lhe 

confere sentido e legitimidade.  

No caso, dessas imagens a elementos que se sobressaem: a sala de aula 

com a mesma organização (alunos em fila) e professor ensinando. Essa 

Figura 13: Professora em sala. 
Fonte: dados da pesquisa. 

Figura 14: Professora atendendo aluno. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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materialidade imagética se articula à materialidade da língua para produzir sentidos 

e reafirmar identidades. 

Conquanto, será que todos os professores se identificaram com essas 

imagens? Apesar, de possuir características gerais, há elementos que muito nos 

chama atenção: a estrutura das salas de aulas mostradas. Será que todas as 

escolas possuem salas de aula desse jeito? Já pudemos concluir que não, através 

dos discursos analisados no tópico anterior. Então, porque divulgar justamente 

essas? Já que não representa a realidade da maioria das escolas. 

Além disso, as imagens remetem, à lembrança histórica e social, do público 

em geral, que possuem da época na qual estudavam. Uma estratégia midiática, de 

aproximar os sujeitos das situações ilustradas.  

Entretanto, ao observarmos as figuras 15 e 16 postas em circulação, o efeito 

é totalmente oposto: professores de braços cruzados, fora da sala de aula, vestindo 

preto, aparentemente cansados e desmotivados.  

Assim, estamos a todo o momento submetidos a movimentos de interpretação 

e reinterpretação das mensagens midiáticas. Nessa transfiguração cruzam sentidos 

que envolvem toda a emblemática da profissão. Normalmente, posta em circulação, 

de profissionais mal pagos, malformados, com extensa jornada de trabalho, entre 

tantas outras adjetivações. 

Michel Foucault (1978) percebe nesses intensos movimentos, uma microfísica 

do poder: pulverizados em todo o campo social, os micropoderes promovem uma 

contínua luta pelo estabelecimento de verdades que, sendo históricas, são relativas, 

instáveis e estão em permanente reconfiguração. 

Figura 15: Professores cruzam os braços. 
Fonte: dados da pesquisa. 

Figura 16: Professores em frente escola. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Na figura 17, observamos, mais uma vez, um deslocamento de sentido, 

realizado pela mídia. Nela, as professoras, também, estão em frente à escola, mas 

apresentam um comportamento diferente: seguram uma enorme faixa e estão numa 

posição de combate. 

O trabalho discursivo de produção de identidades desenvolvido pela mídia 

cumpre funções sociais básicas, de forma que, joga com múltiplos sentidos e 

múltiplas construções indenitárias para manipular os gestos de interpretação dos 

seus leitores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 18, publicada pelo jornal Ururau, nos convence sobre alguns 

elementos do movimento: vemos uma sala lotada, o que diretamente corresponde à 

uma alta adesão ao movimento; a união de uma classe, em contrapartida ao 

discurso muito propagado de uma classe desunida.  

 

 

 

 

Figura 17: Professores protestam em frente escola. 
Fonte: dados da pesquisa. 

Figura 18: Professores em assembleia. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Dessa forma, a mídia ao retratar uma forte simbologia social, que faz parte da 

identidade do professor, desestabiliza uma memória e reatualiza um fato através do 

novo acontecimento-discurso. 

Cada grupo social tem sua forma especifica de representação de mundo. 
Isto significa que podem ser estabelecidas clivagens entre os grupos sociais 
segundo a suas representações. Indivíduos e grupos expressam sua 
identidade através das representações (ANDRADE, 2000, P. 114). 

 

É nesse sentindo, que falamos da identidade dos professores por intermédio 

da apresentação e análise de suas representações. Assim sendo, a configuração de 

discursos e ações colocam em destaque características e situações gerais, que em 

tese, não representam na totalidade, as dimensões individuais dos professores. 

A figura 19 retrata o movimento ocorrido no último dia da greve. Conseguimos 

ter uma dimensão mais próxima sobre o real significado do movimento para os 

professores de Campos. Observamos o momento da concentração, que aconteceu 

na praça São Salvador, no centro da cidade; o momento no qual os manifestantes 

estão em frente ao prédio da prefeitura; temos, também, o registro do momento no 

qual alguns professores ameaçaram acampar no pátio da prefeitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Dia da manifestação. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Esse “eco” de imagens reais que perpassa toda a produção identitária sobre o 

professor elaborada pela mídia local estabelece formas de pensar e de agir 

baseados em construções históricas, sociais, com ou sem estereótipos e 

silenciamentos.  

 Neste contexto, para Pêcheux (1999), a imagem seria um operador de 

memória social, comportando no interior dela mesma um programa de leitura, um 

percurso escrito discursivamente em outro lugar: tocamos aqui o efeito de repetição 

e de reconhecimento que faz da imagem como a recitação de um mito. 

Acompanhando os momentos da greve através da construção discursiva da 

mídia, podemos aferir que, a imagem do professor obteve vários elementos 

históricos e socias que se alteraram por diversas vezes.  

Tivemos a representação de um professor dedicado, preocupado, vítima de 

um governo que não reconhece sua importância, que sucateia escolas; passamos a 

representação de uma categoria unida, que luta por melhores salários e condições 

de trabalho e por último, a imagem de um profissional corajoso, que vai as ruas de 

cara limpa. 

De acordo com Durkheim (1987), o mundo é feito de representações coletivas 

que traduzem 

 
a maneira pela qual o grupo se enxerga a si mesmo nas relações com os 
objetos que o afetam. Ora, o grupo está constituído de maneira diferente do 
indivíduo, e as coisas que o afetam são de outra natureza. Representações 
que não exprimem nem os mesmos sujeitos, nem os mesmos objetos, não 
poderiam depender das mesmas causas (p. 26)   
 

Entendidas dessa forma, as representações coletivas alcançam as várias 

instâncias da vida, das instituições e acabam por envolver as relações entre os 

planos da significação, a realidade e as imagens daí decorrentes. 

Dessa forma, podemos aferir que a greve representou muito mais que 

conquistas materiais, mas, sobretudo, a autoestima de uma classe profissional, que 

provou sua capacidade de ir à luta e não se calar por medo de ações coercitivas. 
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CONCLUSÃO 

 

Nesta pesquisa, procuramos saber como os professores de Campos dos 

Goytacazes foram representados pelos jornais online locais no episódio greve. 

Dessa forma, para atingir aos objetivos propostos, realizamos um levantamento de 

todas as reportagens publicadas sobre a greve dos professores e buscamos 

embasamento teórico sobre a atual situação dos professores da Educação Básica, 

assim como, a origem histórica da profissão no Brasil.  

Os autores citados corroboram com a premissa da importância da valorização 

dos profissionais da educação, por meio de salários e condições dignas de trabalho. 

Ressaltam a forte imagem presente no imaginário social associada a um 

profissional, por vezes, “malformado”, “despreparado”, desrespeitado, com extensa 

jornada de trabalho e salário muito abaixo do merecido. 

 No entanto, essa imagem está profundamente vinculada à história da 

profissão docente no país, uma vez que, encontramos sua origem no seio das 

congregações religiosas no período da colônia. Assim, teve início à uma imagem 

social vinculada ao sacerdócio, vocação, ocupação secundária.  

Percebemos que essa imagem profusamente veiculada na mídia, pode tornar 

os cursos de licenciatura a última opção de escolha dos estudantes e, os que optam 

pela licenciatura, muitas vezes, são por questões financeiras. 

Neste sentido, nossa pesquisa mostrou que existem no país diversos 

programas que buscam incentivar e valorizar a docência, por meio da formação 

inicial e continuada. Temos, também, várias leis em vigor que buscam corroborar 

com essa questão. Destacamos a Lei 11.738/2008, que aprovou o Piso Salarial 

Profissional Nacional para os professores do Magistério Público da Educação 

Básica.  

Utilizamos em nossa pesquisa a AD como instrumento de apoio metodológico 

para a análise dos textos e imagens veiculadas nos jornais online locais. Partimos 

da hipótese que os professores não teriam “voz” e/ou espaço para se expressarem 

nas reportagens. No entanto, aferimos que os professores tiveram espaço nas 

matérias. 
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 O discurso direto de professores apareceu doze vezes, ficando atrás, 

apenas, do discurso direto dos sindicatos, que por sua vez, ficou com dezesseis 

aparições.  O que pode ser justificado pelo fato da greve possuir dois sindicatos 

envolvidos: o SEPE, organizador e articulador das negociações e o SIPROSEP, 

contra o movimento dos professores e a favor da prefeitura. O elemento político 

nessa situação é o que fundamenta tamanha divergência. Ficou claro que o 

SIPROSEP, apesar de ser o único representante legal, no momento da greve, não 

defendeu os interesses da classe.  

Além disso, ressaltamos que o jornal da situação O Diário, publicou, apenas, 

duas matérias sobre a greve, sendo que em nenhuma delas deu “voz” aos 

professores. Em contrapartida, apresentou nas duas publicações a “voz” dos 

representantes e, em uma, a “voz” da prefeitura. 

É importante salientar, que as falas diretas publicadas são de quatro 

professores que se identificaram. Diante de um movimento com alta adesão, 

somente quatro professores se expressaram livremente nos meios de comunicação. 

Além deles, tivemos outras duas falas de professores que não foram identificados. 

Como desdobramento da nossa hipótese principal constatamos, que os 

jornais não veicularam imagens que mostram, de fato, a real situação das escolas, 

as quais os professores grevistas trabalham. Ao contrário, as imagens das salas de 

aula publicadas, mostram um ambiente limpo, organizado, com número de alunos 

adequado. 

Percebemos, que todo o discurso construído durante a greve foi marcado, em 

alguns momentos, por acusações políticas e falas que se contradizem. Além disso, a 

imagem do professor, ao longo desse tempo, teve algumas demarcações 

importantes: irresponsável, não sabe negociar, lutador, corajoso, ameaçado, 

faxineiro. 

No entanto, podemos engendrar um balanço positivo da greve que 

reivindicava reposição salarial, retorno do vale transporte, reformas das escolas, 

material didático, redução da carga horária (previsto em lei federal), merenda de 

qualidade, vigias, entre outras.   

Dessas reivindicações, os representantes da prefeitura se comprometeram a 

contratar vigias e funcionários de limpeza; criar um calendário para a reforma das 

unidades; não cortar o ponto dos grevistas (desde que retornassem no dia 25). Além 
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disso, prometeram o diálogo com a prefeita sobre o livro “expoente”, revisão do 

plano de cargos e salários e reajuste salarial da categoria. 

Apesar de não possuir respostas concretas sobre várias questões que 

motivaram a greve, constatamos que a união dos professores conseguiu elevar de 

forma positiva a imagem do profissional na cidade. 
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