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RESUMO 

 

Greves costumam gerar discussões e conflitos, tendo em vista os diversos interesses 

envolvidos, tanto pelos sujeitos diretamente ou indiretamente ligados ao movimento social. 

Os movimentos grevistas constituem uma discussão que cada vez mais ganha notoriedade na 

sociedade atual, sobretudo através do papel da mídia na contemporaneidade, que exerce 

influência tanto na divulgação, quanto na manipulação das informações/opiniões. Nesse 

sentido, compreendendo que a mídia, mais especificamente os blogs, pode desenvolver seus 

textos de modo a projetar interesses particulares e servir a estruturas de dominação, o objetivo 

desse trabalho é analisar as postagens de blogs potiguares sobre os movimentos grevistas da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN dos anos de 2011, 2012 e 2015. 

Para tanto, desenvolvemos nossa pesquisa com base no arcabouço teórico-metodológico da 

Análise do Discurso Crítica (ADC), com base na abordagem dialético-relacional de 

Chouliaraki e Fairclough (1999) e Fairclough (2003) e nos modos de operação da ideologia de 

Thompson (2011). Essa pesquisa é de cunho qualitativo interpretativista, com base nas 

categorias linguístico-discursivas da ADC relacionados aos três principais significados do 

discurso (acional, representacional, identificacional) de Fairclough (2003) e nas operações 

ideológicas de Thompson (2011). Através das postagens analisadas, identificamos a 

construção de representações particulares pelos blogueiros sobre os movimentos grevistas e 

seus agentes, que legitimam um grupo hegemônico e desvalorizam o outro, os grevistas, por 

meio de representações depreciativas em relação à sua atuação profissional e à sua 

organização, associando-os a imagens negativas, o que demonstra uma clara articulação e 

filiação dos blogs às ideologias de grupos hegemônicos e, consequentemente, contra os 

movimentos grevistas.  

 

 
  
Palavras-chave: Greve. Mídia. Blog. Discurso. Representação de sentidos.   
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ABSTRACT 

 

Strikes usually generate discussions and conflicts, in view of the various interests involved 

both by the subjects directly or indirectly linked to the social movement.Strike movements 

constitute a discussion that is increasingly gaining notoriety in today's society, especially 

through the role of the media in contemporary times, which influences both the dissemination 

and the manipulation of information/opinions.In this regards, understanding that the media, 

more specifically blogs, can develop their texts in order to project particular interests and 

serve structures of domination, the objective of this academic paper is to analyze the postings 

of Potiguar blogs on the striking movements of the State University of Rio Grande do Norte - 

UERN for the years 2011, 2012 and 2015.For this, we developed our research based on the 

theoretical-methodological framework of Critical Discourse Analysis (CDA), based on the 

dialectic-relational approach of Chouliaraki and Fairclough (1999) and Fairclough (2003) and 

on the modes of operation of Thompson's ideology (2011).This research is qualitatively 

interpretative, based on the linguistic-discursive categories of the CDA related to the three 

main meanings of Fairclough's (actional, representational, identificational) discourse (2003) 

and Thompson's (2011) ideological operations.Through the analyzed posts, we identified the 

creation of particular representations by the bloggers about the striking movements and their 

agents, who legitimize one hegemonic group and devalue the other, the strikers, by means of 

derogatory representations in relation to their professional performance and their organization, 

associating them with negative images, which demonstrates a clear articulation and affiliation 

of the blogs to the ideologies of hegemonic groups and, consequently, against the striking 

movements. 

 

 

Keywords: Strike. Media. Blog. Speech. Representation of meanings.  
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INTRODUÇÃO  

 

Os debates sobre e durante as greves costumam gerar discussões e conflitos, tendo em 

vista os diversos interesses envolvidos nesse tipo de manifestação social, tanto pelos sujeitos 

diretamente ligados ao movimento, quanto pelos (in)diretamente atingidos na conjuntura 

sócio-histórico e política que o constitui. 

Os movimentos grevistas constituem uma discussão que cada vez mais ganha 

notoriedade na sociedade atual, sobretudo pelo papel que a mídia, especificamente as mídias 

sociais através do blog, tem na contemporaneidade, exercendo influência tanto na divulgação 

quanto na manipulação das informações/opiniões sobre esse movimento social, justificando, 

assim, o quanto é atual e importante essa discussão. 

Nesse sentido, o nosso interesse foi analisar as postagens de blogs potiguares sobre os 

movimentos grevistas na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, nos anos 

de 2011, 2012 e 2015, investigando os sentidos que lhes são atribuídos por essa mídia social. 

A escolha desse tema, para o desenvolvimento dessa pesquisa, se deu por alguns 

motivos. Começou pela própria Universidade. A escolha da UERN se deu pela relação de 

proximidade e de afetividade que foi estabelecida com essa instituição. Como aluna da 

UERN, tendo ingressado na instituição no ano de 1999, já se foram cursados dois cursos de 

graduação, uma especialização e agora o mestrado e, também, como servidora técnico-

administrativa por quase dez anos e tendo vivenciado ativamente alguns desses momentos de 

greve na instituição. Assim, talvez possamos dizer que conhecemos um pouco da realidade da 

UERN.  

Nesse contexto de vivência, alguns comentários/falas nos inquietavam. Como 

pertencente aos dois segmentos universitários (aluna e servidora), presenciamos múltiplos 

discursos, tanto de críticas como de apoio aos movimentos, tanto de alunos como dos próprios 

servidores. Acompanhamos, também, muitas publicações na mídia, nas redes sociais sobre 

esses movimentos de greve e sempre nos indignou a forma como eles eram retratados. É 

chegado o momento de discutir, materializar essa inquietação.       

Alguns outros fatos mais salutares ainda ensejaram a nossa escolha por essa 

instituição. Primeiramente, por ela ser a única universidade estadual, estando presente, de 

forma direta, em 17 cidades do Rio Grande do Norte, através dos seus campi e núcleos 

avançados, possuindo, no total, 67 cursos presenciais de Graduação, 02 de Ensino à Distância 

e 22 cursos de pós-graduação (Stricto Sensu), totalizando, atualmente, 12.523 alunos, 812 
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docentes efetivos e 612 técnicos-administrativos efetivos1, constituindo-se como instituição 

que promove o desenvolvimento educacional, social, cultural e econômico do nosso estado. É, 

portanto, uma instituição de grande importância, não só para a nossa região, mas para o nosso 

estado e tantos outros que se beneficiam direta ou indiretamente. 

Por entendermos que os discursos em tempos de greve possuem uma carga de 

significação e representação histórica, social, política, entendemos, também, que esses 

discursos materializam relações explícitas de um confronto ideológico e hegemônico, 

construindo e negociando sentidos com vistas ao convencimento, adesão da opinião pública a 

interesses particulares. Possuem uma carga ideológica e hegemônica à medida que projetam 

interesses de pessoas ou grupos, na busca ou manutenção de poder desse grupo ou classe. 

Nesse sentido, nossa intenção é compreender como a mídia, nesse caso, mais 

especificamente os blogs, desenvolveu seus textos e projetou seus interesses e se serviu a 

estruturas de dominação limitando a capacidade de transformação dessas estruturas. Investiga-

se as relações de poder e dominação que permeiam essas práticas discursivas, desvelando o 

caráter ideológico e hegemônico os quais estão a serviço. 

Nesse contexto, uma questão central norteia as primeiras formas de investigação dessa 

pesquisa: Que sentidos potencialmente ideológicos são articulados nas postagens de blogs 

potiguares sobre os movimentos grevistas na UERN? 

E como desdobramentos da questão central, elaboramos os seguintes questionamentos:  

 

1) Como a linha discursiva dos blogs legitima/desvaloriza os movimentos grevistas e 

atores sociais envolvidos?  

2) De que maneira os grevistas (professores, técnicos e alunos) são representados nas 

postagens dos blogs?  

3) Como as postagens de blogs evidenciam o caráter ideológico e hegemônico de um 

grupo, governo e/ou classe social dominante? 

 

Para responder essas questões, desenvolveremos nossa pesquisa à luz dos postulados 

da Análise do Discurso Crítica (ADC), especificamente com a abordagem dialética/relacional, 

também definida como Análise de Discurso Textualmente Orientada (ADTO), de Norman 

Fairclough, pois oferece subsídios importantes para nossa pesquisa, uma vez que seu foco de 

                                                           
1 Fonte: http://www.uern.br/default.asp?item=institucional-uern-apresentacao e 

http://www.uern.br/uernemnumeros/default.asp?item=uern-em-numeros-recursos-humanos    
 

about:blank
http://www.uern.br/uernemnumeros/default.asp?item=uern-em-numeros-recursos-humanos
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estudo são os problemas sociais parcialmente discursivos, ou seja, que podem ser investigados 

por meio da análise situada de textos.  

Pela ADC, pode-se identificar os discursos que são articulados e a forma como são 

articulados em um texto. É possível, assim, investigar de que modo as pessoas 

constroem/representam o mundo, como legitimam e desvalorizam algo e/ou alguém em seus 

textos/discursos, conforme afirma Wodak e Meyer (2009, p. 10): “A ACD tem o propósito de 

investigar criticamente a desigualdade social, porque ela manifesta-se, constitui-se e legitima-

se no uso linguístico (ou no discurso)”. 

A ADC investiga a relação entre discurso e sociedade, no atual estágio da 

modernidade posterior ou tardia2, desenvolvendo análises críticas em relação ao papel do 

discurso na manutenção ou transformação de relações de dominação como resultado das 

estratégias de grupos particulares em um sistema particular.  

Nesse sentido, Chouliaraki e Fairclough (1999, p. 4) defendem que “há uma 

necessidade urgente de teorização e de análises críticas da modernidade posterior que possam 

não apenas clarear o novo mundo que está emergindo, mas também indicar as direções 

alternativas não realizadas existentes”. 

Dessa forma, a ADC oferece uma contribuição significativa, pois debate questões da 

vida social contemporânea, como racismo, sexismo, controle e a manipulação institucional, 

violência, transformações identitárias, exclusão social (MAGALHÃES, 2004). 

Nessa pesquisa, por exemplo, trabalhamos com as postagens de blogs do estado do 

Rio Grande do Norte, que implicam luta ideológica e hegemônica, dentro do contexto sócio-

histórico de movimentação grevista, que luta pela busca e/ou garantia de direitos legalmente 

constituídos.  

É nesse sentido que entendemos que nosso trabalho contribui para as pesquisas nessa 

área, pois partimos da identificação de um problema social (discursos hegemônicos sobre 

greves da UERN) parcialmente discursivos (materializado nas postagens dos blogs), com o 

intuito de tornar visíveis as relações de poder materializadas na linguagem, colocando ou 

expondo grupos e pessoas em situações de desigualdade e opressão social. 

Pesquisando sobre trabalhos nessa perspectiva, encontramos alguns livros e artigos 

que abordam a perspectiva teórica trabalhada nessa dissertação. Contudo, até o momento, 

encontramos três dissertações que se assemelham ao nosso corpus e à proposta de análise.  

                                                           
2 Esse termo é defendido por autores como Giddens (2002) e será tratado no subtópico 1.1.  
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Nascimento (2010), em sua dissertação intitulada “Greve de professores: uma análise 

de práticas discursivas de poder, manipulação e resistência”, discutiu as práticas discursivas 

de poder, manipulação e resistência nos discursos entre o Sindicato Único dos Trabalhadores 

em Educação de Minas Gerais (SindUTE-MG) e a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

(PBH) intermediados pela mídia escrita. O enfoque é dado de como a mídia impressa conduz 

o sujeito leitor à interpretação e manipulação de opinião através de estratégias discursivas que 

são usadas com objetivos de dominação e manutenção de lugares sócio-políticos ocupados, ou 

seja, de uma hegemonia.   

Neves (2013), também, em sua dissertação intitulada “Discursos sobre mobilização 

grevista de professores/as em Brasília: “Prejuízo para todos?””, investigou as representações, 

por parte da mídia impressa, sobre mobilização grevista de professores da Educação do 

Distrito Federal, realizada em 2012. Esse estudo foi voltado para como discursos grevistas 

apresentam-se potencialmente ideológicos e podem ser legitimados por parte da mídia 

impressa, ou seja, como a mídia reproduz esses sentidos.  

Sobrinho (2015), também, em sua dissertação intitulada “A construção das identidades 

do professor em greve: uma análise crítica e sistêmico-funcional do discurso avaliativo de 

reportagens jornalísticas” refletiu, portanto, sobre a construção das identidades no e pelo 

discurso da mídia jornalística (online) do professor em greve do estado do Rio de Janeiro. 

Como vemos, uma vertente foi tomada como perspectiva de análise nesses estudos: a 

mídia escrita/impressa. Interessa-nos, portanto, investigar sobre outra perspectiva, a mídia 

digital. O enfoque é dado a partir dos textos dos blogueiros potiguares, ou seja, como esses 

blogueiros (re)produzem ideologias e/ou hegemonias. Ressaltamos, também, que não foi 

encontrado nenhum trabalho acadêmico com foco nas greves da UERN. É, portanto, um 

trabalho inédito quanto ao campo e temática de estudo escolhidos.  

Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo analisar as postagens de blogs 

potiguares sobre as mobilizações grevistas da UERN dos anos de 2011, 2012 e 2015. 

Como desdobramentos do objetivo geral, temos os seguintes objetivos específicos: 

1) Identificar os discursos presentes nas postagens que deslegitimam os 

movimentos grevistas da UERN;  

2) Verificar a maneira como professores, técnico-administrativos e alunos são 

representados nas postagens; 

3) Identificar os modos de operação ideológica presentes nas postagens 
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Nesse contexto, verificamos como os movimentos/atores (grevistas) são representados 

e como esses discursos podem se constituir como instrumento de legitimação de discursos 

e/ou práticas hegemônicas a partir da análise das categorias linguístico-discursivas da ADC, 

como forma de compreender a ideologia e hegemonia figurada nessas práticas sociais 

discursivas. 

Para desenvolvermos este trabalho, dividimos em três capítulos. 

No primeiro capítulo, abordamos a ADC e seu percurso teórico no que se refere ao 

surgimento e evolução, bem como aprimoramento linguístico e social. Explicamos que se 

trata de ciência transdisciplinar e heterogênea, estando em diálogo constante com as Ciências 

Sociais Críticas. Abordamos, também, os conceitos de ideologia e hegemonia, com base nos 

estudos de Thompson (2011) e Gramsci (2001), respectivamente, uma vez que, para a ADC, 

os problemas investigados são sociais, sustentados por questões ideológicos e hegemônicos. 

No segundo capítulo, para contextualizar o corpus da pesquisa, discutimos sobre o 

papel da mídia e seus discursos na sociedade contemporânea como agentes dinamizadores do 

controle social. Tratamos, também, sobre movimentos sociais de uma maneira geral, 

conceitos, perspectivas e, em especial, sobre o papel desempenhado pelos movimentos sociais 

nas ações de lutas/conquistas por direitos, especialmente, relacionados à educação no Brasil. 

Por último, discutimos, mais especificamente, os movimentos grevistas da UERN dos anos de 

2011, 2012 e 2015 e seus aspectos conjunturais. 

O terceiro capítulo é dividido em duas seções. Na primeira seção, apresentamos os 

aspectos teórico-metodológicos da pesquisa, contextualizando-a enquanto pesquisa qualitativa 

e, em seguida, apresentamos a constituição do corpus. Na segunda seção, tratando 

diretamente a análise do corpus, analisamos, com base nas categorias linguístico-discursivas 

da ADC relacionados aos três principais significados do discurso (acional, representacional, 

identificacional), as postagens de blogs potiguares, identificando traços textuais moldados por 

modos de agir/gêneros, modos de representar/discursos e modos de ser/estilos. Em relação ao 

primeiro significado do discurso (acional), investigamos os aspectos da estrutura genérica e da 

intertextualidade. Quanto ao segundo significado do discurso (representacional), analisamos 

aspectos como a interdiscursividade, a representação dos atores sociais e o significado das 

palavras. E quanto ao terceiro significado do discurso (identificacional), investigamos a 

modalidade, avaliação e metáfora.  

Nas considerações finais, momento que refletimos sobre a análise, apresentamos e 

discutimos os resultados. 
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Diante do que foi apresentado, entendemos que essa pesquisa apresenta elementos 

significativos para o aprofundamento das discussões e difusão do conhecimento acerca dos 

movimentos sociais grevistas e os discursos que o fundamentam, dinamizam e configuram as 

relações de poder e dominância. 

É importante, também, no sentido de conscientizar as pessoas de que os discursos 

assumem questões de ordem ideológica, quando se comprometem a manter ou transformar as 

formas de dominação e controle, quando grupos lutam para manter o poder ou alcançá-lo. 

Esperamos contribuir para reflexões críticas sobre o papel da linguagem em nossa vida 

social, ou seja, de como pessoas, instituições, entre outros, são representados, considerando o 

que é dito e o que é silenciado por meio da linguagem e sobre como essa linguagem pode 

tanto estabelecer e sustentar relações, crenças e práticas assimétricas de poder, como também 

pode servir para superar e transformar tais questões/problemas.  
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1 ANÁLISE DO DISCURSO CRÍTICA: PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Neste primeiro capítulo, apresentamos o pressuposto teórico-metodológico que 

fundamenta esta pesquisa.  

Inicialmente (tópico 1.1), fazemos uma apresentação breve da Linguística Sistêmico-

Funcional e do Realismo Crítico, as duas teorias que embasam o caráter linguístico e social, 

respectivamente, da Análise do Discurso Crítica (ADC).  

No segundo momento (tópico 1.2), tratamos da Teoria Social do Discurso de 

Fairclough, sua constituição e aprimoramento. Iniciamos falando sobre os dois eventos que 

contribuíram para o surgimento da ADC: o fortalecimento do paradigma linguístico 

funcionalista e o despontar da Linguística Crítica.  

Na sequência, tratamos, mais especificamente, da constituição e desenvolvimento da 

ADC e por meio de três subseções (1.2.1, 1.2.2, 1.2.3), tratamos separadamente, para efeito 

didático, os três significados do discurso: significado acional, significado representacional e 

significado identificacional.  

No terceiro momento (tópico 1.3), tratamos do conceito de hegemonia a partir de 

Gramsci, e, por último, (tópico 1.4), tratamos do conceito de ideologia na ADC a partir de 

Thompson, conceitos importantes para investigar e desvelar as relações de poder e dominação 

que permeiam as práticas discursivas. 

 

1.1 LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL E REALISMO CRÍTICO: OS PILARES DA 

ANÁLISE DO DISCURSO CRÍTICA 

 

A ADC é uma abordagem transdisciplinar que se situa na interface entre a Linguística 

Sistêmica Funcional (LSF) e a Ciência Social Crítica (CSC). A LSF fundamenta a face 

linguística e a CSC, especificamente no Realismo Crítico, fundamenta a face sociológica da 

ADC. O criador e principal expoente da LSF é Michael Halliday. Em 1985, lançou a obra An 

introduction to functional grammar e em 2004, juntamente com Christian Matthiessen, 

revisou e ampliou sua teoria. 

Segundo Resende e Ramalho (2016), a LSF trata-se de uma teoria da linguagem que 

se associa com a ADC por abordar a linguagem como um sistema aberto, que percebe os 

textos não somente como estruturados no sistema, mas, também, podem ser potencialmente 

inovadores do sistema – visão dialética da linguagem. Nesse sentido, a linguagem é um 
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sistema aberto a mudanças sociais, podendo, portanto, construir de significados 

ilimitadamente.  

Por explicitar como se desenvolvem os sistemas gramaticais (sistema interno da 

língua) como um potencial para construir significados sociais (funções sociais) (Sistêmico) e 

por trabalhar o funcionamento da linguagem em um dado contexto (Funcional), Fairclough 

(2003) considera a LSF, de Halliday, um valioso recurso para a análise de discurso crítica por 

apresentar uma preocupação com a relação entre a linguagem e os outros elementos e 

aspectos da vida social.  

Para Halliday (1973), a relação entre as funções sociais da linguagem e a organização 

da língua é um traço geral da linguagem humana. Com base nessa percepção, Halliday propõe 

o estudo dos sistemas internos da língua com foco nas funções sociais. 

Nesse contexto, considerando a funcionalidade ou a multifuncionalidade da 

linguagem, Halliday apresenta três macrofunções que atuam simultaneamente em textos: 

ideacional, interpessoal e textual. A função ideacional compreende a representação simbólica 

na língua do ambiente, da experiência de mundo, dos pensamentos, crenças e valores. A 

função interpessoal se refere às relações sociais e pessoais representadas no uso da língua. E a 

função textual é a operacionalização da língua, a seleção de estruturas textuais (aspectos 

semânticos, gramaticais,) dentro de contextos situacionais específicos de interação.  

 Essas macrofunções atuam simultaneamente e se referem aos “modos de significar que 

estão presentes em todos os usos da linguagem” (HALLIDAY, 1993, p. 112). Portanto, 

quando nos comunicamos, representamos aspectos do mundo (função ideacional), 

estabelecemos relações sociais entre os participantes (função interpessoal) e organizamos a 

fala/escrita de maneira coerente (função textual). 

 Chouliaraki e Fairclough (1999, p. 139) afirmam que a LSF “teoriza a linguagem de 

uma maneira que se harmoniza mais com a perspectiva da ciência social crítica do que outras 

teorias da linguagem”. Assim, o uso dessa teoria como embasamento da face linguística em 

conjunto com a teoria social crítica (RC) para a face sociológica não é por acaso, pois esta 

também teoriza a relação das pessoas e sua ação no mundo e na sociedade e como a sociedade 

se transforma historicamente. Há uma harmonização teórica (linguística e sociológica) na 

ADC. 

Trataremos agora da contribuição da Ciência Social Crítica (CSC), especificamente do 

Realismo Crítico (RC) para a ADC. O marco inicial do surgimento do RC foi a publicação do 

livro A Realist Theory of Science, de Roy Bhaskar, em 1975. Apesar do RC ser associado à 
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obra, Bhaskar conta, também, com pesquisadores importantes como Margaret Archer, 

Andrew Collier, Tony Lawson e Alan Norrie.  

 O RC tem a visão de vida social como um sistema aberto, apresentando, assim, 

permanência apenas relativa. É, portanto, imprevisível. É com base nessa imprevisibilidade, 

em que os agentes não criam, apenas reproduzem ou transformam a sociedade, mas que não 

existiria sem a ação delas, que o RC propõe o modelo transformacional da sociedade. 

Bhaskar (1989) propõe o modelo transformacional da sociedade para explicar como as 

sociedades se transformam pela ação das pessoas, pressupondo, assim, uma relação dialética 

assimétrica entre agência (as pessoas) e estrutura (a sociedade). O quadro a seguir demonstra 

essa relação. 

 

Quadro 1- Modelo transformacional da conexão sociedade/pessoa 

 

SOCIEDADE 

 

 

Socialização                                                                                  Reprodução/Transformação 

 

  

INDIVÍDUOS 

 

       Fonte: Adaptado de Resende (2009, p. 27). 

 

Pelo modelo transformacional, ação (indivíduos) e estrutura (sociedade) constituem-se 

reciprocamente, de forma que não podem ser separadas, nem reduzidas uma à outra. À 

medida que os indivíduos agem no mundo, eles fazem uso da estrutura social e ao mesmo 

tempo a (re)produzem. 

Com base em princípios do Realismo Crítico, a ADC delimita sua visão de mundo 

para o desenvolvimento de sua abordagem teórico-metodológica, visando a promoção da 

mudança social favorável às minorias. 

Nessa perspectiva transdisciplinar, a ADC, segundo Resende (2006), transcende a 

divisão entre as pesquisas inspiradas pela Ciência Social e pela Linguística, aquela tendendo a 

não analisar textos e essa a não se engajar com questões teóricas das Ciências Sociais. Essa 

perspectiva constitui uma ferramenta poderosa para pesquisas em linguagem que não se 

isentem do enfoque social e da relevância da linguagem conjuntamente. 
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No próximo tópico (1.2), discutimos o desenvolvimento teórico-metodológico da 

ADC e como essas concepções da LSF e do RC são fundamentais para o seu desenvolvimento 

e aprofundamento linguístico e social. 

 

1.2 A TEORIA SOCIAL DO DISCURSO: CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO  

 

Antes de discutirmos diretamente sobre o surgimento da Teoria Social do Discurso, de 

Fairclough, vale ressaltar os dois eventos, em especial, que contribuíram para isso: o 

fortalecimento do paradigma linguístico funcionalista, que ressaltou a relação entre linguagem 

e sociedade, e o despontar da Linguística Crítica (LC), que focalizou a relação entre 

linguagem, ideologia e poder (FERNANDES, 2014).    

O fortalecimento do paradigma linguístico funcionalista se deu com a intensificação, 

entre meados da década de 1960 e 1970, através da busca de estudiosos da linguagem 

preocupados com alternativas teórico-metodológicas que lhes permitissem estudar a relação 

entre linguagem e sociedade, uma vez que o paradigma formalista não contemplava essa 

perspectiva por conceber a linguagem como autônoma, desvinculada das relações sociais. 

Nesse contexto, em 1969 foi lançada a obra Por uma análise automática do discurso 

de Michel Pêcheux, dando início à análise do discurso francesa, simbolizando uma ruptura na 

linguística. Porém, antes desse momento, no final da década de 1920, os fundamentos do 

paradigma funcionalista começaram a ser discutidos entre os membros do Círculo de Praga, 

fundado em 1926, pelo linguista e historiador literário tcheco Vilém Mathesius. Dentre as 

concepções de cunho funcionalista dos membros desse Círculo estão:  

 

a concepção de língua como um sistema funcional direcionado a uma 

finalidade, a crença de que a natureza das funções linguísticas determina a 

estrutura das línguas e o foco no estudo da língua considerando as várias 

funções linguísticas e seus modos de realização (FERNANDES, 2014, p. 29)  

 

Embora essas concepções de cunho funcionalista tenham se manifestado antes da 

década de 1970, foi somente nesse período que esse paradigma se consolidou nos estudos da 

linguagem, especialmente com a publicação do artigo The Functional Basis of Language, de 

Halliday, em 1973, tornando-se ponto de partida para publicação de sua gramática funcional, 

em 1985, e um importante suporte para a ADC, que, como comentamos anteriormente, 

fundamenta sua face linguística. 
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O segundo momento que contribuiu para o surgimento da ADC foi o nascimento da 

Linguística Crítica (LC), também na década de 1970, a partir da publicação dos livros 

Language and Control, de Roger Fowler, Robert Hodge, Gunther Kress e Tony Trew e 

Language and Ideology, de Gunther Kress e Robert Hodge.  

A LC emergiu como uma linguística instrumental, na linha proposta por Halliday, em 

contraponto à linguística estrutural. “A linguística instrumental não se detinha apenas na 

descrição da estrutura interna das línguas; ela concebia a linguagem como um fenômeno 

completo, considerando sua relação com o que é exterior, com o social”. (FERNANDES, 

2014, p. 31). 

Concebendo a linguagem como prática social, os proponentes da LC, segundo Fowler 

(2004), se propunham a fazer uma análise do discurso público, com intuito de se chegar à 

ideologia codificada implicitamente nesse discurso, examinando-o no contexto de sua 

formação. A análise linguística é, portanto, um instrumento valioso para investigação de 

processos ideológicos que medeiam as relações de poder através de falsas representações e 

discriminações, conforme afirma Fowler (2004, p. 209): 

 

Os proponentes desse modelo lingüístico ocupam uma variedade de posições 

socialistas e estão interessados em usar a análise lingüística para expor 

representações falsas e discriminações em diferentes tipos de discurso 

público: os lingüistas críticos fazem leituras críticas de jornais, propaganda 

política, documentos oficiais, regulamentos, gêneros formais como a 

entrevista, e assim por diante. 

 

Diante do exposto em relação à LC, reforçamos o entendimento de Magalhães (2005) 

de que embora tenha contribuído para o surgimento da ADC, esta não pode ser considerada 

como uma simples continuidade da LC. A ADC avançou a partir do diálogo com a teoria 

social crítica, especialmente o Realismo Crítico, como veremos adiante, aprimorando as 

análises situadas nos textos através de categorias analíticas capazes de investigar questões 

discursivo-ideológicas, o que permaneceu deficiente na LC como próprio Fowler (2004, p. 

214) reconheceu ao dizer: “Precisamos de um guia metodológico abrangente, confeccionado 

para as necessidades da disciplina [...] precisamos ser mais formais sobre o método, tanto para 

melhorar a técnica analítica quanto para aumentar a população de praticantes competentes.” 

Fowler (2004) também comenta sobre a complexidade da LSF e que, apesar de ser feita uma 

seleção de suas concepções linguísticas para as análises, a prática é considerada difícil. 
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Nesse contexto, surge a ADC3. Esse termo foi empregado pela primeira vez por 

Fairclough, em 1985, no artigo Critical and descriptive goals in discourse analysis, publicado 

no periódico Journal of Pragmatics. Firmou-se como disciplina no início da década de 1990 

durante um simpósio realizado em Amsterdã, que contou com a participação de estudiosos 

como Teun van Dijk, Norman Fairclough, Gunther Kress, Theo van Leeuwen e Ruth Wodak. 

O expoente da ADC é, reconhecidamente, Norman Fairclough, embora existam diferentes 

abordagens de análises críticas da linguagem4. Esse fato acabou se convencionando intitular a 

proposta teórico-metodológica de Fairclough, a Teoria Social do Discurso, de ADC5. É 

importante essa observação para não limitar os estudos críticos da linguagem ao trabalho de 

Fairclough.  

A versão da ADC que adotamos nessa pesquisa é abordagem dialética/relacional, 

também definida como Análise de Discurso Textualmente Orientada (ADTO), de Norman 

Fairclough, pois nos oferece subsídios importantes, uma vez que seu foco de estudo são os 

problemas sociais parcialmente discursivos, ou seja, que podem ser investigados por meio da 

análise situada de textos. 

Resende (2009, p. 47) diz que “a vantagem de uma análise de discurso textualmente 

orientada é oferecer subsídios para uma análise social fundamentada em dados linguísticos 

que sustentem a crítica exploratória”. Assim, através de análises discursivas críticas, é 

possível identificar conexões entre escolhas linguísticas feitas em um texto pelos atores 

sociais e os contextos sociais desses textos.  

A ADTO é uma abordagem que concebe a linguagem como parte irredutível da vida 

social dialeticamente interconectada a outros elementos sociais – semiose. “A semiose inclui 

todas as formas de construção de sentidos – imagens, linguagem corporal e a própria língua” 

(FAIRCLOUGH, 2012, p. 308). Nesse sentido, as práticas sociais são formas de atividades 

sociais formadas de diversos elementos (ações, sujeitos, instrumentos, objetos, tempo e lugar, 

formas de consciência, valores) dentre eles o discurso, daí a semiose. Segundo Fairclough 

                                                           
3 Utilizamos o termo ADC (Análise do Discurso Crítica) considerando a preferência terminológica de Magalhães 

(2005) como tradução do termo inglês Critical Discourse Analysis e para diferenciar de outras pesquisas de 

perspectiva diferenciada desenvolvidas no Brasil. 

4 Wodak e Meyer (2009 apud MAGALHÃES, MARTINS & RESENDE, 2017, p. 27) apresentam, de forma 

sintética, um quadro com as abordagens em Análise do Discurso Crítica, quais sejam: a Histórico-Discursiva 

(HD) de Reisigl e Wodak; a Linguística de Corpus (LiC), de Mautner; Atores Sociais (AS), de Van Leeuwen; 

Análise de Dispositivo (AD), de Jäger e Maier; Sociocognitiva (SC), de Van Dijk; e a Dialético-Relacional, de 

Fairclough, adotada nesta pesquisa. 

5 Optamos por usar, ao longo do texto, o termo ADC comumente utilizado, de forma convencional, entre os 

pesquisadores da área. Portanto, quando utilizamos o termo ADC, estamos nos referindo à Teoria Social do 

Discurso de Fairclough, adotada neste trabalho. 
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(2001), existe uma relação dialética entre esses elementos, por isso sua abordagem é dialético-

relacional. 

O que distingue a abordagem dialético-relacional das demais abordagens em ADC é o 

trabalho de análise de textos para a compreensão das práticas sociais e de suas implicações, 

conforme afirma Magalhães, Martins e Resende (2017, p. 27): “A ADC dedica-se à análise de 

textos, eventos e práticas sociais no contexto sócio-histórico, principalmente no âmbito das 

transformações sociais, propondo uma teoria e um método para o estudo do discurso”.  

 A ACD possui um arcabouço teórico-metodológico, ou seja, uma teoria e um método 

para explicar, interpretar e explanar essas questões discursivas sócio-historicamente situadas 

que passaremos a descrevê-lo adiante. 

O primeiro aparato teórico metodológico que Fairclough propôs para análises de 

discurso críticas foi o modelo tridimensional com a publicação do livro Language and Power 

(1989). Contudo, em 1992, com a publicação do livro Discourse and social change (traduzido 

no Brasil em 2001), esse modelo de análise foi reestruturado com acréscimo de categorias 

para cada uma das dimensões. 

O modelo tridimensional foi proposto com base na concepção de discurso como 

prática social, entendendo-o como “um modo de ação historicamente situado, que tanto é 

constituído socialmente como também é constitutivo de identidades sociais, relações sociais e 

sistemas de conhecimento e crença (RESENDE & RAMALHO, 2016, p. 26). É nesse sentido 

que Fairclough ver o discurso como prática social por conceber essa relação dialética entre 

discurso e estrutura social, pois o discurso é constituído na e pela estrutura social. 

Dessa forma, objetivando analisar o discurso como prática social, visando a 

“exterioridade linguística, mas sem perder a necessária orientação para o sistema linguístico e 

a dialética entre linguagem e sociedade” (RESENDE & RAMALHO, 2016, p. 27), Fairclough 

reúne três tradições analíticas: a análise textual (da Linguística), a análise da prática social (de 

tradição macrossociológica) e a análise de prática discursiva (de tradição microssociológica) 

(FERNANDES, 2014). 

Com base nessas três tradições, Fairclough relaciona duas dimensões do evento 

discursivo - a dimensão da prática social e a dimensão do texto - por intermédio da prática 

discursiva (terceira dimensão) criando, assim, modelo tridimensional representado pela figura 

abaixo. 
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Figura 1 - Modelo tridimensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Fonte: Fairclough (2001, p. 101). 

 

Apresentamos as categorias analíticas de cada umas dessas dimensões no quadro (2) 

abaixo. 

 

Quadro 2 - Categorias analíticas propostas no modelo tridimensional 

TEXTO PRÁTICA DISCURSIVA PRÁTICA SOCIAL 

 

vocabulário  

gramática 

coesão 

estrutura textual 

 

produção 

distribuição 

consumo 

contexto 

força 

coerência 

intertextualidade 

 

IDEOLOGIA 

    sentidos   

    pressuposições 

    metáforas 

HEGEMONIA  

orientações econômicas, 

políticas, culturais, 

ideológicas 

Fonte: Ramalho e Resende (2016, p. 29). 

 

A análise textual, de caráter descritivo, envolve quatro itens: o vocabulário 

(lexicalização, metáfora); a gramática (transitividade, tema, modalidade); coesão e estrutura 

textual (polidez e ethos). Nessa análise, o foco está no sentido das palavras, ou seja, como o 

uso de certas formas linguísticas devidamente escolhidas está servindo a interesses e 

ideologias dominantes.  

A análise da prática discursiva se refere à interpretação da produção, distribuição e 

consumo do texto. Analisam-se, também, aspectos como coerência, intertextualidade e 

interdiscursividade. Nessa análise, investiga-se o processo de produção de textos que podem 

dissimular ou legitimar posições de poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICA SOCIAL 

 

 

 

PRÁTICA DISCURSIVA 
(produção, distribuição, consumo) 

 

 

TEXTO 
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A análise da prática social está relacionada aos aspectos ideológicos e hegemônicos. 

Na ideologia, são observados os aspectos do texto que podem estar revestidos 

ideologicamente a partir das contribuições de Thompson (2011). Na categoria hegemonia, são 

observadas as orientações econômicas, políticas, ideológicas e culturais, baseada nas 

contribuições de Gramsci (2001). Esses dois aspectos são discutidos mais adiante nos tópicos 

1.3 e 1.4, uma vez que a análise da prática social passou a ser mais privilegiada com o 

amadurecimento teórico-metodológico a partir do dialógico com o diálogo com o Realismo 

Crítico, conforme comentado anteriormente.  

Essa abordagem caracteriza-se pela centralidade no discurso, embora considere as 

práticas discursivas e sociais que está inserido. Assim, observa-se a relação das escolhas 

linguísticas realizadas no texto, sua instância de produção, distribuição e consumo e os 

contextos sociais que está inserido, para investigação das estruturas de dominação e dos 

fatores ideológicos. 

Em 1999, com a publicação do livro Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical 

Discourse Analysis, de Chouliaraki e Fairclough, houve um amadurecimento teórico-

metodológico na ADC com a redefinição do conceito de discurso a partir do aprofundamento 

do diálogo com o Realismo Crítico. O discurso passou a ser entendido como um momento das 

práticas sociais e não somente como prática social. Isso não significou que Fairclough tenha 

abandonado o modelo tridimensional. Ele manteve as três dimensões do discurso, porém 

houve “um fortalecimento da análise da prática social, que passou a ser mais privilegiada” 

(RESENDE & RAMALHO, 2016, p. 29). 

Esse amadurecimento teórico-metodológico, como dissemos, se deu pelo diálogo com 

a Ciência Social Crítica, em especial com o Realismo Crítico, tendo em vista a necessidade do 

aprofundamento das reflexões acerca da relação entre linguagem e sociedade, com o intuito 

de desmistificar e desnaturalizar crenças, estruturas e práticas de dominação, base norteadora 

da ADC, que não seria possível se ficasse somente no interior da Linguística (RESENDE, 

2009). Assim, algumas reflexões, conceitos foram retomados a partir do diálogo com o 

Realismo Crítico, que são fundamentais para compreensão desse novo modelo teórico-

metodológico. Nesse sentido, esse novo modelo, segundo momento teórico da ADC, 

intensifica a reflexão sobre a mudança social contemporânea no contexto da modernidade 

tardia. 

Um dos conceitos retomados por Chouliaraki e Fairclough (1999) foi justamente o de 

modernidade tardia a partir de Giddens (2002). Segundo Magalhães (2017), novos parâmetros 

culturais e de percepção do mundo surgiram com as mudanças e avanços sociais a partir do 
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crescimento mundial e intensificação das relações econômicas e tecnológicas, com o 

surgimento da internet e de outras tecnologias, enfim, com a modernidade. Nesse sentido, 

para definir essa nova conjuntura social e cultural, algumas expressões passaram a ser usadas, 

uma delas é modernidade tardia.  

Para Giddens (2002, p. 08), “"modernidade" refere-se a estilo, costume de vida ou 

organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se 

tornaram mais ou menos mundiais em sua influência”. Portanto, o termo modernidade tardia é 

utilizado para designar a contemporaneidade com todas as transformações sociais, culturais e 

econômicas que a sociedade vem passando. 

Não pretendemos desenvolver uma discussão prolongada com relação a esse conceito. 

Nosso intuito é fornecer uma visão mais geral, entendendo como o discurso relaciona-se nesse 

novo momento, compreendendo as mudanças e as implicações que o permeiam.  

Para Giddens (2002), é impossível dissociar a constituição das sociedades modernas 

sem considerar as consequências que a globalização imprime tanto ao indivíduo quanto às 

instituições modernas. É nesse sentido que, para o autor, “[...] as transformações introduzidas 

pelas instituições modernas se entrelaçam de maneira direta com a vida individual, e portanto 

com o eu”. (p. 09). É o que o referido autor chama de reflexividade na modernidade, em que o 

indivíduo é capaz de realizar sucessivas escolhas, construir uma identidade, porém sempre 

aberta a revisões, como reflexo das próprias mudanças, novas informações, conhecimentos 

que a modernidade lhe propõe. É nesse sentido que Giddens (2002, p. 39) afirma que “a 

reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas sociais são 

constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovada sobre estas próprias 

práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter. Há, portanto, uma interconexão entre 

as influências da modernidade e as disposições pessoais do indivíduo. 

Nessa interconexão, Giddens (2002) observa que os meios eletrônicos são, por 

excelência, canais de expressão e instrumentos que viabilizam as tendências da modernidade. 

Desde o surgimento da imprensa, televisão, internet, celular, as novas mídias, vem 

proporcionando mudanças significativas na sociedade, nas pessoas, na forma de pensar e agir, 

nas identidades, sob os diversos aspectos e temas sociais. 

É nesse contexto que, segundo Magalhães, Martins e Resende (2017), o discurso 

ganha lugar considerando aspectos que foram destacados, que ganharam espaço nessa 

conjuntura como a multiplicidade de vozes, em que os novos meios abriram espaço para a 

participação das pessoas na esfera pública, podendo manifestar suas opiniões, críticas, ideias, 

críticas, a diversificação dos agentes de poder, pois houve um fortalecimento da sociedade 
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civil, onde organizações ganharam, de forma considerável, voz e vez em processos de tomada 

de decisões, a partir dessa abertura do acesso à informação e à divulgação de informações e 

opiniões, a relevância da imagem e da representação na mídia, em que o processo social e 

político valoriza a ocupação de espaços nos meios eletrônicos pela articulação de imagens 

(textos verbais e visuais), textos e iniciativas e o controle do poder em disputa permanente, 

que mesmo com a abertura, com as novas possibilidades proporcionadas pelas novas 

tecnologias, o exercício do poder ainda é concentrado, distribuído e manipulado de forma 

desigual; contudo, o discurso, cada vez mais, desempenha um papel fundamental no exercício 

do poder, com força de transformação social. 

É nesse contexto, com base na versão de “crítica explanatória” desenvolvida por 

Bhaskar (FAIRCLOUGH, 2003, p. 209), cuja tarefa principal é a explanação de fenômenos 

sociais por meio da investigação de mecanismos causais que os produzem, objetivando 

justamente refletir sobre essa mudança social contemporânea que Chouliaraki e Fairclough 

(1999) propõem um novo enquadre para a ADC. Esse novo enquadre é representado pelo 

quadro (3) abaixo:  

 

Quadro 3 - Etapas do enquadre para ADC de Chouliaraki e Fairclough (1999) 

1.  Um problema (atividade, reflexividade) 

2. Obstáculos para serem superados  

a) Análise da conjuntura 

b) Análise da prática particular: 

(i) práticas relevantes 

(ii) relações do discurso com outros momentos da prática 

c) Análise de discurso 

(i) análise estrutural 

(ii) análise interacional 

3. Função do problema na prática 

4. Possíveis maneiras de superar os obstáculos 

5. Reflexão sobre a análise 

Fonte: Ramalho e Resende (2016, p. 37). 

 

De acordo com esse enquadre, toda análise em ADC, dado ao seu caráter crítico, parte 

da percepção de um problema social que, de forma geral, refere-se a relações de poder, 

relações sociais assimétricas, controvérsias sociais. Segundo Fairclough (2012, p. 312), “A 

ACD é uma forma de ciência social crítica, projetada para mostrar problemas enfrentados 

pelas pessoas em razão das formas particulares de vida social, fornecendo recursos para que 
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se chegue a uma solução”. Essas pessoas são os “chamados “perdedores” dentro de certas 

formas de vida social – os pobres, os excluídos socialmente, aqueles que estão sujeitos a 

relações opressivas de raça e sexo, e assim por diante. (FAIRCLOUGH, 2012, p. 312). 

O segundo momento é a identificação de obstáculos para que o problema seja 

superado. Esses obstáculos são elementos que sustentam o problema que foi verificado e que 

impedem a mudança almejada. Segundo Fairclough (2012, p. 312), “O diagnóstico considera 

a maneira pela qual as práticas sociais se inter-relacionam, o modo de relação da semiose com 

outros elementos de práticas sociais e com características de discurso em si”. Para isso, a 

partir da identificação desse problema, há três tipos de análise que podem ser desenvolvidas 

nessa etapa: análise da conjuntura, análise da prática particular e análise de discurso. A 

análise da conjuntura se refere à configuração das práticas sociais em que o discurso em 

análise se insere ou decorre. A análise da prática particular diz respeito ao discurso e os 

outros momentos da prática discursiva (crenças, atitudes). A análise do discurso6 é orientada 

para a análise da estrutura (relação da instância discursiva em análise com ordens de discurso 

e sua recorrência a gêneros, vozes e discursos de ordens de discurso articuladas) e para 

análise da interação (análise linguística de recursos utilizados no texto e sua relação com a 

prática social) (RESENDE & RAMALHO, 2016, p. 36).  

O terceiro momento é a função do problema na prática. O objetivo desse momento é 

observar se o problema identificado tem uma função específica na prática social que está 

inserido.    

O quarto momento é a investigação de possíveis modos de ultrapassar os 

obstáculos. Nesse momento, o foco é a transformação social. Objetiva investigar 

possibilidades de mudança e superação do(s) problema(s) identificado(s), com base na 

diversidade de conjunturas. 

A reflexão sobre a análise é o último momento do atual enquadre. A pesquisa em 

ADC tem caráter crítico por isso deve ser reflexiva. Essa reflexão deve explorar questões 

ideológicas e hegemônicas que envolvem o problema parcialmente discursivo em análise, 

com vistas a possíveis transformações sociais. 

Resende e Ramalho (2016) dizem que esse enquadre é mais complexo do que o 

modelo tridimensional, pois possibilita a ampliação das análises com base em problemas 

                                                           
6 Segundo Fernandes (2014, p. 202) esse terceiro tipo de análise corresponde ao modelo tridimensional de 

Fairclough (2001) apresentando anteriormente. Assim, a análise do discurso envolve a análise textual, a análise 

da prática discursiva e a análise da prática social.  
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parcialmente discursivos, e por articular o discurso a outros elementos sociais na formação 

das práticas sociais. 

Esse redimensionamento se deu, como já foi dito anteriormente, a partir do 

aprofundamento do diálogo com o Realismo Crítico, em que o discurso passou a ser visto 

como um momento das práticas sociais ao lado de outros momentos importantes numa prática 

particular – fenômeno mental (crenças, valores – ideologia), atividade material e relações 

sociais (relações de poder e luta hegemônica) – em uma relação dialética de articulação e 

internalização. (RESENDE & RAMALHO, 2016). 

Essa relação pode ser representada conforme figura abaixo: 

 

Figura 2 - Momentos da prática social 

 ATIVIDADE 

MATERIAL 

 

 

DISCURSO E 

SEMIOSE 

 

PRÁTICA 

SOCIAL 

 

RELAÇÕES 

SOCIAIS 

  

FENÔMENO 

MENTAL 

 

             Fonte: Resende e Ramalho (2016, p. 39). 

 

Segundo Chouliaraki e Fairclough (1999), uma prática particular articula diferentes 

elementos da vida – pessoas com experiências e conhecimentos particulares, maneiras de uso 

particulares da linguagem, tipos específicos de atividades com condições materiais, temporais 

e espaciais específicas. Esses elementos se articulam, estabelecendo relações no momento da 

prática social, internalizando uns aos outros.  

Uma análise historicamente e socialmente situada deve considerar todos esses 

momentos num movimento de articulação e internalização desses outros momentos da prática 

social. Isso é possibilitado pela análise de gêneros, discursos e estilos e seus respectivos 

significados/formas em textos. 

Essa proposta analítica é articulada por Fairclough, em 2003, ao redimensionar a face 

linguística da análise em ADC, a partir da ampliação do diálogo teórico com a LSF com a 
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publicação do livro Analysing Discourse: textual analysis for social research7. Nesse 

momento da ADC, Fairclough propõe a articulação entre as macrofunções propostas por 

Halliday (apresentadas na seção 1.1) e os conceitos de gênero, discurso e estilo, sugerindo, no 

lugar das funções da linguagem, os significados acional (relativo ao gênero), representacional 

(relativo ao discurso) e identificacional (relativo ao estilo), conforme quadro (4) abaixo.   

 

Quadro 4 - Recontextualização da LSF na ADC 

LSF 

(Halliday, 1991) 

ADC 

(Fairclough, 1992) 

ADC 

(Fairclough, 2003) 

F. Ideacional F. Ideacional  S Representacional 

F. Interpessoal  F. Identitária S. Identificacional 

F. Relacional  

F. Textual F. Textual S. Acional 

     Fonte: Resende e Ramalho (2016, p. 61). 

 

A proposta dos três significados tem relação com a sua concepção de discurso como 

parte da prática social, se figurando de três modos entre textos e eventos: modos de agir 

(ação), modos de representar (representação) e modos de ser (identificação). 

Fairclough (2003) postula que gêneros, discursos e estilos são modos relativamente 

estáveis de agir, de representar e de identificar, respectivamente. Fernandes (2014, p. 175) 

exemplifica essa relação. Vejamos: 

 

utilizando textos (orais, escritos, multimodais), agimos discursivamente por 

meio de gêneros; representamos o mundo material, pessoas, valores, 

crenças utilizando discursos para “falar” a partir de determinadas 

perspectivas e construímos nossas identidades e maneiras de ser, 

parcialmente, por meio dos estilos que adotamos. (grifo nosso) 

 

A noção de multifuncionalidade da LSF é mantida na operacionalização dos três 

significados, uma vez que Fairclough defende que eles atuam simultaneamente em todo 

enunciado.  

Esses três significados, que atuam conjuntamente em textos e suas respectivas 

categorias, serão discutidos a seguir separadamente para efeito de análise. 

                                                           
7 Resende e Ramalho (2016) esclarecem que em 1992 (trad. 2001), no livro Discourse and Social Change, 

Fairclough já havia reelaborado a visão multifuncional de Halliday (1985), conforme demonstrado em quadro 

ilustrativo na sequência da discussão. Portanto, essa reelaboração em 2003 não é somente da proposição de 

Halliday, mas de sua própria proposição de 1992. 
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1.2.1 Significado acional e gênero 

 

 O significado acional focaliza o modo como as pessoas agem e interagem em eventos 

sociais. Refere-se, portanto, ao modo de interação por meio do discurso, ao elemento 

discursivo no nível da prática social, ao gênero discursivo. Para Fairclough (2003, p. 65), 

gêneros constituem “o aspecto especificamente discursivo de maneiras de ação e interação no 

curso de eventos sociais”. Assim, quando se analisa um texto em termo de gênero, o objetivo 

é observar como esse texto figurou na interação social e como contribuiu para ela no evento 

social concreto.  

Entendendo o discurso como um momento da prática social interconectado 

dialeticamente aos demais momentos dessas práticas, “cada prática social produz e utiliza 

gêneros discursivos particulares, que articulam estilos e discursos de maneira relativamente 

estável num determinado contexto sócio-histórico e cultural” (RESENDE & RAMALHO, 

2016, p. 62). 

É nesse sentido, para a ADC, “os gêneros não são “tipos textuais fixos”, mas, sim, um 

dos momentos de ordens do discurso”. (RESENDE & RAMALHO, 2011, p. 58). Os gêneros 

específicos são definidos pelas práticas sociais que estão inseridas e nesse movimento de 

ação/interação pode ocorrer uma mudança genérica, como parte da mudança discursiva e 

social, pela recombinação dos gêneros preexistentes. Portanto, eles podem ser flexíveis, uns 

mais, outros menos.  

Resende e Ramalho (2016, p. 64) comentam que Chouliaraki e Fairclough concebem 

que o rótulo dado a um gênero na análise não é importante, justamente porque os gêneros não 

constituem regras rígidas ou sejam imutáveis, e que o que é relevante é que o gênero seja 

reconhecido como um tipo de linguagem usado em domínios particulares. 

No estudo do gênero, Fairclough (2003) distingue os pré-gêneros (são aqueles que 

transcendem a prática social específica e participam na composição de diversos potenciais de 

organização discursiva) e os gêneros situados (categorias concretas pertencentes ao domínio 

realizado). Os pré-gêneros, conceito resgatado de Swales (1990), são: narrativa, 

argumentação, descrição, exposição e conversação. Eles são categorias abstratas podendo 

participar da composição de diversos gêneros situados, estes se configurando, assim, como a 

linguagem usada em uma prática social particular que estabelecem a comunicação. Um 

gênero situado pode mesclar vários pré-gêneros. Segundo Fairclough (2003), haverá sempre 

um pré-gênero principal e diversos subgêneros articulados na composição de um texto. O 

estudo dessa articulação faz parte da categoria analítica “estrutura genérica”. 
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Outra categoria apresentada por Fairclough (2003) para o significado acional é a 

intertextualidade. A intertextualidade “é a combinação da voz de quem pronuncia um 

enunciado com outras vozes que lhe são articuladas”. (RESENDE & RAMALHO, 2016, p. 

65). É, portanto, a presença num texto de outro(s) texto(s).  

Uma questão crucial no estudo da intertextualidade para a ADC é verificar as vozes 

incluídas e excluídas em determinado texto, e, tanto na presença como na ausência, quais são 

significativas, observando a relação entre as vozes articuladas. 

A intertextualidade abrange muitas possibilidades desde citações (discurso direto) 

como também “parafrasear, resumir, ecoar em discurso indireto” (RESENDE & RAMALHO, 

2016, p. 65), podendo constituir “uma estratégia de luta hegemônica” (RESENDE & 

RAMALHO, 2011, p. 58) na medida em que recupera e articula, de maneira específica, vozes 

específicas em vez de outras, podendo sinalizar o posicionamento ideológico do texto. 

É nesse sentido que Resende e Ramalho (2016, p. 67) dizem que “A representação do 

discurso não é mera questão gramatical, ao contrário, é um processo ideológico cuja 

relevância deve ser considerada”. A análise da presença de vozes em discurso direto ou 

indireto em textos e se nesse momento há a valorização ou depreciação de algo ou de alguém 

pode existir pistas de questões ideológicas e hegemônicas no uso da linguagem.   

 

1.2.2 Significado representacional e discurso 

 

 O significado representacional se refere ao conceito de discurso como modo de 

representação de aspectos do mundo (físico, social, psicológico).  

Diferentes discursos estão presentes nos textos. E são diferentes pelas diferentes 

perspectivas de mundo a partir das diferentes relações que as pessoas estabelecem com o 

mundo e com outras pessoas. Eles representam o mundo ou aspectos do mundo a partir de 

pontos de vistas, projeções, intenções particulares sobre uma realidade particular, conforme 

afirma Resende e Ramalho (2016, p. 70-71): “Os diferentes discursos não apenas representam 

o mundo “concreto”, mas também projetam possibilidades diferentes da “realidade”, ou seja, 

relacionam-se a projetos de mudança do mundo de acordo com perspectivas particulares”. 

Nessas relações estabelecidas entre diferentes discursos, os discursos podem 

complementar-se ou opor-se, podendo, assim, se constituírem como “recurso utilizado por 

atores sociais para se relacionarem, cooperando, competindo, dominando”. (RESENDE & 

RAMALHO, 2016, p. 71).   
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Fairclough (2003) apresenta algumas categorias para análise do significado 

representacional. Destacamos a interdiscursividade e a representação dos atores sociais, 

por entendermos serem mais relevantes para o nosso corpus, não excluindo, evidentemente, as 

que porventura se apresentarem relevantes nos textos. 

A interdiscursividade é a articulação de diferentes discursos em um texto. A análise 

interdiscursiva de um texto, segundo Resende e Ramalho (2016, p. 72), “relaciona-se à 

identificação dos discursos articulados e da maneira como são articulados”. Essa identificação 

cumpre duas etapas: a identificação dos “temais centrais”, ou seja, de que partes do mundo 

são representadas; e a identificação da perspectiva particular pela qual são representadas, que 

podem ser por traços linguísticos. O mais evidente deles é o vocabulário. A análise do 

vocabulário, também, pode ser produtiva no sentido de observar as representações, levando 

em consideração que os diferentes discursos “lexicalizam” o mundo de maneiras diferentes 

(FAIRCLOUGH, 2003) 

A outra categoria que pode ser bastante produtiva para a nossa pesquisa/análise, uma 

vez que trabalhamos com os movimentos grevistas, nos quais muitos agentes são mobilizados 

nesse momento/movimento social, é a de representação de atores sociais. Essa categoria que 

é amplamente discutida por van Leeuwen (1997) é retomada por Fairclough (2003).  

A proposta de van Leeuwen (1997) objetiva verificar os modos que os atores sociais 

podem ser representados discursivamente e que formas a língua nos apresenta para nos 

referirmos aos outros. 

Segundo Resende e Ramalho (2016, p. 72), “As maneiras como atores sociais são 

representados em textos podem indicar posicionamentos ideológicos em relação a eles e suas 

atividades”. Nesse sentido, alguns atores sociais podem ser representados de uma forma que 

presumam julgamentos sobre eles e suas atividades.  

van Leeuwen (1997) apresenta uma descrição detalhada dos modos de representação 

de atores sociais, estando, cada uma das várias escolhas representacionais, ligadas a 

realizações linguísticas específicas.  

Dentro da diversidade dos modos de representação de atores sociais apresentadas van 

Leeuwen (1997), optamos por apresentar (quadro 5 abaixo) e discutir somente algumas dessas 

escolhas, considerando que não cabe o detalhamento de todas as possibilidades apresentados 

pelo teórico por que nem todas se mostram relevantes para esse trabalho. As formas de 

representação não discutidas aqui serão recuperadas e conceituadas no momento da análise, 

quando identificadas. 
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Quadro 5 - Representação dos atores sociais por Van Leeuwen  
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  Fonte: Adaptado de van Leeuwen (1997, p. 219) 

 

As representações podem excluir ou incluir atores sociais, de modo a servir interesses 

e propósitos em relação a quem se dirigem. 

A categoria da exclusão apresenta-se de grande importância para se compreender 

como os atores sociais são representados em textos, podendo significar a desvalorização de 

alguém. Esse processo de exclusão pode ocorrer por supressão, sendo uma forma de excluir 

sem deixar referência alguma dos atores sociais no texto, e por colocar o ator em segundo 

plano, quando os atores excluídos podem estar presentes em algum lugar no texto, mesmo 

que não sejam mencionados em relação a uma dada atividade. 

O processo de inclusão pode ocorrer por ativação, passivação, personalização e 

impersonalização. A ativação ocorre quando o agente tem um papel ativo na ação. Na 

passivação, ou o agente submete-se a uma ação (sujeição) ou é receptor dela (beneficiação). 

A personalização, que pode apresentar os atores sociais de forma indeterminada, por 

pronomes indefinidos ou por referências exofóricas ou de forma determinada, podendo ser 

por categorização, sendo representados pela função que desempenham na prática ou no 

evento social ou por nomeação, em que nomes próprios são citados. Por último, a 

impersonalização, em que os atores sociais podem ser impersonalizados, por meio de 

substantivos abstratos ou concretos, cujo significado não inclui a característica semântica [+ 



 

35 

 

humano). Os efeitos dessa representação impessoal são o mascaramento dos papéis e/ou 

atividades dos atores sociais. 

Baseado em Van Leeuwen, Fairclough (2003) sugere que sejam observadas algumas 

variáveis para análise da representação de atores sociais, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 6 - Representação de atores sociais por Fairclough 

INCLUSÃO OU EXCLUSÃO .  Não mencionado? 

. Mencionado em alguma parte do texto, mas 

inferido em outras? 

A exclusão: tem importância sociopolítico ou é 

questão de redundância/irrelevância? 

PRONOME OU NOME 

 

Qual das duas formas? 

FUNÇÃO GRAMATICAL 

 

‘Atua’ ou é ‘afetado’? (Cláudia ofendeu Pedro). 

Aparece como nome possessivo ou pronome? 

(Amigo de Raquel, nosso amigo). 

ATIVO OU PASSIVO ‘Atua’, é ‘afetado’ ou se ‘beneficia’? 

‘ATUA’, É ‘AFETADO’ OU SE 

‘BENEFICIA’? 

 

Referir-se a infratores da lei como a ‘escória’ é 

um exemplo de representação impessoal. 

NOMEADO OU CLASSIFICADO Cristóvam ou candidato? 

ESPECÍFICO OU GENÉRICO Candidatos à presidência ou os candidatos. 

Fonte: Adaptado de Fairclough (2003, p. 145-146). 

 

Van Leeuwen apresenta uma discussão mais ampla e detalhada sobre essa categoria do 

que Fairclough. Por isso, utilizaremos a proposta de van Leeuwen fundamentar a nossa 

análise. 

A análise dessas representações pode ser bastante útil para identificação de aspectos 

ideológicos demarcados nos textos e nas interações. Esses aspectos podem revelar formas de 

representação de pessoas e papéis desempenhados de maneira positiva ou negativa, o que 

pode servir a interesses próprios ou a terceiros ou a classes hegemônicas. 
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1.2.3 Significado identificacional e estilo   

 

O significado identificacional está relacionado ao “estilo”, ou seja, ao aspecto 

discursivo de identidades, relacionando-se, portanto, à identificação de atores sociais em 

textos. 

Discutimos, a seguir, as categorias modalidade e avaliação, que contribuem para a 

análise de estilo em textos.  

A categoria da modalidade está relacionada ao comprometimento ou não dos atores 

sociais com aquilo que falam. Segundo Fairclough (2003, p. 168), a “questão da modalidade 

pode ser vista como a questão de quanto as pessoas se comprometem quando fazem 

afirmações, perguntas demandas ou ofertas”. As duas primeiras (afirmações e perguntas) 

referem-se à modalidade epistêmica, que diz respeito ao comprometimento com a verdade e 

as duas últimas (demandas e ofertas) referem-se à modalidade deôntica, que diz respeito ao 

comprometimento com a obrigatoriedade/necessidade. 

O comprometimento do autor com aquilo que fala faz compreender a modalidade 

como a relação do autor do texto e a representação. Nesse sentido, o estudo da modalidade é 

importante para o significado identificacional à medida que constrói discursivamente 

identidades. Segundo Fairclough (2003, p. 166), “o quanto você se compromete é uma parte 

significativa do que você é – então escolhas de modalidade em textos podem ser vistas como 

parte do processo de texturização de autoidentidades”.    

Os verbos e advérbios modais com os adjetivos correspondentes são a forma mais 

clássica de realização linguística da modalidade. Porém, há diversas outras formas linguísticas 

e paralinguísticas que devem ser consideradas, como as apresentadas por Charaudeau e 

Maingueneau (2004, p. 336), quais sejam: interjeições, adjetivos, entonação, modos e tempos 

verbais, sinais tipográficos, ironia, discurso citado, entre outros.  

Ao analisar essa categoria, os analistas críticos do discurso podem observar o porquê 

do uso de determinada modalidade em determinado contexto sobre determinada pessoa, 

grupo, evento e, no nosso caso, movimento, questionando sobre os efeitos de sentido gerados. 

 A categoria da avaliação inclui afirmações avaliativas que são aquelas que 

apresentam juízo de valor, relativo ao que é relevante ou irrelevante ou desejável ou 

indesejável, podendo ser um atributo, um verbo, um advérbio ou um sinal de exclamação, 

afirmações com verbos de processo mental afetivo (ex. gosto, amo, detesto), pois são 

marcadas explicitamente e subjetivamente por afirmações como sendo do autor e presunções 

valorativas, relativo ao que é bom ou desejável, podendo estar implícitas ou explícitas.  
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A avaliação está sujeita a uma escala de intensidade (baixa ou alta), “como no 

continuum bom/ótimo/excelente”. (RAMALHO & RESENDE, 2016, p. 79). 

 

1.3 HEGEMONIA E DISCURSO  

 

Hegemonia é compreendida como poder na ADC. Fairclough (1989) aborda as 

relações de poder e distingue “poder e discurso” e de “poder por detrás do discurso”.  

O primeiro conceito é apresentado como forma de compreender o poder atrelado ao 

discurso. Fairclough (1989, p.46, tradução nossa) apresentou como o poder no discurso pode 

ser percebido através de três restrições: sobre conteúdo, o que é dito ou feito; sobre relações, 

as relações sociais que as pessoas inserem no discurso, maior ou menor grau de hierarquia e 

subordinação, por exemplo; sobre assuntos, ou as ‘posições dos assuntos’ que as pessoas 

podem ocupar-se, ou seja, as diversas posições sujeito dependendo da situação comunicativa.  

Cada uma dessas restrições envolve os usos de formas linguísticas específicas. Os 

envolvidos na interação se adaptam às convenções discursivas preestabelecidas e aos papéis 

dos sujeitos naquela situação. O poder no discurso depende, portanto, de sua relação com as 

estruturas sociais. Ele surge, portanto, dessa relação dialética. 

O segundo conceito de poder (poder por trás do discurso) deve ser compreendido, 

segundo Fairclough (1989, p. 58), como “um efeito de poder”. Refere-se ao poder que é 

manifesto no discurso em um nível mais abstrato, proveniente das instituições em que é 

gerado. Segundo Fairclough (2001, p. 124),  

 

[...] a maior parte do discurso se sustenta na luta hegemônica em 

instituições particulares (família, escolas, tribunais de justiça, etc.) e não 

em nível de política nacional: os protagonistas não são classes ou forças 

políticas ligadas de forma relativamente direta a classes ou a blocos, mas 

professores e alunos, a polícia e o público ou mulheres e homens. (grifo 

nosso). 

 

Nesse sentido, as instituições sustentam o discurso, legitimando-o e permitem que 

determinados discursos estejam numa posição privilegiada na estrutura social em relação a 

outros. 

Fairclough (1989) diz que além das instituições, a assimetria de poderes também pode 

valer-se dos gêneros. Segundo Fairclough (1989, p. 46, tradução nossa), “nós podemos dizer 

que o poder no discurso é fazer com que os participantes poderosos controlem e restrinjam as 

contribuições de participantes não poderosos”. O gênero se manifesta como um poder 
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existente na linguagem. É o caso, por exemplo, do médico e paciente, autoridade policial e 

interrogado, professor e aluno, em que apenas uma parte detém o controle da conversa, 

provocando um desnivelamento entre os participantes da ação. 

 É necessário ter em vista, para compreender poder como hegemonia, que os poderes 

“no” e “por trás” do discurso não são atributos imutavelmente a um indivíduo ou grupo social. 

É nesse sentido que Fairclough (1989, p. 43, tradução nossa) diz que: 

 

[...] poder, seja ‘no’ ou ‘por detrás’ do discurso, nunca é permanecido de 

forma definitiva por qualquer pessoa, ou grupo social, porque o poder pode 

ser vencido e exercitado apenas no e através dos esforços sociais, os quais 

também podem ser perdidos.  

 

Nesse sentido, aqueles que detêm o poder em um determinado momento, necessitam 

continuamente reafirmá-lo, lutarem para manterem, enquanto aqueles que ainda não o 

possuem estão suscetíveis a alcançá-lo se lutarem (FAIRCLOUGH, 1989, p. 68). É 

justamente nessa instabilidade das relações de poder que surge o conceito de hegemonia.  

O conceito de hegemonia na ADC é retomado de Gramsci (2001). Para ele, hegemonia 

é o domínio exercido pelo poder de um grupo sobre os demais, sendo que esse exercício do 

domínio é baseado mais no consentimento do que na força. Entretanto, esse poder é exercido 

de forma parcial e temporária. Ele nunca é pleno. É nesse sentido que a hegemonia é um 

fenômeno instável, “uma vez que é constituída nas relações de luta pelo poder, possuindo, 

pois, uma estabilidade relativa nas articulações dos momentos sociais” (DIAS, 2011, p. 230), 

e “historicamente orgânicas, isto é, são necessárias a uma determinada estrutura” (GRAMSCI, 

1995, p. 62). Dessa instabilidade surge o fenômeno das lutas hegemônicas, sendo, pois, uma 

formação de alianças entre classes para construção ou manutenção de relações de 

dominação/subordinação. Essa luta assume, portanto, formas econômicas, políticas e 

ideológicas.  

Nesse sentido, Fairclough (1997) define duas relações que se estabelecem entre 

hegemonia e discurso. Primeiro, a hegemonia e a luta hegemônica assumem a forma de 

prática discursiva, podendo ser produzidas, reproduzidas, contestadas e transformadas no e 

pelo discurso, nessa relação dialética entre discurso e sociedade. Segundo, o próprio discurso 

se apresenta como uma esfera da hegemonia, em que a dominação de um grupo vai depender, 

em parte, de sua capacidade de criar e manter práticas discursivas que a sustente. Portanto, a 

hegemonia implica no desenvolvimento de práticas discursivas nos mais diversos aspectos do 

cotidiano social que podem propagar e naturalizar relações ideológicas. 
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Nesse contexto, é importante ressaltar que são os indivíduos, inseridos nessas práticas 

discursivas e sociais, que colaboram para a manutenção ou transformação das relações 

ideológicas e hegemônicas. Eles “são dotados de relativa liberdade para estabelecer relações 

inovadoras na (inter)ação, exercendo sua criatividade e modificando práticas estabelecidas 

(RESENDE & RAMALHO, 2016, p. 46).  

Fairclough (2001, p. 122) define hegemonia da seguinte maneira:   

 

Hegemonia é liderança tanto quanto dominação nos domínios econômico, 

político, cultural e ideológico de uma sociedade. [...] é o poder sobre a 

sociedade como um todo de uma das classes economicamente definidas 

como fundamentais em aliança com outras forças sociais, mas nunca 

atingido senão parcial e temporariamente, com um equilíbrio “instável”. 

Hegemonia é a construção de alianças e a integração muito mais do que 

simplesmente a dominação de classes subalternas, mediante concessões ou 

meios ideológicos para ganhar o seu consentimento. Hegemonia é um foco 

de luta constante sobre pontos de maior instabilidade entre classes e blocos 

para construir, manter ou romper alianças e relações de 

dominação/subordinação, que assume formas econômicas, políticas e 

ideológicas.  

 

Nesse sentido, o conceito de hegemonia auxilia na tarefa de analisar a prática social a 

qual pertence o discurso em termos de relações de poder, ou seja, se essas relações 

reproduzem, reestruturam ou desafiam as hegemonias existentes e, também, de analisar a 

própria prática discursiva como um modo de luta hegemônica, que reproduz, reestrutura ou 

desafia as ordens de discurso existentes. É uma forma de investigar e interpretar as relações 

de poder e, portanto, as formas materiais de ideologia que permeiam as práticas discursivas. 

Segundo Eagleton (1997, p. 105), há diversas maneiras de se instaurar e manter a 

hegemonia. A ideologia é uma delas. Ela é uma maneira de assegurar o consentimento por 

meio de lutas de poder através do discurso. 

É nesse sentido que se mostra importante investigar a atuação da ideologia nas práticas 

discursivas, uma vez que a ADC tem com um de seus principais objetivos desnaturalizar 

discursos que sustentam relações assimétricas de poder, no intuito de contribuir para 

transformação dessas relações.  
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1.4 IDEOLOGIA: SENTIDO A SERVIÇO DO PODER 

 

Outro conceito relevante para a realização de uma análise crítica discursiva é o de 

ideologia. Ela é considerada um importante aspecto da criação e manutenção de relações 

desiguais de poder, constituindo-se, portanto, como um instrumento importante para a ADC.  

Para Fairclough (2001, p. 117), 

 

As ideologias são significações/construções da realidade (o mundo físico, as 

relações sociais, as identidades sociais) que são construídas em várias 

dimensões das formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem 

para a produção ou a transformação das relações de dominação. 

 

Nesse sentido, a ADC se interessa, portanto, tanto na reprodução quanto na 

transformação das ideologias através do funcionamento discursivo na prática particular. Dessa 

forma, o julgamento e análise de uma representação ideológica só podem ser feitos pela 

análise do efeito causal dessa representação nesse determinado contexto social. 

O conceito de ideologia da ADC é retomado a partir dos estudos de Thompson (2011). 

Para ele, a ideologia “pode ser usado para se referir às maneiras como o sentido (significado) 

serve, em circunstâncias particulares, para estabelecer e sustentar relações de poder que são 

sistematicamente assimétricas” (p. 16). Assim, ideologia “é sentido a serviço do poder” (p. 

16). Sendo assim, tem uma acepção negativa, pois está a serviço do estabelecimento ou 

sustentação de relações desiguais de poder, conforme afirma Resende e Ramalho (2016, p. 

49): 

 

a concepção crítica postula que a ideologia é, por natureza, hegemônica, no 

sentido de que ela necessariamente serve para estabelecer e sustentar 

relações de dominação e, por isso, serve para reproduzir a ordem social que 

favorece indivíduos e grupos dominantes. 

  

Nesse sentido, o estudo da ideologia, de acordo com a sua proposta que veremos 

adiante, está interessada em investigar como o sentido é construído e mobilizado através de 

formas simbólicas, dentro de contextos específicos de produção, servindo para reforçar 

pessoas e grupos que ocupam posições de poder privilegiadas, conforme afirma Thompson 

(2011, p. 203):  

 

o estudo da ideologia [...] é o estudo dos modos pelos quais o significado 

mobilizado pelas formas simbólicas serve, em circunstâncias específicas, para 
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estabelecer, manter e reproduzir relações sociais que são, sistematicamente, 

assimétricas em termos de poder. 

 

Essas formas somente são ideológicas quando os sentidos produzidos num 

texto/discurso servem para sustentar relações assimétricas de poder. Thompson (2011) afirma 

que elas não são ideológicas por si mesmas, pois elas dependem do contexto em que estão 

inseridas e do exame de sentido pelos sujeitos que as produzem e as recebem.  

Em seu trabalho, Thompson (2011) apresenta uma proposta metodológica de 

reconhecimento e identificação do uso ideológico de formas simbólicas. Assim, ele apresenta 

cinco modos gerais de operação da ideologia, a saber: legitimação, dissimulação, unificação, 

fragmentação e reificação; e suas respectivas estratégias típicas de construção simbólica.  

Thompson (2011, p. 81-82) esclarece que esses modos apresentados não são as únicas 

formas de operacionalização da ideologia. Sua proposta é meramente exemplificativa e não 

exaustiva e exclusiva. Ressalta, também, que esses modos ou estratégias não podem ser 

considerados intrinsecamente ideológicos porque, para isso, se estiverem servindo para o 

estabelecimento de relações de dominação, o que é verificado pelo contexto de produção.   

A legitimação se caracteriza quando relações de dominação podem ser estabelecidas e 

sustentadas por serem apresentadas como justas, dignas de apoio, legítimas. Dessa forma, se 

baseiam em três construções simbólicas: racionalização (apelo à legalidade de regras, normas 

com intuito de defender determinadas ações, pessoas ou instituições), universalização 

(interesses individuais são apresentados como servindo a interesses gerais) e narrativização 

(recorrência ao passado, tradições para legitimar crenças, identidades).   

A dissimulação vai demonstrar que a ideologia pode ser usada também para mascarar, 

ocultar, dissimular relações de dominação. Para isso, podem ser utilizadas as estratégias de 

deslocamento (transfere palavras de um contexto para o outro e, assim, provoca novos 

sentidos), eufemização (uso de palavras suavizando de ações, situações dando-lhe caráter 

positivo) e uso de tropo (uso de figuras de linguagem).  

A ideologia também opera pela unificação. Nela, “relações de dominação podem ser 

estabelecidas e sustentadas através da construção, no nível simbólico, de uma forma de 

unidade que interliga os indivíduos numa identidade coletiva, independentemente das 

diferenças e divisões que possam separá-los”. (THOMPSON, 2011, p. 86). Para tanto, há duas 

formas de se alcançar isso, através das estratégias de estandardização (padrões são criados a 

partir de individualidades, produzindo, assim, um senso de coletividade. Ex: a língua 
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nacional) e simbolização da unidade (senso de unidade refletido através de símbolos. Ex: 

hino e bandeira).  

Nesse modo de operação ideológica, busca-se a construção do sentimento de 

unidade/coletividade, para se buscar ou manter formas de dominação. Diferentemente da 

unificação, a fragmentação visa separar, desfazer ou dividir indivíduos ou grupos que 

possam ameaçar a dominação, a hegemonia de determinados grupos. As estratégias utilizadas 

para isso são diferenciação (reforça diferenças e divisões entre pessoas e grupos) e o expurgo 

do outro (quando o “outro” é apresentado como um inimigo, um mau e que deve ser 

combatido).   

A reificação é a “retratação de uma situação transitória, histórica, como se essa 

situação fosse permanente, natural, atemporal (THOMPSON, 2011, p. 87). Nesse sentido, 

determinados processos, situações são retratados como naturais e seu caráter social e histórico 

é ocultado, eliminado. Esse modo de operação da ideologia se materializa pelas estratégias de 

naturalização (as criações sociais e históricas são tratadas como naturais), eternalização 

(práticas são eternalizadas e tornadas como imutáveis). Nesse modo de operação da ideologia, 

há o uso de recursos gramaticais e sintáticos como nominalização (sentenças, ou parte delas, 

são transformadas em nomes) e passivização (os verbos são colocados na voz passiva), que 

podem, a depender do contexto, servir para o estabelecimento e sustentação de relações de 

dominação, quando, por exemplo, ocultam ou omitem sujeitos/agentes ou ações, 

beneficiando, assim, determinada classe ou grupo dominante. 

Esses modos de operação da ideologia conforme Thompson (2011) podem ser 

resumidos no quadro (7) a seguir: 

 

Quadro 7 - Modos de operação da ideologia 

MODOS GERAIS DE OPERAÇÃO DA 

IDEOLOGIA 

ESTRATÉGIAS TÍPICAS DE 

CONSTRUÇÃO SIMBÓLICA 

Legitimação (relações de dominação são 

representadas como legítimas) 

 

Racionalização 

Universalização 

Narrativização 

Dissimulação (relações de dominação são 

ocultadas, negadas ou obscurecidas) 

 

Deslocamento 

Eufemização 

Tropo (sinédoque, metonímia, metáfora) 

Unificação (construção simbólica de identidade 

coletiva) 

 

Estandartização  

Simbolização da unidade 

Fragmentação (segmentação de indivíduos ou 

grupos que possam representar ameaça ao grupo 

Diferenciação 

Expurgo do outro 
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dominante) 

 

Reificação (retratação de uma situação 

transitória como permanente e natural) 

 

Naturalização 

Eternalização 

Nominalização/Passivização  

 Fonte: Adaptado de Thompson (2011, p. 81) 

 

Essa proposta metodológica de Thompson (2011), aliada à da ADC, fornece 

ferramentas importantes de reconhecimento e identificação, através da análise linguística, de 

construções simbólicas ideológicas. 

Segundo Fairclough (2003), as ideologias são, em princípio, representações (discurso) 

que podem ser legitimadas em maneiras de ação social (gênero) e que incute nas identidades 

(estilo) dos agentes sociais. Essas são as principais maneiras como o discurso figura em 

práticas sociais, de acordo com a atual proposta metodológica de Fairclough (2003), baseada 

no modelo multifuncional de Halliday, apresentada anteriormente na subseção 1.1 (p. 16-19). 
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2 MÍDIA, MOVIMENTOS SOCIAIS E GREVES NA UERN 

 

Nesse segundo capítulo, discutimos na subseção 2.1 sobre o papel da mídia e seus 

discursos na sociedade contemporânea como agentes dinamizadores do controle social. 

Tratamos sobre as mudanças na sociedade e nos modos de pensar e agir das pessoas são, 

também, manifestos das práticas de discurso midiático. Discutimos, assim, como a mídia pode 

ser legitimadora de pensamentos e doutrinas específicas de pessoas ou grupos privilegiados 

através dos seus discursos. Dentre eles, destacamos o discurso neoliberal, pois se apresenta 

com recorrência, no campo da educação. 

Na subseção 2.2, tratamos sobre movimentos sociais de uma maneira geral, conceito, 

perspectivas e, em especial, sobre o papel desempenhado pelos movimentos sociais nas ações 

de lutas/conquistas por direitos, especialmente, relacionados à educação no Brasil.   

Por último, na subseção 2.3, discutimos, mais especificamente, sobre os movimentos 

grevistas da UERN dos anos de 2011, 2012 e 2015 e seus aspectos conjunturais, ou seja, 

motivos ensejadores das paralisações, pautas de reivindicações, acordos, enfim, principais 

fatos relacionados a essas greves. 

Os temas discutidos neste capítulo dão suporte às nossas discussões no sentido de 

compreender as práticas sociais que permearam os movimentos grevistas da UERN em 

análise. 

 

2.1. DISCURSO MIDIÁTICO E A (RE)PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

 

 Nos últimos anos, com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento dos meios de 

comunicação de massa, as maneiras de ver, ser e agir do indivíduo no mundo tem sofrido 

modificações a partir de algumas influências. Um dos grandes influenciadores é a mídia, 

conforme afirma Rodrigues (2006, p. 9): “A mediatização generalizada em que vive a 

sociedade modificou a relação estabelecida entre os indivíduos e a visão que eles têm do 

mundo”. O seu poder tem se ampliado na sociedade, passando a ser, também, um mecanismo 

de controle social. Fairclough (1995, p. 2) afirma que a mídia tem o “poder de influenciar 

conhecimento, crenças, valores, relações e identidades sociais”. Atua, portanto, sobre a 

subjetividade das pessoas agenciando seus pensamentos e comportamentos.  

Nesse sentido, a mídia se constitui como um novo espaço de significação. Instiga-nos, 

assim, pensar os discursos aí produzidos e como e porque são significados em determinadas 

maneiras atendendo a conveniências particulares.  
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Thompson (1998) diz que a produção, distribuição e circulação de informações e 

conteúdo simbólico tem sido aspecto central da vida social, especialmente com o 

desenvolvimento das instituições próprias da era moderna. A mídia é uma dessas instituições. 

Com o seu desenvolvimento, houve, por conseguinte, o advento de uma série de instituições 

de comunicação, e com isso “as formas simbólicas foram produzidas e reproduzidas em 

escala sempre em expansão; tornaram-se mercadorias que podem ser compradas e vendidas 

no mercado; ficaram acessíveis aos indivíduos largamente dispersos no tempo e no espaço”. 

(THOMPSON, 1998, p. 19) (grifo nosso). Houve, portanto, uma acentuação, um crescimento 

da mercantilização dessas formas simbólicas, ou seja, são transformadas em mercadorias, 

sendo, pois, a reprodutividade apresentada como característica fundamental do caráter 

comercial dos meios de comunicação. 

A (re)produção de formas simbólica faz parte da lógica da mídia. A lógica a 

simbólica8 trata-se “da maneira pela qual os indivíduos regulam as trocas sociais, constroem 

as representações dos valores que subjazem as suas práticas, criando e manipulando signos e, 

por conseguinte, produzindo sentido” (CHARAUDEAU, 2007, p.16). Refere-se, portanto, aos 

modos como o indivíduo interage socialmente.   

As formas de interação social sofreram alterações em virtude da expansão, fácil acesso 

e comercialização de bens simbólicos pela mídia. Antes do desenvolvimento da mídia, a 

compreensão que as pessoas tinham do mundo e do seu ambiente e de sua vida cotidiana era 

modelada pelo conteúdo simbólico trocado, permutado nas relações face a face (tradições 

orais). Com o advento da mídia, os indivíduos puderam ter contato e vivenciar outras 

experiências, outras possibilidades, outros de modos de viver, pensar e agir. Houve um 

distanciamento das relações face a face e aproximação das relações mediadas pela mídia9. 

Com isso, “O processo de autoformação tornou-se mais reflexivo e aberto, no sentido de que 

os indivíduos recorriam cada vez mais aos próprios recursos e ao conteúdo simbólico 

transmitido pela mídia para chegarem a identidades coerentes para si mesmos”. 

(THOMPSON, 1998, p. 160).  

Esse processo de autoformação é diferenciado, distinto a partir do modo como os 

indivíduos incorporam esses produtos da mídia em suas vidas, bem como os sentidos que são 

                                                           
8 Charaudeau (2007) cita, dentre as lógicas que integram a mídia, a econômica que se refere a “fazer viver uma 

empresa” e a tecnológica que se refere a “estender a qualidade e a quantidade de sua difusão”. 

9 Quando dizemos que houve um distanciamento não significa dizer que a tradição oral enfraqueceu ou acabou. 

Thompson (1998, p. 160) diz que “As tradições transmitidas oralmente continuam a desempenhar um papel 

importante na vida cotidiana dos indivíduos” e fala em “mediatização da tradição”, onde foram transformadas 

adquirindo novas características. 
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atribuídos a eles. Esse processo integra, portanto, o processo de recepção dos produtos de 

mídia significando que “[...] os indivíduos usam as formas simbólicas para suas próprias 

finalidades, em maneiras extremamente variadas”. (THOMPSON, 1998, p. 42). Assim, o 

indivíduo não é mero receptor passivo. Ele sai dessa condição quando se propõe operar sob o 

processo de interpretação das formas simbólicas em benefício próprio. Quando dispostos a 

isso, “os indivíduos as incorporam na própria compreensão que têm de si mesmos e dos 

outros. Eles as usam como veículos para reflexão e autorreflexão como base para refletirem 

sobre si mesmos, os outros e o mundo a que pertencem” (THOMPSON, 1998, p. 45). Assim, 

os indivíduos podem (re)significar a partir da sua capacidade de interpretar e o componente 

social (grupo, formação, classe, contexto histórico) influencia muito nesse processo de 

recepção e interpretação dos bens simbólicos. 

Nesse contexto, a mídia tem um papel muito importante na divulgação de ideias, 

concepções através dos textos veiculados, podendo legitimar posições, pessoas ou grupos de 

acordo com seus interesses e, assim, servir de fonte para o exercício de diferentes formas de 

poder. Um poder relativizado, uma vez que esses conteúdos da mídia, bem como os 

indivíduos que os recebem, estão situados em contextos sócio-históricos específicos, o que 

pode alterar sua condição tanto pelo contexto, como pelo processo de interpretação pelos 

indivíduos. 

Nesse contexto, Gohn (2000, p. 92) diz que a mídia é “altamente seletiva”. Ela dá 

visibilidade a fatos e acontecimentos que lhe interessam e silencia, segrega ou discrimina os 

que não interessam. Nessa seleção, um meio de comunicação pode, por meio de suas 

reportagens, matérias, postagens, construir discursos que podem influenciar seus leitores a um 

determinado pensamento/posicionamento a partir de uma versão manipulada dos 

fatos/acontecimentos, quando, por exemplo, apresentam ou noticiam fatos e acontecimentos 

sob um ângulo apenas, bem como quando incluem depoimentos/fatos e excluem outros. Isso 

pode reforçar práticas hegemônicas à medida que o conteúdo veiculado reforça estruturas de 

dominação, aferindo poder. 

Interessante é a mídia reforçar o discurso da neutralidade apresentando um fato como 

verdadeiro, porém, nitidamente, seleciona previamente alguns aspectos que envolvem esses 

fatos e apresenta sob um determinado ponto de vista, notadamente para servir a interesses de 

alguém. A mídia tem, assim, o poder de influenciar o pensamento e opiniões das pessoas.  

Servindo interesses de alguém ou de algum grupo, a mídia garante seus interesses e/ou 

benefícios próprios. Segundo Brittos e Gastaldo (2006, p. 122), ela “... cria a cada dia 

símbolos passageiros e heróis momentâneos, desta forma garantindo sua própria 
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sobrevivência [...] e sustenta o meio econômico-cultural em que se insere”. Apresenta-se, 

portanto, como um mecanismo a serviço, muitas vezes, ou talvez a maioria das vezes, da 

classe dominante detentora e mantenedora de muitos meios de comunicação e de outros 

poderosos de diversos setores da sociedade, bem como propiciar interesses próprios. 

Esse jogo de interesses e estratégias é realizado pela mídia, também, ou talvez 

principalmente, através de práticas discursivas. Muitos discursos são reproduzidos. Aqui, 

destacamos, para efeito de discussão, o discurso neoliberal, pois se apresenta com recorrência 

no campo da educação.  

Segundo Boito Jr (1999), a ideologia neoliberal no Brasil representa, essencialmente, a 

superioridade do mercado, a concorrência e a liberdade de iniciativa empresarial, rejeitando a 

intervenção do Estado na economia. Todos são tratados como consumidores, postulando a 

independência econômica do sujeito, o que lhe conferiria autonomia cidadã. Agradando de 

fato, e muito, aqueles que pregam o discurso do ideal da individualidade em vez do ideal da 

coletividade. 

É o isolamento narcísico e hedonista que Casara (2017) defende. Há uma produção da 

individualização das relações sociais e “cada pessoa é estimulada a se ver como uma empresa 

e eliminar a concorrência, isso em detrimento da solidariedade e dos projetos coletivos” (p. 

51). E acrescenta na discussão sobre o seu conceito dizendo: “No neoliberalismo há apenas 

mercadorias e a elas deve ser atribuído um valor de troca. O resto, aquilo que não tem o valor 

positivo de uma mercadoria, deve ser eliminado” (p. 53). Tanto coisas como pessoas 

passaram a ser descartadas. Assim, não somos tratados somente como consumidores, mas 

como mercadorias, objetos de venda e quando não atendemos os fins do mercado somos 

descartados.  

Segundo Gentili (1996), o neoliberalismo é um complexo processo de construção 

hegemônica, ou seja, uma estratégia de poder e seu êxito decorre, dentre outros meios, da 

intensa reconstrução discursivo-ideológica da sociedade. Aqui entra, também, o papel da 

mídia. Ele diz que o sucesso do ideário neoliberal advém, também, da “propaganda” 

veiculada na sociedade, que impõe suas verdades e benesses a serem defendidas e propagadas 

por aqueles que se dizem sensatos e responsáveis. A isso, alinha-se, ainda, a propagação desse 

ideário de “certezas” e “verdades”, através dos discursos dos poderosos, principalmente da 

classe empresarial que se mantém ideologicamente por meio da mídia, atraindo, assim, muitos 

adeptos, aqueles que se espelham nesses e almejam esse ideário. Isso confirma a importância 

que tem os discursos veiculados na sociedade, especialmente pela mídia, podendo ser 

verdadeiros legitimadores de pensamentos/doutrinas específicas de grupos privilegiados. 
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É nesse sentido que Brittos e Gastaldo (2006) defendem que a mídia apresenta 

situações empregando representações sociais do que seja ideal. Essa idealização tem a função 

ideológica de reforçar determinados arranjos sociais hegemônicos e, consequentemente, 

exclusão de outros não hegemônicos. Esse processo representa um aspecto de poder relevante 

nas sociedades contemporâneas. 

Segundo Fairclough (2003, p. 4-5), “esse projeto político tem sido imposto às 

economias pós-socialistas, como o melhor meio de transformação do sistema, renovação 

econômica e reintegração à economia global”. E não se reduz ao campo econômico. Ele é 

capaz de condicionar diversas esferas, seja na esfera econômica, política, jurídica, 

educacional, etc. No plano educacional, as práticas neoliberais refletem na defesa da 

mercantilização do ensino (privatização), na crítica/combate às políticas que igualam o acesso 

à educação pelos menos favorecidos socialmente e no discurso da crise educacional. 

Mais especificamente em relação à crise educacional, segundo Gentili (1996, p. 4), os 

neoliberais argumentam que se trata de “crise de eficiência, eficácia e produtividade”, que se 

relacionada a uma crise de qualidade decorrente da improdutividade que caracteriza as 

práticas pedagógicas e a gestão administrativa da grande maioria dos estabelecimentos de 

ensino. É o que fundamenta também, o discurso de defesa da mercantilização do ensino, 

tirando a responsabilidade do Estado, pois é um dos princípios do neoliberalismo – a não 

intervenção do estado na economia – justamente para redirecionar à iniciativa privada, e por 

não funcionar deve ser vendido como um produto, mercadoria.  

Nesse contexto neoliberal, a escola é vista como uma empresa, como fonte de lucro. 

Como as escolas públicas, ainda são públicas, e não tem finalidade lucrativa, e como não dão 

retorno financeiro (não diretamente como os neoliberalistas pregam), não há o interesse em 

investir, por exemplo, na contratação de mais professores, técnicos, em qualificar o quadro de 

pessoal, em remunerar dignamente, enfim, uma série de medidas que beneficiaria a escola 

pública como um todo, mas por não ter um “retorno” não se investe. Pelo contrário, prega-se e 

propaga-se o discurso da culpabilização de seus agentes pela degradação e decadência do 

ensino público. 

Dessa forma, naturaliza-se a visão mercadológica atribuindo e cobrando a 

responsabilidade a seus agentes (diretores, professores, técnicos). Assim, existindo uma falha, 

problema, não culpam a falta de investimento, seja financeiro, de pessoal, pelo poder público, 

e sim a má administração de seus agentes. 

Em relação ao discurso da mídia sobre os movimentos sociais, especificamente, os da 

educação, normalmente, não se problematiza questões como o abandono, descaso ou a 
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negligência do poder público para com as escolas, professores e alunos, ou seja, as causas e 

justificativas para o desencadeamento do movimento paredista. E, quando tratam, a partir das 

vozes dos grevistas e isso quando abrem espaço, o que muitas vezes isso não acontece. 

Entretanto, divulgam, relatam sobre os prejuízos que o movimento grevista traz aos alunos, à 

sociedade como um todo. Há, portanto, uma criminalização e recorrente dos movimentos 

grevistas pela mídia.     

Essa prática se configura da mesma forma com aos movimentos grevistas. A mídia 

utiliza abundantemente discursos a favor daqueles que sustentam a criminalização do 

movimento grevista, colocando comunidade acadêmica e a população, principalmente aqueles 

que dependem da educação pública, como principais vítimas da paralisação das atividades 

docentes e administrativas. 

Discutir sobre o discurso da mídia é importante no sentido de podermos compreender 

como ela trabalha ideologicamente, ou seja, como significa ou atua a serviço do poder pelas 

representações e identidades construídas sobre agentes ou instituições sociais. 

 

2.2 MOVIMENTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO NO BRASIL  

 

Para discutir sobre os movimentos sociais, em especial os movimentos organizados na 

luta pelo direito à educação, é necessário apresentar primeiro o significado de movimentos 

sociais, destacando os principais conceitos a partir de teóricos que se dedicaram ao estudo 

desse tema.  

Gohn (2000, p. 11) diz que “apesar do número razoável de estudos específicos sobre a 

problemática dos movimentos sociais, não podemos afirmar que existam teorias bastante 

elaboradas a seu respeito”, dada à multiplicidade de enfoques e paradigmas utilizados por 

cada estudioso desse tema. Dentre esses estudiosos, destacamos: Tarrow (1994), Touraine 

(1977; 1998), Gohn (1995; 2000; 2008; 2011) e Ilse Scherer-Warren (2005). 

Segundo Tarrow (1994), os movimentos sociais surgiram a partir do século XIX, 

como expansão da atividade política, defendendo interesses próprios, com o intuito de 

provocar mudanças institucionais, utilizando-se de formas de organização e atuação não-

convencionais, ou seja, passeatas, atos de violências, etc 

Já Touraine (1977, p. 336) define movimento social como “a ação conflitante de 

agentes de classes sociais lutando pelo controle do sistema de ação histórica” e como 

“confronto de interesses opostos para controlar forças de desenvolvimento e do campo de 

experiência histórica de uma sociedade” (TOURAINE, 1977, p. 344).  
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Esse conceito Touraine tem como base a perspectiva marxista clássica das lutas de 

classe, que focalizava as principais classes sociais presentes no processo de produção, ou seja, 

burguesia (detentor do capital) e proletariado (detentor da força de trabalho). Uma luta que 

colabora para a organização política do proletariado, proporcionando, assim, condições 

necessárias para a superação ou criação de estratégias de combate da ordem econômica 

capitalista. 

Gohn (2008, p. 28) esclarece que, nas perspectivas teóricas que têm como pano de 

fundo o paradigma marxista, “o conceito de movimento social sempre esteve associado à luta 

de classes e subordinado ao próprio conceito de classe”. Assim, os movimentos sociais com 

base nesse modelo eram vistos como respostas às práticas de desigualdades/privações sociais 

promovidas pelas classes/instituições burguesas. 

Assim, Gohn (2011, p. 335) amplia esse conceito definindo movimentos sociais como 

“ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam formas distintas de a 

população se organizar e expressar suas demandas”. Essas formas assumem diferentes 

estratégias que vão desde a denúncia à pressão direta (mobilizações, concentrações, passeatas, 

ocupações, greves, negociações, etc.). 

Numa concepção similar a de Gohn (2011), Ilse Scherer-Warren (2005, p. 18) diz que 

não há acordo sobre o conceito de movimentos sociais e que, para alguns autores, significa 

“toda ação coletiva com caráter reivindicativo ou de protesto é movimento social, 

independente do alcance ou significado político ou cultural da luta”. 

Historicamente, os movimentos sociais representavam ações coletivas agindo como 

resistência através de práticas de pressão/mobilização sociais. Na atualidade, novos atores 

entraram em cena com novas perspectivas, pautando sobre diversos temas em relação a 

problemas sociais da contemporaneidade, conforme reitera Gohn (2011, p. 336-337): 

 

Hoje em dia, suas ações são pela sustentabilidade, e não apenas 

autodesenvolvimento. Lutam contra a exclusão, por novas culturas políticas 

de inclusão. Lutam pelo reconhecimento da diversidade cultural. Questões 

como a diferença e a multiculturalidade têm sido incorporadas para a 

construção da própria identidade dos movimentos. Há neles uma 

ressignificação dos ideais clássicos de igualdade, fraternidade e liberdade. A 

igualdade é ressignificada com a tematização da justiça social; a fraternidade 

se retraduz em solidariedade; a liberdade associa-se ao princípio da 

autonomia – da constituição do sujeito, não individual, mas autonomia de 

inserção na sociedade, de inclusão social, de autodeterminação com 

soberania.  
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Essa mudança ocorreu em virtude do mundo globalizado, junto com ele vem crise 

mundial, fragmentação social, conforme argumenta Gohn (2000), passando da esfera da 

produção para a esfera dos problemas de cultura, especialmente, à identidade cultural, no que 

tange, principalmente, questões de raça, gênero, nacionalidade, entre outros. Esse momento é 

configurado pelos Novos Movimentos Sociais - NMS. 

Na década de 1980 emerge o debate sobre esses os Novos Movimentos Sociais 

(NMS). A partir da década de 1990, os Novos Movimentos Sociais estão mais preocupados 

com questões a dimensões da identidade humana com questões que supervalorizem o 

indivíduo, a cultura, a qualidade de vida. Nesse sentido, Touraine (1998, p. 262) diz que: 

 

As novas contestações não visam criar um novo tipo de sociedade, mas 

“mudar a vida”, defender os direitos do homem, assim como o direito à vida 

para os que estão ameaçados pela fome e pelo extermínio, e também o 

direito à livre expressão ou à livre escolha de um estilo e de uma história de 

vida pessoais. 

 

Nota-se, portanto, em princípio, um distanciamento do caráter classista que 

configurava os movimentos sociais (operários, sindicais), passando para ações relacionadas às 

dimensões da identidade humana. São novos os movimentos das mulheres, os ecológicos, os 

que se colocam contra a fome e outros (GOHN, 1995, p. 44-45). Isso não significa dizer que 

outras lutas (pela terra, pela melhor distribuição de renda e antiglobalização10, por exemplo) 

foram abandonadas. Pelo contrário, agora os agentes sociais atuam em rede, não estão 

sozinhos. A ação pode ser, inicialmente, local, porém a articulação pode passar a ser global, 

isso através da rápida difusão das notícias e a articulação em massa pela internet e pelas redes 

sociais11. Muitos eventos são criados nas redes e depois vão para as ruas, onde as pessoas 

lutam por mudanças e fazem cobranças das autoridades responsáveis pelos casos 

reivindicados. 

                                                           
10 Movimento também chamado de altermundialistas ou alterglobalização, ou, ainda, transnacionais. 

 
11  Cavalcante (2015) cita como exemplo a Primavera Árabe que começou com uma onda de protestos na 

Tunísia, em 2011, e foi disseminada pelo Oriente Médio gerando manifestações por toda a região e as Jornadas 

de Junho que aconteceu no Brasil, em 2013, consistindo em protestos contra o aumento das tarifas dos ônibus na 

cidade de São Paulo, e em poucas semanas diversas lutas foram somadas a esta causa, o que gerou diversas 

manifestações por todo o país, e, também, de manifestações de brasileiros que viviam no exterior. Um caso mais 

recente aconteceu, também, no Brasil, que foram os protestos pelo assassinato da vereadora Marielle Franco da 

cidade do Rio de Janeiro e de seu motorista Anderson Nunes, ocorrido no dia 14 de março do corrente ano, 

protestos iniciados na cidade do Rio de Janeiro, tomando proporções nacionais e internacionais nas ruas, nas 

redes sociais, na mídia de forma geral. Eventos propagados nas redes e levados às ruas por milhares de pessoas, 

cobrando por justiça e mudança social. 
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É nesse sentido que, além da mudança de perspectivas, há também, a mudança na 

forma como se organizam. Atualmente, utiliza-se muito dos novos meios de comunicação e 

informação a partir da internet, que contribuem na ressignificação de suas práticas e 

perspectivas, conforme afirma Gohn (2011, p. 336): “A criação e o desenvolvimento de novos 

saberes, na atualidade, são também produtos dessa comunicabilidade”.  

Nesse contexto, é possível observar um processo de transição dos movimentos sociais 

- dos velhos para os novos - que acompanhou o processo de globalização, sendo a internet 

ferramenta fundamental para a articulação desses novos movimentos. A atuação dos 

movimentos sociais através dos meios de comunicação redes possibilitou uma nova forma de 

mobilização que atinge um número maior de pessoas. Contudo, segundo Cavalcante (2015, 

s/p), “ainda que a internet seja um mecanismo muito forte e presente na era da globalização, 

os encontros presenciais fortalecem as ações conjuntas para a mudança social”. 

A história do Brasil foi marcada por grandes movimentos de luta. Movimentos 

organizados, articulados pela sociedade civil na luta por direitos ou no combate a 

práticas/regimes autoritários ou antidemocráticos. A sociedade civil sempre foi esse espaço 

onde surgem e se desenvolvem os mais diversos conflitos, sejam eles econômicos, sociais, 

ideológicos ou religiosos.  

Os movimentos sociais, enquanto fenômenos históricos concretos12, ganharam 

visibilidade na sociedade por terem desempenhado, e continuam desempenhando, um papel 

importante no contexto social, econômico e político, como mecanismos de mudanças e 

inovações desses contextos, conforme afirma Gohn (2013, p. 305): “os movimentos são 

elementos fundamentais na sociedade moderna, agentes construtores de uma nova ordem 

social”. 

É sabido que os movimentos sociais, especialmente, dos anos 1970/1980 no Brasil 

contribuíram decisivamente, via demandas e pressões organizadas, para a conquista de vários 

direitos sociais, dentre eles ampliação do acesso à educação, que foram instituídos 

Constituição Federal de 1988. 

Discutir sobre os movimentos sociais seria um trabalho extensivo. São variados. 

Deteremo-nos, portanto, no estudo do movimento sindical no Brasil na atualidade, 

especificamente, no campo educacional, por relacionar-se com nossa pesquisa. 

Gouveia e Ferraz (2013, p. 113) dizem que “é sempre impreciso estabelecer a gênese 

de um ator social ou de uma política pública”. Mas, o reconhecimento legal e político dos 

                                                           
12 Designação utilizada por Gohn (1997, p. 10) 
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docentes como um coletivo corporativo se deu pela outorga do Decreto-Lei Imperial, em 

1827, que inaugura a descentralização da responsabilidade pela oferta da educação para as 

províncias, o que antes era entregue integralmente aos atores privados, em especial à Igreja 

Católica, e regulamentou, pela primeira vez, um conjunto de condições de remuneração e 

contratação dos professores públicos. 

Não pretendemos fazer aqui um relato histórico de todos os avanços/conquistas dos 

trabalhadores em educação enquanto classe até porque nossa proposta, como apresentada, não 

é essa. Porém, consideramos importante apresentar esse momento por representar um início, 

um marco da organização classista docente com reconhecimento pelo Estado. Contudo, vale 

esclarecer, conforme argumenta Gouveia e Ferraz (2013, p. 113), que  

 

dizer que uma norma legal é um marco no reconhecimento político de um 

coletivo não significa dizer que as mobilizações e lutas populares só existem 

a partir do reconhecimento na estrutura do Estado. O que se pretende 

expressar com essa afirmação é que uma norma legal configura um novo 

universo cognitivo para a ação política, no sentido de consolidar uma 

legitimidade de atores e discursos. Em outras palavras, a fala dos atores 

sociais deixa de ser simples ruído, para adentrar o cenário público como 

representação de um interesse legítimo, e não apenas um casuísmo sem 

validade pública. 

 

Nesse sentido, esse momento representa a força de uma organização classista que 

começava a se consolidar e suas demandas começavam a ser reconhecidas como legítimas. 

Nota-se, portanto, os primeiros passos de luta pelo direito à educação pública no Brasil. 

Como organização sindical, segundo Ferreira (2014), o sindicalismo docente no Brasil 

surgiu em meio a outras mobilizações, do início do século XX, de trabalhadores de todo o 

mundo com ideias e ideais socialistas, que lutavam por melhores salários e condições de 

trabalho. É, portanto, um cenário de conflito social e político, que impulsionou a formação de 

muitos sindicatos, a exemplo o sindicato dos trabalhadores têxteis, da indústria de couros, dos 

gráficos, dos docentes13, dentre outras categorias. As reivindicações dos professores, segundo 

Gouveia e Ferraz (2013, p. 111), estavam ligadas aos conflitos sobre as condições de oferta do 

ensino público e sua incidência na qualidade da educação. 

                                                           
13 Nogueira (1999) destaca, dentre outros momentos históricos para o surgimento do sindicalismo, a greve dos 

professores da rede estadual de ensino de São Paulo ocorrida em 1978. Segundo o referido autor, os professores 

atuaram como uma espécie de “vanguarda” do movimento dos servidores públicos e das classes médias em geral 

(p. 53).  No mesmo contexto, desencadearam-se outras greves de professores no Paraná e em Brasília. Em 1979, 

foi a vez das greves dos professores do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Esse período se 

consolida como um novo momento de luta e organização dos trabalhadores do setor público de forma geral e não 

somente dos professores. 
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Contudo, segundo Caron (2009), os trabalhadores brasileiros começaram a reconstruir 

sua independência sindical no período de redemocratização, após 1985. A legalização da 

representação sindical docente no Brasil se deu com o novo quadro institucional que se 

instaurava com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que garantiu ao servidor 

público esse direito, o que proporcionou a abertura de vários Conselhos, que se tornaram 

novos espaços de ação/mobilização social e política.  

Dentre outras bases institucionais da Constituição de 1988 para a valorização 

profissional dos docentes, está o direito à livre associação sindical ao servidor público 

assegurado pelo artigo 37, inciso VI, e o direito de greve garantido pelo inciso VII, do mesmo 

artigo. Essas mudanças impulsionaram a transformação de antigas associações de professores 

e de outros trabalhadores em educação em sindicatos trabalhistas14, garantindo legitimidade 

de representação, uma nova base jurídica e maior regularidade de arrecadação financeira para 

as ações políticas e coletivas dos docentes.  

Nesse contexto, segundo Caron (2009), as greves, além de instrumento de luta em prol 

de melhorias, transformaram-se em mecanismos de mudanças sociais e legitimação das 

classes trabalhadoras. Os sindicatos, entidades que representam os trabalhadores, ressurgem 

com o objetivo de organizar esses trabalhadores na luta por melhores salários, melhores 

condições de trabalho e de vida, dentre outras demandas.  

O movimento sindical, nesse contexto de redemocratização do país, segundo Caron 

(2009), cresceu e que, apesar das dificuldades, as greves do magistério público consolidaram-

se e conseguiram ocupar um espaço político jamais imaginado anteriormente pela categoria.   

 Na rede do ensino superior, tanto pública como particular ou 

comunitária/confessional. Segundo Gohn (2011, p. 351), as mobilizações e greves estiveram 

relacionadas a reivindicações pela contratação de professores, por mais verbas para educação, 

contra os reajustes das mensalidades, assim como pela expansão e acesso ao ensino 

universitário, bem como cotas para os socioeconomicamente excluídos ou por questões da cor 

ou etnia, tarifas de transportes e de restaurantes universitários, etc.  

Houve, também, muitas reivindicações por partes dos estudantes através de 

ocupações/greves em universidades no Brasil, sobretudo nas públicas, em luta pela melhoria 

                                                           
14 Segundo Maues (2015, p. 252-253), as associações foram a primeira forma de agrupamento de operários, 

sendo, assim, a base para a criação dos sindicatos e que apesar dessa forma de organização ter um 

caráter assistencialista, o que se constata na história do movimento dos professores do nível superior é 

que, no caso específico, esta já se manifesta com um caráter classista. Após essa fase de 

associativismo, os trabalhadores em geral começam a construir outra forma de organização: os 

sindicatos. 
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da qualidade do ensino, redução do quadro de servidores, contra reformas da educação, atos 

de corrupção, desvio de verbas públicas, dentre outras demandas. 

Nos últimos anos, como respostas às pressões feitas durante décadas por grupos e 

setores populares organizados, programas, por exemplo, como PROUNI (Programa 

Universidade Para Todos), FIES (Financiamento Estudantil), PRONATEC (Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) e o REUNI (Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), do governo federal, gerenciados 

pelo MEC, são responsáveis pela ampliação do acesso e a permanência na educação superior 

e ao ensino técnico e profissionalizante, proporcionando a ampliação e democratização na 

entrada dos estudantes nas universidades através do aumento de vagas, da inclusão de 

estudantes de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social pela política de cotas 

sociais e raciais. 

Esses grupos populares organizados através de seus atores políticos e sociais 

representam os muitos movimentos sociais engajados, direta ou indiretamente, na luta e 

reivindicações por essas melhorias, a exemplo do movimento feminista, movimento negro, 

movimento LGBT, movimento indígena, dentre outros. 

Apesar de essas mudanças constituírem conquistas históricas significativas, 

simbolizando o coroamento de etapas de lutas das classes que lutaram e reivindicaram, 

Gomes (2017) chama a atenção para a necessidade de maior união, comunicabilidade e 

articulação entre os movimentos sociais e demais forças emancipatórias na construção de 

caminhos comuns de luta, sem deixar de lado as especificidades das suas pautas políticas. A 

autora alerta para o perigo da não articulação e união desses movimentos, o que pode causar a 

fragilização desses à medida que a imposição da agenda capitalista e o do neoliberalismo 

ganha força e avança no sentido de impossibilitar a luta e a ação dos movimentos sociais.  

Em outros tempos, essas conquistas partiam, basicamente, dos protestos e 

mobilizações das ruas. Atualmente, como tratado anteriormente quando falamos sobre os 

Novos Movimentos Sociais, surgiram novas formas de articulação através da internet. Houve, 

também, uma ressignificação dos sujeitos.  

É nesse cenário, com base nessa ressignificação dos sujeitos e nas novas formas de 

articulação social, que entra o papel da mídia e de seus discursos na sociedade contemporânea 

como agente formador/dinamizador do controle social. 

Assim, escolhemos analisar o discurso da mídia, mais especificamente a mídia social 

por intermédio dos blogs, verificando o modo como os profissionais envolvidos representam 
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o mundo, os sujeitos sociais e a si mesmo através de suas escolhas e os aspectos motivadores 

dessas escolhas e seus efeitos.  

 

2.3 A UERN: IMPORTÂNCIA DA INSTITUIÇÃO E SUAS LUTAS 

  

Nesta sessão, no primeiro momento, falaremos um pouco sobre a UERN, sua criação, 

presença/atuação no estado, total de cursos oferecidos e alunos atendidos, um panorama que 

nos faz perceber a importância dessa instituição, não só para o estado do RN, mas para muitos 

outros estados. 

No segundo momento, iremos discorrer sobre os movimentos grevistas da UERN, 

especialmente, os movimentos em estudo, ou seja, 2011, 2012 e 2015, historicizando, 

contextualizando, no que tange ao período de duração, pautas de reivindicações, e a pauta 

atendida, para entendermos o movimento como um todo.  

 

2.3.1 Expansão da UERN e sua relevância no contexto acadêmico e social   

 

A Universidade do Rio Grande do Norte (UERN), nascida com o nome de 

Universidade Regional do Rio Grande do Norte – URRN, foi criada em 28 de setembro de 

1968, pela Lei Municipal nº 20/68 sancionada pelo Decreto Estadual nº 5.025, de 14 de 

novembro de 1968, passando a funcionar como instituição de ensino superior. Era, portanto, 

inicialmente, uma Universidade municipal, que, apesar de ter ajuda do Estado e da União, 

cobrava mensalidades dos alunos para poder manter o funcionamento.  

Nesse contexto, surge a ideia de federalizar, porém sem êxito, e a saída foi a 

estadualização. Em 8 de janeiro de 1987, o Governador do Estado, Radir Pereira, assina a Lei 

Estadual nº 5.546, que estadualiza a UERN. Com a estadualização, o ensino passou a ser 

gratuito e começou a se organizar a carreira docente, com concursos e plano de carreira. 

Entre os anos de 1974 a 1980, a UERN criou os campi avançados de Assu (1974), Pau 

dos Ferros (1977) e Patu (1980). Nesse período, começa a extensão geográfica da UERN. 

Hoje, a UERN está presente de forma direta em 17 municípios do Rio Grande do 

Norte-RN, através dos campi avançados e núcleos de educação superior. São 6 campi 

distribuídos entre as cidades de Mossoró (Campus Central), Assu, Pau dos Ferros, Patu, Natal, 

Caicó e, mais recentemente, foi criado o campus de Apodi e 11 núcleos sediados nas cidades 

de Areia Branca, Apodi, Caraúbas, Umarizal, São Miguel, Alexandria, João Câmara, Touros, 
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Macau, Nova Cruz e Santa Cruz. Com a expansão geográfica, ocorreu, consequentemente, a 

acadêmica. 

            

Figura 3 – Presença da UERN no estado do RN 

 

 

Como podemos observar pelo mapa, a UERN está presente em todas as mesorregiões 

do Rio Grande do Norte – RN. Possui campus nas três (03) maiores cidades do estado: Natal 

(capital), Mossoró e Caicó, cidades que constituem pólos importantes de desenvolvimento 

econômico e social do nosso estado.  

O campus Central em Mossoró possui 31 cursos de Graduação e 15 cursos de Pós-

Graduação (14 Mestrados e 01 Doutorado). O campus de Assu com 06 cursos de Graduação e 

01 de Pós-Graduação (Mestrado). O campus de Pau dos Ferros possui com 09 cursos de 

Graduação e 05 cursos de Pós-Graduação (04 Mestrados e 01 Doutorado). O campus de Patu 

com 04 cursos de Graduação. O campus de Natal com 05 cursos de Graduação e o campus de 

Caicó com 03 cursos de Graduação e 01 de Pós-Graduação (Mestrado). São 67 cursos 

ofertados na modalidade presencial, sendo 28 em licenciatura. Estima-se que 90% dos 

professores da rede básica do ensino do interior do RN são formados na UERN15. É uma das 

formas de presença/contribuição direta da instituição para o estado e um exemplo da 

                                                           
15 Fonte: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/uern-atende-demandas-do-interior/407839  

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/uern-atende-demandas-do-interior/407839
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importância da expansão e interiorização do ensino superior. Os cursos de pós-graduação 

oferecem, ainda, uma formação continuada e qualificada para esses professores, bem como 

para docentes do ensino superior, dentre muitos outros. 

Há, também, a oferta de 02 cursos na modalidade educação à distância (EaD): 01 

Graduação em Letras (Língua Portuguesa) e 01 Pós-Graduação - Especialização em Mídias na 

Educação. A UERN conta, atualmente, com dois polos16 associados que são Patu e Assu, 

recém aprovados pela CAPES17, mas atua em outros pólos/UAB onde são ofertados esses dois 

cursos em parceria com a CAPES. 

Neste momento, o Curso de Letras possui duas turmas: a primeira (2015.2) ofertada 

nos polos/UAB nos municípios de Caraúbas, Guamaré e São Gonçalo do Amarante; e a 

segunda (2017.2) é ofertada nos polos/UAB nos municípios de Martins, Lajes, Grossos, São 

Gonçalo do Amarante e Caraúbas. O Curso de Pós-Graduação conta com quatro pólos 

presenciais nas cidades de Caicó, Grossos, Parnamirim e Pau dos Ferros. 

Foi aprovado, recentemente, o Curso de Licenciatura em Música, também na 

modalidade educação à distância, com previsão de início do curso em outubro deste ano ou 

em fevereiro do ano de 2019, o que depende da assinatura do convênio com a CAPES18. O 

Curso de Licenciatura contará com oito pólos de apoio presencial distribuídos por todo o 

estado do RN, nas cidades de Caraúbas, Currais Novos, Grossos, Guamaré, Luís Gomes, 

Marcelino Vieira, Martins e São Gonçalo do Amarante. 

Outros cinco novos cursos de graduação na modalidade Educação a Distância (EaD) 

foram aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte - CONSEPE/UERN, no dia 22 de agosto de 2018, sendo eles: 

Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Língua Inglesa, Licenciatura em Educação do 

Campo, Licenciatura em Letras (Libras) e o Bacharelado em Educação Física. Esses cursos 

serão submetidos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

para a oferta de vagas19. 

                                                           
16 A modalidade é a distância, porém há momentos presenciais para acompanhamento e a orientação para os 

estudos, para práticas laboratoriais e avaliações presenciais, por isso conta com o pólo presencial de apoio, que é 

uma unidade operacional desenvolvimento dessas atividades pedagógicas, bem como administrativas, de cursos 

e programas ofertados à distância. 

17 Fonte: http://portal.uern.br/blog/capes-aprova-polo-do-sistema-universidade-aberta-do-brasil-associado-a-

uern-em-patu/  

18 Fonte: https://dead.uern.br/2018/07/novo-curso-de-licenciatura-em-musica-a-distancia-aprovado/  

19 Fonte http://portal.uern.br/blog/consepe-aprova-a-criacao-de-cinco-cursos-de-educacao-a-distancia/  

http://portal.uern.br/blog/capes-aprova-polo-do-sistema-universidade-aberta-do-brasil-associado-a-uern-em-patu/
http://portal.uern.br/blog/capes-aprova-polo-do-sistema-universidade-aberta-do-brasil-associado-a-uern-em-patu/
https://dead.uern.br/2018/07/novo-curso-de-licenciatura-em-musica-a-distancia-aprovado/
http://portal.uern.br/blog/consepe-aprova-a-criacao-de-cinco-cursos-de-educacao-a-distancia/
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Mais recentemente, início do mês de outubro de 2018, a CAPES aprovou a criação de 

mais três novos cursos de Educação a Distância (EaD) para a UERN20, sendo eles: Letras-

Libras, Letras-Inglês e Educação do Campo. Para esses cursos, serão oferecidas 450 novas 

vagas ao todo e as aulas irão começar no segundo semestre de 2019. 

A Educação a Distância na UERN representa um importante avanço com relação à 

expansão do ensino superior no interior do estado, promovendo também a inclusão social, 

constituindo-se um instrumento de emancipação de indivíduos quando democratiza 

oportunidades educacionais. 

 São, atualmente, 12.523 alunos (graduação e pós-graduação), 1239 docentes (efetivos 

contratados e inativos) e 881 técnicos-administrativos21. Com relação aos alunos ativos, 

apresentamos os seguintes números: 

ENSINO EM NÚMEROS - ALUNOS ATIVOS ANO 2018 

GRADUAÇÃO 

Alunos de Graduação Presencial - Campus Central 5.037 

Alunos de Graduação Presencial – Campi 3.514 

Alunos de Graduação Presencial – Núcleos 178 

Alunos de Graduação – PARFOR 351 

Alunos especiais  11 

Alunos de Graduação à Distância 270  

TOTAL 9.361 

PÓS-GRADUAÇÃO 

Alunos de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) 897 

Alunos de Pós-Graduação (Especialização) 770 

TOTAL 1.667 

EXTENSÃO 

Alunos do NEEL* 

*Fonte: NEEL 
148 

Alunos da Escola da UERN - EdUCA** 

**Fonte: EdUCA 
1.122 

Alunos do Conservatório de Música*** 

***Fonte: Conservatório de Música 
225 

TOTAL 1.495 

TOTAL DE ALUNOS 12.523 

                     Fonte: Portal UERN (atualizado em 22.10.2018) 

                                                           
20 Fonte: http://portal.uern.br/blog/capes-aprova-tres-novos-cursos-de-educacao-a-distancia-para-a-uern/  
21 Fonte: http://www.uern.br/uernemnumeros/default.asp?item=uern-em-numeros-recursos-humanos. Os dados 

são de outubro de 2018. 

 

http://portal.uern.br/blog/capes-aprova-tres-novos-cursos-de-educacao-a-distancia-para-a-uern/
http://www.uern.br/uernemnumeros/default.asp?item=uern-em-numeros-recursos-humanos
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Entre 1964 e 2018, o total de diplomados de Graduação foi de 40.657. E o total de 

Diplomados de Pós-Graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu) entre os anos de 2002 a 2018 foi 

de 4.890. O total de diplomados de Graduação e Pós-Graduação é de 45.547, conforme 

quadro abaixo: 

 

DIPLOMADOS EM NÚMEROS - GRADUAÇÃO E PÓS-

GRADUAÇÃO  

Total de Diplomados de Graduação (1964 - 2018)* 

*DIRCA 
40.657 

Total de Diplomados de Pós-Graduação (2002 - 2018)** 

Lato Sensu (Ano 1987 - Ano 2018) - 3.886  

Stricto Sensu (Ano 2002 - Ano 2018) – 1.004 

**PROPEG 

    4.890 

TOTAL 45.547 

                  Fonte: Portal UERN (atualizado em 22.10.2018) 

 

Além de estar presente diretamente em todas as mesorregiões do RN, a UERN está 

presente indiretamente em todas as regiões do Brasil, quando atende a diversos alunos 

advindos dos mais diversos estados das regiões Norte, Centro Oeste, Sudeste e Sul, conforme 

figura 4 abaixo: 

 

Figura 4 – Alunos inscritos por região 

 
     Fonte: Portal UERN 
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Nesse cenário, a UERN se constitui, portanto, como uma instituição de grande 

importância, não só para a nossa região, mas para o nosso estado e tantos outros que se 

beneficiam direta e indiretamente, constituindo-se, portanto, como instituição que promove o 

desenvolvimento social, cultural e econômico do nosso estado e de diversos estados do nosso 

país. 

Dentre a contribuição da UERN com a formação acadêmica e profissional de seus 

alunos que demonstram uma contribuição direta à sociedade, algumas outras ações 

correlacionadas a essa formação devem ser ressaltadas que são as ações de extensão da 

UERN, que configuram, também, contribuições diretas à sociedade, pois essas ações 

(culturais e sociais) fortaleçam o diálogo entre a universidade e a sociedade e são pautadas 

nos anseios da sociedade.  

Dentre as ações extensionistas desenvolvidas pela UERN, podemos citar o projeto, na 

área da Saúde, Sonho de América22, da Faculdade de Ciências da Saúde/FACS, que teve 

início em julho de 2012. Tem como foco a realização gratuita do teste do olhinho, porém é 

realizada também uma avaliação geral sobre a saúde da criança. O atendimento ambulatorial é 

feito na própria FACS e nas comunidades carentes, localizadas em zonas rurais e periféricas 

da cidade de Mossoró, realizado em um trailer doado pelo SESI e adaptado para consultório 

de pediatria. Atualmente, mais de 7.000 crianças já foram atendidas pelo projeto.  

Na área da Meio Ambiente, citamos o Projeto Educação para saúde e segurança 

alimentar: implantação de hortas orgânicas em Mossoró (RN)23, do Departamento de Gestão 

Ambiental, da Faculdade de Ciências Econômicas/FACEM, que tem como objetivo contribuir 

com a segurança alimentar e nutricional dos agentes externos beneficiados, por meio do 

estímulo à conscientização, produção e consumo de produtos orgânicos e agroecológicos de 

hortas semeadas por eles próprios. Nos meses de agosto de 2017 a janeiro de 2018, o projeto 

atendeu o Albergue de Mossoró - ALBEM, entidade sem fins lucrativos, que hospeda 

acompanhantes de pacientes internados em hospitais públicos do SUS (Sistema Único de 

Saúde). As ações do projeto foram iniciadas em duas escolas dos assentamentos de Barreira 

Vermelha e São José, situados na zona rural de Jucuri município de Mossoró e terá 

continuidade durante o ano de 2018 a pedido da comunidade. Uma escola de assentamento 

                                                           
22 http://www.uern.br/controledepaginas/proex-divulga%C3%A7%C3%A3o-

ascoresdaextensao/arquivos/4516edia%C2%A7a%C2%A3o_3_junho_2018_projeto_sonho_de_ama%C2%A9ric

a.pdf  

23 http://www.uern.br/controledepaginas/proex-divulga%C3%A7%C3%A3o-

ascoresdaextensao/arquivos/4516edia%C2%A7a%C2%A3o_4_junho_2018_projeto_das_hortas.pdf  

http://www.uern.br/controledepaginas/proex-divulga%C3%A7%C3%A3o-ascoresdaextensao/arquivos/4516edia%C2%A7a%C2%A3o_3_junho_2018_projeto_sonho_de_ama%C2%A9rica.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/proex-divulga%C3%A7%C3%A3o-ascoresdaextensao/arquivos/4516edia%C2%A7a%C2%A3o_3_junho_2018_projeto_sonho_de_ama%C2%A9rica.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/proex-divulga%C3%A7%C3%A3o-ascoresdaextensao/arquivos/4516edia%C2%A7a%C2%A3o_3_junho_2018_projeto_sonho_de_ama%C2%A9rica.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/proex-divulga%C3%A7%C3%A3o-ascoresdaextensao/arquivos/4516edia%C2%A7a%C2%A3o_4_junho_2018_projeto_das_hortas.pdf
http://www.uern.br/controledepaginas/proex-divulga%C3%A7%C3%A3o-ascoresdaextensao/arquivos/4516edia%C2%A7a%C2%A3o_4_junho_2018_projeto_das_hortas.pdf


 

62 

 

vizinho, Cabelo de Negro, pediu a adesão no projeto. Isso demonstra a importância e 

reconhecimento pela comunidade do trabalho que vem sendo desenvolvido pela UERN. 

Muitos outros projetos das áreas de Educação, Direitos Humanos e Justiça, Tecnologia 

e Produção, Comunicação, Cultura e Trabalho são desenvolvidos pela UERN, em diversas 

cidades do estado que pertencem aos pólos dos campi avançados da instituição. Atualmente, 

são desenvolvidas 216 ações de extensão, dentre essas 159 são projetos24. Ações que 

abrangem/beneficiam alunos, professores, técnicos administrativos, a comunidade externa, 

através do diálogo entre o saber científico e as experiências do cotidiano. É uma troca de 

conhecimento, experiências e aprendizado.     

Outro programa extensionista da UERN, do campus de Natal, o EdUCA (Escola da 

UERN), localizado na zona norte de Natal, desenvolve atividades de teatro, artes integradas, 

dança, música, informática e atividades físicas para toda a comunidade. Em janeiro de 2018, 

totalizou 1255 vagas nessas diferentes áreas25, com 873 alunos ativos atualmente. São cursos 

que, além de oportunizarem a população mais carente se qualificar para o mercado de 

trabalho, oferecem uma chance/possibilidade de uma nova realidade.  

Recentemente, final de novembro de 2018, a UERN teve 41 cursos avaliados pela 

revista Guia do Estudante, sendo que 12 receberam 4 estrelas (muito bom) e 29 receberam 

três (bom)26. Essa revista avalia e indica os bons cursos para os candidatos a vagas nos 

vestibulares do SiSU. Isso ratifica, mesmo diante da precariedade e do descaso dos governos 

para com a UERN, a qualidade do ensino e a importância dessa instituição pública para o 

desenvolvimento do nosso estado.  

A UERN, portanto, além de se constituir como uma instituição de grande importância 

para o desenvolvimento, não só do estado do RN, mas para tantos outros estados, tem, 

também, um importante papel social, prestando serviços relevantes à sociedade. Porém, é 

tratada pelos governantes com desrespeito e descaso, o que desencadeia movimentos de luta, 

luta por melhorias e garantias de direitos. É o que trataremos na seção que segue. 

 

2.3.2 Movimentos grevistas da UERN 

 

Após visualizarmos a instituição como um todo, partimos para tratar, mais 

especificamente, sobre as greves da UERN. As greves na UERN são recorrentes e a luta por 

                                                           
24 Fonte: http://www.uern.br/uernemnumeros/default.asp?item=uern-em-numeros-extensao  
25 Fonte: http://portal.uern.br/blog/38828/  
26 Fonte: http://portal.uern.br/blog/uern-tem-41-cursos-estrelados-no-guia-do-estudante/  

http://www.uern.br/uernemnumeros/default.asp?item=uern-em-numeros-extensao
http://portal.uern.br/blog/38828/
http://portal.uern.br/blog/uern-tem-41-cursos-estrelados-no-guia-do-estudante/
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melhorias e garantias dos direitos sociais é histórica. Os registros de início de greves na 

instituição pelos docentes são datados de 1988, conforme informação escrita da Assessoria de 

Comunicação da ADUERN27. Dentre as greves ocorridas na instituição, escolhemos trabalhar 

com três delas: 2011, 2012 e 2015. 

A greve em 2011 ocorreu no período de 25 de maio a 14 de setembro, durou quase 

quatro meses (106 dias). Foi uma greve conjunta de docentes, técnicos-administrativos e 

discentes. Nesse ano, quem estava à frente do governo do estado era Rosalba Ciarlini, filiada 

ao Partido Democratas (DEM) na época. 

Dentre a pauta28 dos docentes constavam as seguintes reivindicações: Reposição 

salarial de 23,98% em cumprimento ao Plano de Cargos e Salários; Descontingenciamento 

imediato dos recursos orçamentários da UERN; Garantia da Autonomia Financeira da Uern; 

Ampliação dos recursos orçamentários da UERN. 

Além da pauta com o governo do estado, os professores tiveram, também, uma pauta 

de reivindicações interna29 junto à Reitoria da UERN. Dentre as reivindicações internas, 

constava a universalização do regime de trabalho de Dedicação Exclusiva, a liberação de 

professores para capacitação, conforme programação departamental, a criação de creches para 

servidores da UERN, a urbanização dos espaços da UERN, a formulação de critérios que 

tenham como referência a Lei da Ficha-Limpa nas eleições da UERN, Plano de segurança 

para a Uern. 

A pauta30 de reivindicações dos técnicos-administrativos na greve de 2011 foi: 

reposição salarial de 23,98% em cumprimento ao Plano de Cargos e Salários; 

Descontingenciamento imediato dos recursos orçamentários da Uern; Reestruturação do Plano 

de Cargos, Salários e Benefícios dos Servidores Técnicos Administrativos; Compromisso 

para ocupação dos Cargos de Pró-Reitor das atividades meio da UERN (PROPLAN/PROAD 

e PRORHAE)31, conforme deliberação acatada nos trabalhos da Estatuinte; Reajuste nos 

percentuais correspondentes aos adicionais de incentivo a Pós- Graduação, em especial ao da 

capacitação Latu Sensu (especialização); Criação de Órgão para acompanhamento das 

políticas de Segurança e Prevenção a Acidente de Trabalho. 

                                                           
27 A ADUERN é uma Seção Sindical da Associação dos Docentes do Ensino Superior – ANDES, constituindo-

se em Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. 
28 Fonte: http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=4843        
29 Fonte: http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=4843  
30 Fonte: http://uernemgreve.blogspot.com/search?updated-max=2011-06-02T11:50:00-07:00&max-

results=5&start=25&by-date=false        
31 Isso já é realidade na instituição há um tempo. Atualmente, os Pró-Reitores de Planejamento, Orçamento e 

Finanças (PROPLAN) e de Assuntos Estudantis (PRAE) são servidores técnico-administrativos.  

http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=4843
http://www.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=4843
http://uernemgreve.blogspot.com/search?updated-max=2011-06-02T11:50:00-07:00&max-results=5&start=25&by-date=false
http://uernemgreve.blogspot.com/search?updated-max=2011-06-02T11:50:00-07:00&max-results=5&start=25&by-date=false
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A pauta32 de reivindicações dos discentes foi: Paridade dos votos nas eleições para 

reitor; Auxílio moradia; Auxílio fotocópia; Auxílio transporte; Estágio Obrigatório; 

Residência universitária em todos os campi; Reforma imediata dos campi; Reabertura do 

processo da Estatuinte; Pró-reitoria dos Assuntos Estudantis33. 

Nesse ano de 2011, sob a gestão de Rosalba Ciarlini, no mesmo período da greve da 

UERN, o estado enfrentou um movimento de greve geral do funcionalismo público intitulado 

como “rio greve do norte”, atingindo setores/categorias como: DETRAN (Departamento de 

Trânsito), IDEMA (Instituto de Defesa do Meio Ambiente), EMATER (Instituto de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do RN), EMPARN (Empresa de Pesquisa 

Agropecuária), IDIARN (Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN), SET 

(Secretaria de Tributação), Polícia Civil, Professores, Fundação José Augusto. Em Natal, 

capital do estado, a greve foi dos motoristas e cobradores de ônibus. Foram muitas 

mobilizações de todas as categorias, bem como de manifestantes protestando por causa da 

paralisação de diversos serviços públicos. No Twitter, nesse ano, a hashtag #riogrevedonorte 

ocupou o primeiro lugar como assunto mais comentados em todo o mundo34. Isso demonstra a 

indignação do funcionalismo público e do povo para com o governo do estado, sendo a 

paralisação um meio para luta por direitos. 

Muitos protestos foram feitos por todos os segmentos da UERN durante todo o 

período de greve. Entretanto, o governo se manteve inerte a essas mobilizações durante a 

maior parte do tempo da paralisação, só vindo dialogar com a categoria e apresentar uma 

proposta após, aproximadamente, setenta dias. 

Depois de 106 dias, no dia 14 de setembro de 2011, os professores e técnicos 

decidiram encerrar a greve. Os estudantes já haviam decidido pelo fim do movimento grevista 

de apoio aos professores no dia anterior, 13 de setembro.  

Da pauta reivindicada, foi acordada a reposição salarial de 27,7%, sendo que esse 

percentual seria dividido em três parcelas e a primeira seria paga em abril de 2012, no valor 

de 10,65% e as demais de 7,43% para o mês de abril de 201, 2013 e 2014. Com relação à 

autonomia financeira da UERN, o governo se comprometeu com a criação de um fórum 

                                                           
32 Fonte: https://correiopop.wordpress.com/2011/05/12/a-greve-dos-estudantes-independe-da-decisao-dos-

professores-da-uern-diz-presidente-do-dce/  
33 Essa Pró-Reitoria foi criada recentemente, em 19 de junho de 2018, pelo Conselho Universitário – 

CONSUNI/UERN.  
34Fonte: http://tecnologia.terra.com.br/internet/greve-no-rio-grande-do-norte-e-destaque-no-

twitter,92e9dceae77ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html    

https://correiopop.wordpress.com/2011/05/12/a-greve-dos-estudantes-independe-da-decisao-dos-professores-da-uern-diz-presidente-do-dce/
https://correiopop.wordpress.com/2011/05/12/a-greve-dos-estudantes-independe-da-decisao-dos-professores-da-uern-diz-presidente-do-dce/
http://tecnologia.terra.com.br/internet/greve-no-rio-grande-do-norte-e-destaque-no-twitter,92e9dceae77ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://tecnologia.terra.com.br/internet/greve-no-rio-grande-do-norte-e-destaque-no-twitter,92e9dceae77ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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permanente de negociações35. Com relação à pauta interna, a dedicação exclusiva, a 

urbanização do Campus Central, mais segurança e a política de expansão foram pontos 

sinalizados pelo Reitor, Milton Marques, para se buscar formas de viabilização36. 

A greve de 2012 aconteceu no período de 03 de maio a 29 de junho, durou 

aproximadamente dois meses. Essa greve foi deflagrada pelo descumprimento, por parte do 

governo do estado, de acordo firmado com as categorias em 2011. À frente do governo do 

estado nesse ano continuava sendo Rosalba Ciarlini. 

O governo entrou com uma ação judicial pedindo a ilegalidade da greve, porém, no dia 

30 de maio, o Tribunal de Justiça do Estado do RN, por meio da juíza Sulamita Pacheco, 

publicou decisão reconhecendo a legalidade da greve dos professores e técnicos da UERN. O 

governo reconheceu da decisão, porém o pleno do Tribunal de Justiça, no dia 13 de junho, por 

decisão unânime, manteve a decisão da juíza Sulamita Pacheco, ao reconhecer a legalidade da 

greve. Na decisão, a juíza fez a seguinte observação: “Ora, é notório no Brasil que a classe 

dos professores vem sofrendo péssimas condições de trabalho e uma remuneração que não 

condiz com a importância do ensino”. Ela enfatiza, ainda, sobre a necessidade de 

fortalecimento da categoria, bem como o direito de reivindicar por melhores condições de 

trabalho37. 

Mesmo diante do reconhecimento da legalidade da greve, o governo do estado, no dia 

30 de maio, suspendeu o pagamento dos servidores da UERN, cumprindo as ameaças que 

vinha sendo feitas publicamente pela governadora Rosalba Ciarlini. Porém, no fim da tarde do 

mesmo dia, a decisão foi revertida e o pagamento liberado. O contraditório dessa situação foi 

o Procurador-Geral do Estado ter dito que o pagamento do mês de maio dos servidores foi 

liberado “em respeito e em apreço à decisão judicial”, mas mesmo com decisão favorável, 

emitida no mesmo dia da suspensão, o governo manteve o bloqueio durante todo o dia, e, 

ainda, ter dito que a liberação do pagamento dos salários “é um sinal de que o governo almeja 

a reabertura do diálogo com os servidores da UERN” 38. Ora! O pagamento foi liberado por 

que a paralisação foi reconhecida legal ou por que o governo é benevolente?  

No dia 28 de junho, durante reunião em Natal, que contou com a participação de 

Milton Marques de Medeiros, à época Reitor da UERN, representantes da ADUERN, 

SINTAUERN e DCE, além do secretário estadual de Administração e Recursos Humanos, 

                                                           
35 Fonte: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/aulas-na-uern-so-voltam-ao-normal-proxima-semana/196103  
36 Fonte: http://portal.uern.br/blog/presidente-da-aduern-considera-resultado-de-greve-positivo/  
37 Fonte: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/pleno-do-tj-reconhece-legalidade-de-greve-da-uern/222836  
38 Fonte: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/estado-corta-salarios-e-depois-recua/221497  

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/aulas-na-uern-so-voltam-ao-normal-proxima-semana/196103
http://portal.uern.br/blog/presidente-da-aduern-considera-resultado-de-greve-positivo/
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/pleno-do-tj-reconhece-legalidade-de-greve-da-uern/222836
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/estado-corta-salarios-e-depois-recua/221497
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Álber Nóbrega, foi firmado um acordo de reajuste salarial de 8,5% em 2012, 9% em 2013 e 

10% em 2014 para os professores e técnicos administrativos39 

No dia 29 de junho, os professores reunidos em assembléia, decidiram por fim à greve 

após essa proposta de reajuste salarial apresentada pelo governo. A decisão dos técnicos 

administrativos pelo encerramento da greve foi tomada em assembleia no dia 02 de julho. 

A greve de 2015 foi aprovada em decisão da categoria em 22 de maio com início da 

paralisação em 25 de maio e encerrou em 21 de outubro. Foi a maior greve da história dessa 

instituição, bem como do estado, durando aproximadamente cinco meses. Essa greve decorreu 

em razão, novamente, de descumprimento de acordo firmado entre as categorias docente e 

técnico-administrativo e o governo do RN e intermediado pela Reitoria da UERN, durante o 

ano de 2014. Nesse ano, o Governador do estado era Robinson Faria. 

A luta por melhorias nas condições de trabalho é uma luta recorrente, sendo que, desde 

maio de 2014, os professores reforçavam essa reivindicação que contemplava uma série de 

melhorias estruturais na universidade como a conclusão de obras da FANAT, no campus 

central, e dos campi de Natal e Caicó, não concluídas até hoje40, bem como a recuperação da 

estrutura do campus central e dos demais campi; garantia de transporte com conforto e 

segurança para as aulas de campo e Núcleos; ampliação e atualização do acervo bibliográfico; 

ampliação de investimentos em bolsas (ensino, pesquisa e extensão) para estudantes; 

construção de uma área de convivência no campus de Patu, dentre outras reivindicações. 

Além disso, a categoria lutava pelo cumprimento do Plano de Cargos e Salários (PCS), que 

previa um realinhamento salarial de 57,53% em seus vencimentos. 

Ocorre que, após cinco meses de negociação, a Reitoria da UERN confirma 

informação sobre acordo com o governo do estado, conforme Ofício nº 403/2014 GR/UERN, 

de 29 de setembro de 201441, em que ficou firmado que o realimento seria concedido em 

quatro parcelas, com reajustes anuais de 12,035%, tendo início em maio de 2015, com 

previsão comprovada no orçamento da UERN, totalizando 57,53%, que viabilizaria o 

cumprimento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos docentes e técnicos-

administrativos. 

Chegou a circular nos meios de comunicação a “vitória” das categorias por ser a 

primeira vez que um aumento salarial, com o mesmo percentual solicitado pelas categorias, 

                                                           
39 Fonte: http://portal.uern.br/blog/professores-entram-em-acordo-com-governo-e-encerram-a-greve/  
40 Fonte: http://www.uern.br/uernemnumeros/default.asp?item=uern-obras  
41 Fonte: http://aduern.org.br/2014/10/07/docentes-da-uern-aceitam-proposta-de-reajuste-do-governo-do-

estadoreitoria/     

http://portal.uern.br/blog/professores-entram-em-acordo-com-governo-e-encerram-a-greve/
http://www.uern.br/uernemnumeros/default.asp?item=uern-obras
http://aduern.org.br/2014/10/07/docentes-da-uern-aceitam-proposta-de-reajuste-do-governo-do-estadoreitoria/
http://aduern.org.br/2014/10/07/docentes-da-uern-aceitam-proposta-de-reajuste-do-governo-do-estadoreitoria/
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teria sido conseguido sem a necessidade de mais uma greve na UERN42. Contudo, no dia 21 

de maio de 2015, a categoria docente recebeu documento-resposta do governo do estado sobre 

a pauta de reivindicações dos professores informando que não poderia conceder nenhum 

reajuste43. Esse fato constata a dificuldade de manutenção de diálogo com governos 

autoritários e a greve se constitui como o instrumento necessário de luta e pressão pelas 

categorias.  

Assim, por causa do descumprimento do acordo, a greve de foi deflagrada no dia 22 

de maio pelos professores e técnicos. Estes aprovaram a paralisação imediata das atividades, 

já os professores decidiram pelo início da paralisação em 25 de maio.  

Houve muitas reuniões com a administração da UERN, inclusive com ex-reitores da 

Universidade, para buscarem ampliar articulações em defesa da UERN. Também houve 

reuniões do comando de greve com representantes do Ministério Público e do Governo do 

Estado, buscando solução para a paralisação. Ao todo, durante a greve ocorreram 14 reuniões 

entre os órgãos de classe e representantes do governo. 

Em uma audiência de conciliação realizada em 16 de outubro de 2015 presidida pelo 

Desembargador do Tribunal de Justiça do RN, Cornélio Alves, foi apresentada pelo Governo 

uma proposta prevendo o reajuste de 12,035% através de verbas indenizatórias (auxílio 

transporte). Contudo, após assembléia, os professores e técnico-administrativos rejeitaram 

essa proposta, pois não contemplava os servidores aposentados. Assim, a greve continuou.   

Foi um longo tempo de mobilizações, atos públicos por todo o RN, movimentos de 

conscientização e resistência por parte de todos os segmentos da UERN. Os discentes 

chegaram a realizar um ato em “descomemoração” pelos quatro meses de greve. Nesse ato, 

convocado pelo comando de greve estudantil, os discentes denunciaram o descaso do governo 

para com a instituição44. 

Apesar de todas as mobilizações empreendidas, não houve acordo e a greve dos 

professores foi suspensa por determinação judicial, no dia 21 de outubro de 2015, ordenando 

o retorno imediato dos docentes às atividades45, incluindo a aplicação de multa diária, no 

valor de R$ 10 mil até o limite de R$ 50 mil, em caso de descumprimento da medida. Assim, 

a greve dos docentes foi encerrada no dia 22 de outubro de 2015, após a categoria acatar 

                                                           
42 http://portal.uern.br/blog/uern-busca-aprovacao-de-reajuste-salarial-na-assembleia-legislativa/  
43 http://aduern.org.br/index.php/2015/05/22/docentes-da-uern-aprovam-greve-geral-para-categoria/  
44 Fonte: https://aduern.org.br/2015/09/24/estudantes-da-uern-realizam-ato-em-descomemoracao-aos-4-meses-

de-greve/  
45 Fonte: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2015/10/justica-suspende-greve-e-determina-

retorno-de-professores-da-uern.html  

http://portal.uern.br/blog/uern-busca-aprovacao-de-reajuste-salarial-na-assembleia-legislativa/
http://aduern.org.br/index.php/2015/05/22/docentes-da-uern-aprovam-greve-geral-para-categoria/
https://aduern.org.br/2015/09/24/estudantes-da-uern-realizam-ato-em-descomemoracao-aos-4-meses-de-greve/
https://aduern.org.br/2015/09/24/estudantes-da-uern-realizam-ato-em-descomemoracao-aos-4-meses-de-greve/
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2015/10/justica-suspende-greve-e-determina-retorno-de-professores-da-uern.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2015/10/justica-suspende-greve-e-determina-retorno-de-professores-da-uern.html
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decisão do desembargador Tribunal de Justiça do estado (TJRN), Cornélio Alves, que julgou 

inconstitucional o movimento grevista46. 

Entretanto, antes da decretação de ilegalidade da greve, no dia 20 outubro de 2015, 

os técnico-administrativos resolveram acatar a proposta do governo e decidiram pelo retorno 

às atividades. Dessa forma, foi aceita a proposta de auxilio transporte de 12,035%, índice 

correspondente ao determinado para a reposição salarial, porém não foi acordado o restante 

das parcelas que estavam sendo pleiteadas. Com a nova proposta apresentada e aprovada pela 

assembleia dos técnicos-administrativos, o governo se comprometeu a realizar concurso 

público, em fevereiro de 2016, para preenchimento de vagas provenientes de aposentadoria e 

falecimento, a liberar recursos para obras em andamento na UERN e melhorias estruturais 

(Restaurante Universitário, reforma nas salas, climatização) e enviar o projeto de lei para o 

reajuste dos servidores à Assembleia Legislativa, em maio de 2017, caso o estado esteja 

dentro dos limites imposto pela LRF para os gastos com pessoal.47. As conquistas efetivas, de 

acordo com informação da assessoria de comunicação da ADUERN, foram a realização do 

concurso público para reposição de aposentadorias e mortes e a construção do restaurante 

popular dentro do Campus Central. 

Como podemos observar, os movimentos grevistas da UERN são movimentos de 

enfrentamento e resistência frente a lutas que perpassam questões salariais, o que é justa 

também. São reivindicações por melhores condições de trabalho, na infraestrutura e na 

prestação dos serviços como um todo, o que ampara a oferta de um ensino de qualidade. 

Reivindicações pertinentes que se repetem de greve em greve, parecendo não serem vistos 

com preocupação pela elite governante do nosso estado. A história da nossa sociedade nos 

mostra que para grandes conquistas da sociedade, só com muita luta e resistência. 

A UERN, além de ser um elemento de formação profissional, é, também, um forte 

elemento de conscientização política da sociedade, e a sua desmobilização, desvalorização, 

precarização interessa àqueles, uma minoria dominante, que precisam indicar um “culpado” 

para justificar vários discursos, dentre eles o da crise, um discurso legitimado pela mídia, 

gerando um contexto altamente prejudicial à educação superior no estado. É o que poderemos 

verificar no próximo capítulo quando apresentaremos e analisaremos o corpus desse trabalho. 

 

 

 

                                                           
46 Fonte: https://aduern.org.br/2015/10/22/professores-da-uern-acatam-decisao-judicial-e-encerram-greve/  
47 Fonte: http://portal.uern.br/blog/tecnicos-voltam-ao-trabalho-amanha-e-professores-permanecem-em-greve/  

https://aduern.org.br/2015/10/22/professores-da-uern-acatam-decisao-judicial-e-encerram-greve/
http://portal.uern.br/blog/tecnicos-voltam-ao-trabalho-amanha-e-professores-permanecem-em-greve/
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA E ANÁLISE DO CORPUS  

 

Este capítulo está dividido em duas seções. Na primeira seção, apresentamos os 

aspectos metodológicos da pesquisa, explicando a pesquisa enquanto pesquisa qualitativa e 

como se deu a constituição e tratamento do corpus. Na segunda seção, trabalhamos a análise 

do corpus propriamente dita, identificando e discutindo os três significados do discurso: o 

significado acional, o significado representacional e o significado identificacional; e os modos 

de operação ideológica propostos por Thompson (2011). 

 

3.1 A ADC E A PESQUISA QUALITATIVA  

 

Segundo Resende (2009, p. 57), “a pesquisa de natureza qualitativa lida com 

descrições e interpretações da realidade social a partir de dados interpretativos”. Sendo o 

objetivo desse trabalho analisar práticas discursivas de blogueiros sobre geves da UERN dos 

anos de 2011, 2012 e 2015, esta pesquisa é, portanto, condizente com a pesquisa qualitativa, 

uma vez que seu foco é a discussão de uma determinada situação/problema social 

(movimentos grevistas), contribuindo para sua reflexão através de práticas de interpretação. 

Essas práticas de interpretação são instrumentalizadas por intermédio das categorias 

linguístico-discursivas da ADC.  

Segundo Magalhães, Martins e Resende (2017), a ADC é uma perspectiva de estudo 

de tradição qualitativa interpretativista. Qualitativa porque aborda problemas sociodiscursivos 

investigados por meio da análise situada de textos, isto é, associa os aspectos textuais-

discursivos à crítica social, investigando o significado das ações sociais, daí ser 

interpretativista. Ressalta-se, portanto, que a ADC não está limitada à descrição textual. Ao 

contrário, a análise textual é contextualizada, sendo que os elementos textuais são analisados 

para interpretação da prática social.  

Nesse sentido, a pesquisa qualitativa apresenta-se totalmente apropriada para este 

estudo, pois oferece as condições para compreensão das práticas sociais de forma 

contextualizada, se aliando à própria perspectiva da ADC. 

Segundo Ramalho e Resende (2011, p. 74), o processo da pesquisa qualitativa envolve 

três conjuntos interligados de decisões, relacionadas a ontologia, epistemologia e 

metodologia. Segundo Denzin & Lincoln (2006, p. 32-33), o pesquisador, situado 

biograficamente, “aborda o mundo com um conjunto de ideias, um esquema (teoria, 

ontologia) que especifica uma série de questões (epistemologia) que ele então examina em 
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aspectos específicos (metodologia, análise)”. No caso desta pesquisa, partimos do interesse 

nos discursos hegemônicos sobre movimentos grevistas da UERN. Situamos o problema a 

partir da perspectiva teórica crítico-realista da ADC, especificamente com a abordagem 

dialética/relacional, de Norman Fairclough (ontologia), conforme discutido na seção 1.2 

(Capítulo 1). Essa base teórica ajudou a estabelecer os objetivos e questões de pesquisa 

(epistemologia), apresentados na Introdução deste trabalho. Por último, trabalhamos na 

coleta, seleção e tratamento dos dados para a análise, relacionados às questões de pesquisa. 

Para atingir os objetivos e responder a essas questões, analisamos os dados, com base em 

diretrizes metodológicas da Análise de Discurso Crítica e nos modos de operação da ideologia 

de Thompson (2011) (metodologia), que segue na próxima seção. 

Essas três orientações ontológicas, epistemológicas e metodológicas definem o 

paradigma interpretativo da pesquisa. Denzin & Lincoln (2006, p. 34) dizem que as pesquisas 

qualitativas são, por princípio, interpretativas, pois são “guiadas por um conjunto de crenças e 

de sentimentos em relação ao mundo e ao modo como este deveria ser compreendido e 

estudado”. Nesse ponto, entra uma discussão importante para o analista do discurso que é 

sobre a neutralidade, que na ADC não existe, ou pelo menos não deveria existir. Não 

podemos ser neutros, especialmente pelo que escolhemos trabalhar: problemas de cunho 

social. A tomada de posição é feita a começar pela escolha da teoria e do método, passando 

para o objeto de pesquisa e a seleção do corpus e, por último, a análise.  

Todos esses passos são resultado de posicionamentos, de escolhas particulares por 

parte do analista do discurso. Segundo Fairclough (2003) não existe análise objetiva de textos, 

uma vez que é impossível descrever o que se representa em um texto sem que a objetividade 

do analista integre a análise. Assim, a interpretação na ADC é isenta de neutralidade. 

Nesse sentido, as motivações para a realização dessa pesquisa, justificadas na 

Introdução deste trabalho, é parte de motivações pessoais para com a instituição UERN e 

outra por indignação pela forma injusta como ela vendo sendo tratada nos últimos pela elite 

governante do nosso estado. Assim, despertou o interesse em investigar como a mídia, através 

dos blogs, atualiza e reproduz essas injustiças através de representações discursivas que 

sustentam grupos, discursos e instituições hegemônicas. 

Esta pesquisa sobre movimentos grevistas da UERN se insere no paradigma 

interpretativo crítico, orientada pela ontologia crítico-realista da ADC, especificamente com a 

abordagem dialética/relacional, de Norman Fairclough, com base no Realismo Crítico, que 

investiga sobre o papel do discurso na instauração, manutenção e superação de problemas 

sociais. 
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O método é a própria ADC. Chouliaraki e Fairclough (1999) compreendem a ADC 

como teoria e método para investigar a relação entre discurso e prática social. Para isso, 

propõe um arcabouço teórico-metodológico com base, principalmente, nos trabalhos de 

Chouliaraki e Fairclough (1999) e Fairclough (2003) que tratam dos três significados do 

discurso: acional, representacional e identificacional; e os modos de operação da ideologia 

propostos por Thompson (2011), apresentados na subseção 1.4 e que será desenvolvido no 

momento das análises mais adiante. 

A abordagem desta pesquisa é predominantemente documental, cujo principal material 

empírico foi os textos (postagens) da mídia digital, através de blogs, sobre greves da UERN 

dos anos de 2011, 2012 e 2015, conforme detalhamento de coleta e seleção a seguir. 

 

3.2 CONSTITUIÇÃO DO CORPUS  

 

Inicialmente já sabíamos o que queríamos pesquisar: discursos hegemônicos sobre os 

movimentos grevistas da UERN. E sabíamos, também, que queríamos que fosse retirado de 

algum suporte midiático, pois reconhecemos o poder que a mídia tem na (re)produção de 

sentidos e na (re)significação de sujeitos através dos seus discursos. Realizamos, então, uma 

pesquisa na internet sobre reportagens, matérias sobre as greves da UERN na mídia digital 

(sites, blogs, redes sociais).  

Até decidirmos de qual suporte seriam coletados os dados dessa pesquisa, foi um 

caminho um tanto longo e com algumas indecisões. Foi, então, quando escolhemos o blog 

para coleta do corpus dessa pesquisa, por ser um meio que se popularizou nos últimos anos. É 

uma ferramenta atual, interativa e popular, atingindo um amplo e diversificado público. Tem 

como característica forte a liberdade de expressão que a ferramenta permite ao público 

acessar, comentar, expressar sua opinião. (RODRIGUES, 2006). É espaço de exposição e 

discussão de temáticas diversas, inclusive políticas. É um espaço de compartilhar conteúdos e 

atualizar os leitores sobre as novidades, no nosso caso, de apresentar notícias sobre greves, 

pautas, propostas, decisões do sindicato e do governo, etc. É um lugar oportuno e acessível 

para manter a comunidade acadêmica e a sociedade informada sobre o andamento de greves, 

por exemplo. Por essa razão, optamos por analisar os textos produzidos neste veículo digital. 

Segundo Spadaro (2013, p. 33), “o blog se caracteriza pela presença marcante de um 

indivíduo e de suas preferências de escolha e de julgamento”. Nesse sentido, há um 

envolvimento relacional (contexto de relações, interações) e até emocional, sendo que a 
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notícia não é somente transmitida48, ela pode ser reconfigurada, ressignificada, 

recontextualizada, personalizada, com base, justamente, nas crenças e opiniões do autor. É 

nesse sentido, portanto, que Spyer (2013) diz que o blog é uma ferramenta de articulação 

social, pois é capaz de articular sentidos e opiniões através de suas escolhas tanto em relação 

ao conteúdo postado como discursivas. 

Nesse sentido, a escolha pelo blog se deu justamente pelo fato de ser uma ferramenta 

de articulação social, podendo servir a diversos fins, inclusive ideológicos. Com base nisso, 

escolhemos o blog para analisar verificando o modo como os envolvidos (autor e 

visitantes/leitores) representam os movimentos grevistas da UERN, através de suas escolhas 

discursivas e quais os aspectos motivadores e seus efeitos. Isso pode ser possível através do 

levantamento/identificação das informações apresentadas e quais foram excluídas, e em que 

ordem ou plano (primeiro ou segundo) foram apresentadas nos posts. Esse trajeto pode nos 

revelar posturas ideológicas importantes para o fortalecimento de práticas hegemônicas. 

Dentre os gêneros que essa ferramenta suporta, a escolha da postagem se deu por 

sabermos que o discurso midiático, a que o gênero em análise está vinculado, tem grande 

visibilidade e é espaço para a formação e reprodução de opiniões, de posicionamento 

ideológico. 

 

3.2.1 Coleta, seleção e tratamento dos dados  

 

Para o delineamento do corpus dessa pesquisa, seguimos as sugestões de Barthes 

(1967 apud BAUER & ARTS, 2005, p. 55-56) que orienta para observação dos seguintes 

critérios: relevância (coletados a partir de um ponto de vista), homogeneidade (no que tange à 

substância material dos dados) e sincronicidade (ciclo natural). Esses critérios foram 

observados quando da coleta e seleção do corpus, conforme podemos observar na descrição 

em diante. 

Em uma pesquisa prévia nos blogs que traziam informações sobre as greves da UERN, 

dos anos 2011, 2012 e 2015, percebemos que grande parte deles apresentavam uma incidência 

maior de recursos de avaliação, demonstrando o posicionamento do blogueiro, bem como 

comentários de leitores que expressavam, ambos, tanto posicionamento favorável como 

contrário ao movimento grevista. Foram essas postagens, esses blogs, que foram ponto de 

                                                           
48 Spadaro (2013) ao usar o termo “transmitida” refere-se às mídias que configuram o usuário como mero 

“espectador”, a exemplo o jornal televisivo. 
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partida para constituição do corpus dessa pesquisa, pois acreditamos oferecer suporte 

suficiente para responder nossas questões de pesquisa e objetivos  

Nesse sentido, no momento da seleção, alguns aspectos, de imediato, nos chamaram 

atenção como as escolhas lexicais, a presença marcante da intertextualidade, os recursos de 

avaliação e modalidade, entre outros, o que nos motivou à seleção para constituição do corpus 

dessa pesquisa, pois vimos que condiziam com nossa perspectiva de investigação como 

analistas críticos (relevância). 

O corpus foi selecionado através de um olhar mais crítico a partir dos fundamentos e 

categorias da base teórica aqui abordada e discutida, a ADC, na seção 1.2. Dessa forma, 

selecionamos as postagens de blogs com maior carga ideológica e hegemônica de modo que 

pudéssemos elucidar aos recursos textuais, discursivos para constituição dos sentidos que se 

apresentavam no corpus.  

Dos blogs encontrados, selecionamos 5 (cinco) postagens emitidas durante as greves 

da UERN dos anos 2011, 2012 e 2015, que apresentavam justamente um posicionamento 

contrário a esses movimentos grevistas, pois, naquele momento, estavam a serviço do poder 

hegemônico, ou seja, servindo a estruturas de dominação ao projetar interesses de pessoas ou 

grupos dominantes através do discurso, descaracterizando, desqualificando o movimento e os 

atores sociais (grevistas) envolvidos naquele momento (homogeneidade).  

Cabe ressaltar que dentre as postagens selecionadas, fizemos, também, o trabalho 

analítico de alguns comentários feitos pelos leitores/internautas nas referidas postagens, 

seguindo o mesmo critério de seleção, ou seja, os comentários contrários aos movimentos 

grevistas em estudo, e que se apresentaram mais relevantes, de acordo com as categorias 

propostas para análise.  

As postagens selecionadas são de blogs do estado do Rio Grande do Norte, 

abrangendo diferentes cidades. Esse também foi um critério para nossa escolha, pois 

queríamos abordar o máximo de opiniões/pensamentos mais diversificados possíveis, 

advindos de várias de partes do nosso estado. Procuramos escolher, também, os blogs com 

maior número de acessos por internautas. 

  As 15 (quinze) postagens no total selecionadas (constantes no anexo 1) são referentes 

a 11 (onze) blogs, numerados sequencialmente de 1 a 11. A sequência dos blogs obedeceu a 

ordem cronológica de publicação de cada postagem (sincronicidade). Sistematizamos nos três 

quadros abaixo, o conjunto das postagens selecionadas para a análise.  

O quadro 8 compreende cinco postagens de quatro blogs referentes a greve da UERN 

de 2011.  
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Quadro 8 - Corpus da pesquisa – Greve UERN 2011 

TÍTULO DA POSTAGEM IDENTIFICAÇÃO 

NUMÉRICA DO 

BLOG 

DATA DE   

PUBLICAÇÃO 

Greve da UERN continua 1 18/08/2011 

Governadora diz que greve na UERN causa 

prejuízo de R$ 45 milhões 

3 25/08/2011 

Cabo-de-guerra. Relações extremistas numa 

greve que fragiliza a Uern 

2 30/08/2011 

Ufa! Fim da greve da Uern, após 106 dias 2 14/09/2011 

Técnicos da UERN recuam e encerram a greve 4 16/09/2011 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O quadro 9 corresponde a cinco postagens de cinco blogs referentes a greve da UERN 

de 2012.  

 

Quadro 9 - Corpus da pesquisa – Greve UERN 2012 

TÍTULO DA POSTAGEM IDENTIFICAÇÃO 

NUMÉRICA DO 

BLOG 

DATA DE 

PUBLICAÇÃO 

"A NOVELA DA GREVE" 5 26/04//2012 

Rosalba faz novo apelo para que professores 

voltem às salas de aula 

6 16/05/2012 

Governadora suspende salários da UERN 3 29/05/2012 

Governo vai recorrer da decisão do TJRN sobre a 

greve da UERN 

8 30/05/2012 

Greve reduz faturamento de comerciantes que 

atuam na UERN 

9 24/06/2012 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O quadro 10 diz respeito a cinco postagens de quatro blogs referentes a greve da 

UERN de 2015.  
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Quadro 10 - Corpus da pesquisa – Greve UERN 2015 

TÍTULO DA POSTAGEM IDENTIFICAÇÃO 

NUMÉRICA DO 

BLOG 

DATA DE 

PUBLICAÇÃO 

UERN. Procurador diz que “não há saída” para 

greve com LRF 

2 23/06/2015 

Os grevistas da UERN deveriam ter vergonha na 

cara em fazer greve no momento difícil do RN 

atravessa 

10 08/09//2015 

PEGOU: PGE vai entrar com ação contra greve 

da UERN e pedir que os dias parados sejam 

descontados 

08 01/10/2015 

Absurdo: UERN passa um ano parada em cada 

quatro anos, e nós bestas contribuintes pagando 

por isso  

10 03/10/2015 

Greve da UERN causa prejuízo de mais de R$ 50 

milhões aos cofres do Estado 

11 21/10/2015 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Passaremos agora para análise do corpus, com base, principalmente, nos trabalhos de 

Chouliaraki e Fairclough (1999) e Fairclough (2003) que tratam dos três significados do 

discurso: acional, representacional e identificacional; e os modos de operação da ideologia 

propostos por Thompson (2011).  

 

3.3 ANALISANDO O CORPUS: POSTAGENS DE BLOGS POTIGUARES  

 

Esta pesquisa em ADC é baseada, principalmente, nos trabalhos de Fairclough (2003) 

que abordam os três significados do discurso (discutidos no Cap. I, subseções 1.2.1, 1.2.2, 

1.2.3), o significado acional, o significado representacional e o significado identificacional, e 

os modos de operação da ideologia propostos por Thompson (2011).  

De acordo com a proposta de Fairclough (2003), a função acional se refere aos 

gêneros, a função representacional aos discursos, e a função ideacional aos estilos. A análise 

de discurso deve, simultaneamente, corresponder à análise de como os três tipos de 

significado são realizados em traços linguísticos dos textos e em conexão com o evento social 

e as práticas sociais, verificando quais gêneros, discursos e estilos são articulados e utilizados 

nos textos (RESENDE & RAMALHO, 2016), correspondendo, respectivamente, a maneiras 
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de agir, de representar e de ser/identificar nos textos, sendo o que buscamos mapear, 

identificar esses traços no corpus selecionado. 

É importante enfatizar que esses três significados atuam simultaneamente nos 

enunciados, ou seja, ao mesmo tempo em que agimos por meio do discurso, representamos o 

mundo, com nossos valores e crenças, e identificamos a nós mesmos e a outrem. Assim, 

separamos os significados somente por orientação metodológica. 

Com relação às categorias abordadas de cada significado, verificamos a estrutura 

genérica e a intertextualidade para o significado acional, a interdiscursividade, o significado 

das palavras e a representação dos atores sociais para o significado representacional e 

modalidade, avaliação e metáfora para o significado identificacional, não excluindo, 

evidentemente, outras que forem se apresentando no decorrer da análise. Assim, outras 

categorias serão recuperadas, discutidas e analisadas. Analisamos, por último, as operações 

ideológicas propostas por Thompson (2011). 

Em cada um dos significados, reunimos fragmentos das postagens selecionadas e 

analisamos conforme as categorias relacionadas a cada significado, apresentando e discutindo 

suas características e relevância na construção de sentidos e representação dos movimentos 

grevistas e dos atores sociais envolvidos. 

 

3.3.1 Significado acional 

 

 No significado acional são analisadas as maneiras de agir discursivamente em práticas 

sociais. Dentre as categorias desse significado, nos restringimos, nesse trabalho, a apresentar a 

estrutura genérica e a intertextualidade, que são categorias de análise bastante complexas e 

produtivas. 

 

3.3.1.1: A estrutura genérica e características do post de blog  

 

Os blogs evoluíram em 1994 a partir da publicação de diários pessoais na internet. O 

termo blog resulta da união dos vocábulos “web” (teia) e “log”. Assim, podemos traduzir o 

seu significado como “Diário na Rede”. Apesar dessa característica, Spyer (2013, p. 53) diz 

que “o blog é um veículo conceitualmente superior ao de um diário íntimo. É uma ferramenta 

de articulação social [..]”, como discutiremos adiante. 

O blog é uma ferramenta que se destaca pela facilidade de criação e funcionamento. 

Para sua criação, não demanda, necessariamente, um desembolso financeiro, pois existem 
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serviços disponíveis gratuitamente na internet (blogger, wordpress, por exemplo), e, também, 

não necessita de profundos conhecimentos técnicos em programação, rede. O modo de 

divulgação também é livre e gratuito. Por esses motivos também, ele se tornou, por um longo 

período de tempo, um fenômeno, dominando os espaços noticiosos. 

Segundo Spadaro (2013), blog é um espaço virtual, administrado autonomamente, que 

permite publicar um diário pessoal ou, mais atualmente e geralmente, conteúdos (posts) 

diversificados, alinhados cronologicamente (do mais recente para o mais antigo), mantidos 

num arquivo sempre consultável. As postagens dos blogs podem ser assinadas pelo autor e 

abaixo de cada postagem aparece a data e o horário em que foi realizada a publicação. Numa 

forma de conexão, os conteúdos (posts) se ligam a outros de blogs, através de links, 

referências, permitindo que os usuários naveguem e frequentem vários canais, formando uma 

comunidade, um sistema, a “blogosfera”. “Actualmente, a blogosfera funciona como um 

espelho da sociedade. Qualquer convulsão social ou acontecimento político tem efeito 

imediato na blogosfera, com o aumento do número de visitas e de posts editados”. 

(KERCKHOVE apud RODRIGUES, 2006, p. 62). Os blogs permitiram a criação de uma 

verdadeira esfera de visibilidade pública. 

Rodrigues (2006, p. 1) diz que “O mundo da blogosfera é um espaço caracterizado 

pela liberdade de expressão, sendo a opinião o motor que a faz avançar”. É com base, 

também, nessa liberdade de expressão que existe no blog a possibilidade do visitante 

(internauta) deixar comentários abaixo dos posts (conteúdos postados), quando essa 

ferramenta é disponibilizada pelo autor do blog, podendo, portanto, interagir diretamente com 

ele (autor), bem como demais leitores. Assim, há um certo nível de interação. 

O blog é uma plataforma de conteúdo, portanto, uma mídia social49, pois seu foco é a 

disseminação, criando ou reproduzindo, de conteúdo (os mais variados possíveis), sendo, 

pois, a abertura de espaço para os leitores interagirem um segundo plano, é opcional, como 

comentado anteriormente. 

Os blogs, como veículo de comunicação virtual, através dos seus autores (blogueiros) 

compartilham informações, podendo ser pessoais, informacionais, mistos (pessoais e 

informativos), artísticos, entretenimento, educacionais, literários, profissionais, grupais, 

apresentando temas diversificados, podendo constar comentários/notas do autor, 

                                                           
49 É preciso diferenciar mídia social de rede social, para não confundir. Esta é categoria da primeira. A rede 

social é caracterizada pela relação direta que os indivíduos (grupo) mantêm. É, portanto, uma rede de 

relacionamento baseada em interesse comum. A mídia social pode permitir a interação entre indivíduos, 

entretanto esse não é o foco. Seu objetivo é o compartilhamento, disseminação, de informações, conteúdos. 
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caracterizando-se tanto pela linguagem informal quanto formal, dependendo de sua função. 

Eles não têm ou seguem uma estrutura formal. É uma ferramenta dinâmica, como dito 

anteriormente.  

Segundo Rocha (2003, p. 73), os blogs são “ferramentas de uma narrativa híbrida 

(misto de diários pessoais, crônicas jornalísticas e correspondências), que representa, 

simultaneamente, a individualidade e a coletividade”. Neles blogs, podemos postar, além de 

texto, imagens, músicas, vídeos, etc. e, portanto, utilizam a linguagem multimodal. Assim, o 

blog é um suporte, um veículo de comunicação para conteúdo no qual se manifestam diversos 

gêneros discursivos50. No caso do nosso corpus, iremos analisar os posts (postagens) verbais 

de blogueiros e comentários de internautas.  

O blog, “ao longo do tempo, adquiriu diversas finalidades, pois, além do fácil espaço 

de escrita, tornou-se também um ambiente que possibilita a seu usuário liberdade para 

produzir, reproduzir e difundir a escrita de maneira interativa” (LORENZI; PÁDUA, 2012, p. 

40). Ele é importante ferramenta de interação da modernidade. 

Longe de tentar esmiuçar a diferença entre os tipos de abordagens dadas aos blogs, 

concordamos com a visão de Mattoso (s/a), o qual comenta a atual importância dos weblogs 

que se dividiram em blogs de entretenimento (com características de diários pessoais) e blogs 

de informação (com características jornalísticas). O autor diz que possuem características 

jornalísticas, mas não é jornalismo. A blogosfera possui características jornalísticas, pois 

muitos se caracterizam, sobretudo, pela informação que transmitem, por exprimirem opiniões 

e até por alguns realizarem entrevistas, mas não é jornalismo.  

Segundo Rodrigues (2006), apesar de poderem ser complementares ou até alternativas, 

não devem ser confundidas. O “jornalismo é uma atividade profissional, que deve obedecer a 

regras específicas em qualquer meio em que seja exercida” (RODRIGUES, p. 2006, p. 46). 

Regras que dizem respeito à profissionalização (profissional da área), editoração (o editor 

seleciona o que pode ser publicado) e fator tempo (a notícia tem que ser atual, imediata e que 

tenha força para circular), por exemplo. Na blogosfera, não precisa, necessariamente, ser um 

jornalista (profissional), qualquer pessoa pode criar e alimentar um blog. As matérias 

postadas, muitas vezes, não são questões de interesse público, e sim do blogueiro, pessoais. E 

com relação ao fator tempo, no blog não há limitações decorrentes de prazos de encerramento 

de edição, embora que, se quiser apresentar informação atualizada, não pode esperar.  

                                                           
50 Nele pode ocorrer a notícia, a reportagem, a entrevista, o pronunciamento, o comentário, a propaganda, o 

anúncio, dentre outros. Por isso o gênero é híbrido. 
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Os blogs selecionados tanto possuem características pessoais como jornalísticas. 

Selecionamos os posts (postagens) verbais de blogs, em sua maioria com características 

jornalísticas, que traziam informações sobre as greves da UERN dos anos 2011, 2012 e 2015 

e alguns comentários de internautas feitos nos posts, para a composição do corpus desse 

trabalho, conforme justificado na subseção 3.2.1 que trata dos dados da pesquisa. 

Quanto especificamente à estrutura genérica dos textos que compõem o corpus desse 

trabalho, vemos que se trata de post (postagem). Essa designação/ rotulagem do gênero dessa 

pesquisa é complexa considerando o pouco material de pesquisa que trata da questão e, até 

mesmo, da divergência de entendimentos. Hora equiparamos à notícia jornalística, hora à 

crônica jornalística, hora um artigo de opinião. Mas também pensamos que esses são, 

simplesmente, outros gêneros integrantes da postagem. Diante da imprecisão, vamos tratar o 

post (postagem) em si como o gênero. Todavia, Chouliarai e Fairclough (1999) dizem que o 

rótulo dado a um gênero não é importante, pois não existe uma lista de gêneros do discurso e 

que, também, há relativamente poucos nomes estáveis de gêneros. O que é relevante é que o 

gênero seja reconhecido com um tipo de linguagem usado em domínios particulares. 

O post trata-se, de acordo com Fairclough (2003), da materialização de gênero de 

governança. Os gêneros de governança são aqueles associados a redes de práticas 

especializadas na regulação ou no controle de outras práticas sociais (FAIRCLOUGH, 2003). 

Essa regulação/controle ocorre pela recontextualização, apropriação e transformação de 

elementos de uma prática social em outra.  

É nesse sentido que as notícias veiculadas pela mídia são consideradas como exemplo 

de materialização de gênero de governança, pois podem controlar os eventos noticiados na 

medida em que os recontextualizam. Trata-se, portanto, de regulação porque os modos como 

fatos são noticiados podem influenciar as maneiras como as pessoas (nesse caso, 

leitores/internautas) reagem aos eventos.  

Não pretendemos fazer uma descrição e interpretação prolongada do gênero 

discursivo. O que pretendemos com essa discussão é, principalmente, observar por que 

determinadas postagens são mais narrativas, mais descritivas ou mais argumentativas e, 

principalmente, discutir quais implicações isso pode ter no modo como os textos podem 

influenciar a (inter)ação. Essa discussão pode revelar um processo ideológico. 

Dessa forma, apresentamos, sinteticamente, o quadro 11 abaixo: 
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Quadro 11 - Representação dos pré-gêneros no corpus 

GÊNERO 

SITUADO 

POSTAGEM/

BLOG 

PRÉ-GÊNERO 

PRINCIPAL 

SUBGÊNEROS 

 

Postagem 

P1 – B1 Narração Descrição + Argumentação 

P3 – B3 Argumentação Narração + Descrição + Conversação 

P2 – B2 Descrição Narração + Argumentação 

P4 – B2 Descrição Narração + Argumentação 

P5 – B4 Argumentação Narração 

P6 – B5 Argumentação Narração + Descrição + Conversação 

P7 – B6 Narração Descrição 

P8 – B3 Narração Descrição 

P9 – B8 Argumentação Narração + Descrição 

P10 – B9 Conversação Argumentação + Descrição 

P11 – B2 Descrição Narração +Argumentação 

P12 – B10 Argumentação Conversação + Injunção + Descrição 

P13 – B08 Argumentação Narração 

P14 – B10 Argumentação Injunção 

P15 – B11 Argumentação Narração 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Conforme se observa no quadro acima, os pré-gêneros argumentação, narração, 

descrição, conversação e injunção materializam o gênero situado postagem, que é a 

linguagem usada no desempenho de uma prática social particular.  

Em relação à prática social particular, selecionamos os posts (postagens) produzidos e 

divulgados em diferentes blogs, por diferentes blogueiros que, nos seus textos, se 

manifestaram, ou se evidenciou, contrários aos movimentos grevistas da UERN.   

O principal pré-gênero que se destaca nas postagens é a argumentação, sendo que os 

demais pré-gêneros (narração, descrição, conversação e injunção) funcionaram como 

“subgêneros”, sendo que a argumentação também tem presença expressiva nessa categoria. A 

pergunta é: O que isso implica na atividade discursiva? O objetivo do produtor de texto 

argumentativo é defender uma tese com vistas à adesão daquele que o lê. O exercício da 

argumentação pode induzir e orientar outras opiniões e pensamentos. Nesse caso, quando um 

blogueiro exerce a argumentação, expondo e defendendo suas opiniões, pensamentos, 

tomando posicionamentos, e a maneira como fatos são noticiados, pode levar os internautas a 

tomarem determinados posicionamentos.  

Além de combinar multilinguagens nos textos - as quais não nos interessam aqui - as 

postagens apresentam transformações de gênero em outros gêneros, o que Fairclough (2003) 

chama de “cadeias de gênero”. Essa característica demonstra o hibridismo frequente nos 
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variados gêneros dentro das práticas sociais resultantes da modernidade tardia (GIDDENS, 

1991; CHOULIARAKI e FAIRCLOUGH, 1999; FAIRCLOUGH, 2003), facilmente 

encontrada em blogs por comportar multimodalidades. 

Mesmo ao analisar postagens apenas textuais, verificamos o hibridismo genérico 

nesses textos. As postagens de blogs apresentam, em muitos casos, mudanças de gêneros já 

conhecidos ou mescla genérica. Como já dissemos, especificamente, as postagens analisadas, 

são gêneros de governança, as quais, apresentam como função principal posicionamento 

ideológico/político sobre o conteúdo temático abordado, além de apresentar informações 

noticiosas atuais. Desse modo, esses textos são, em sua maioria, uma mistura de gêneros da 

esfera jornalística, como a notícia e o editorial.  

As postagens que compõem o corpus desse trabalho tratam sobre as greves da UERN, 

mais especificamente, as greves ocorridas em 2011, 2012 e 2015, esses assuntos relacionam-

se direta ou indiretamente com jornais televisivos, impressos ou eletrônicos (por meio de 

gêneros como: notícia, reportagem, entrevistas, pronunciamentos governamentais, etc.).  

Como esperado de gêneros jornalísticos, há representações de atores sociais, de fatos e 

eventos sociais relevantes. Os blogueiros, grande parte dos escolhidos para compor o corpus, 

tecem comentários e opiniões sobre os eventos e pessoas envolvidas neles, alguns apenas 

reproduzem o que foi noticiado ou publicado por outro(s) blogueiro(s). Encontramos blogs 

em que os produtores dos textos assinam seus nomes, portanto, há uma aproximação com o 

gênero artigo de opinião, em outros casos, as postagens não são assinadas ou o blog não é 

pessoal, desse modo, o gênero mais próximo é o editorial. Os blogueiros criam também textos 

inéditos ou inéditos em parte embasados contextualmente por meio de recursos intertextuais e 

interdiscursivos.  

As postagens analisadas são constituídas por uma mistura genérica, como podemos 

evidenciar nos exemplos abaixo (quadro 12):  

 

Quadro 12 – Hibridismo do gênero 

POSTAGEM/BLOG GÊNERO HÍBRIDO 

P1 – B1, P4 – B2 Notícia + pronunciamento + comentário 

P9 – B8 Notícia + comentário 

P3 – B2, P15 – B11, P10 – B9 Notícia + entrevista 

P7 – B6, P9 – B8, P11 – B2 Notícia + pronunciamento 
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P14 – B10 Artigo de opinião + reportagem  

P15 – B11 Reportagem + entrevista  

                   Fonte: Elaboração própria. 

 

Como esses textos podem influenciar a (inter)ação? Todos esses recursos (narrativos, 

descritivos, argumentativos, injuntivos), a depender das escolhas textuais/discursivas, 

camuflam muitas formas ideológicas servindo fortalecimento de grupos e instituições 

hegemônicas, muitas vezes não percebidas pelo leitor, podendo, assim, orientar crenças, 

visões, opiniões sobre os movimentos grevistas e os atores sociais envolvidos, conforme 

podemos observar nas categorias analisadas adiante. 

 

3.3.1.2 Intertextualidade 

 

A intertextualidade, como já foi discutido anteriormente, “é a combinação da voz de 

quem pronuncia um enunciado com outras vozes que lhe são articuladas” (RESENDE & 

RAMALHO, 2016, p. 65). Essa seleção de vozes e a forma como são movimentadas e/ou 

recontextualizadas aliado a interesses particulares, sinaliza o posicionamento do autor de um 

texto. Verificaremos, portanto, nessa subseção, a relação das vozes alheias com a voz do autor 

das postagens, com o intuito de desvelar seu posicionamento ideológico. 

Começamos pela Postagem 10 do Blog 9. Essa postagem datada de 24 de junho de 

2012 refere-se, portanto, à greve da UERN de 2012. Essa postagem é marcada 

predominantemente pela intertextualidade. Vejamos: 

 

T Greve reduz faturamento de comerciantes que atuam na UERN  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A greve na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) vem trazendo 

transtornos não só para os alunos, que tiveram suas aulas suspensas, ou para os 

professores, que irão atrasar o período letivo. Muitos comerciantes têm visto suas 

vendas diminuírem em decorrência da pouca movimentação no local. 

De acordo com o comerciante Ubirajara Fernandes, mais conhecido como "Bira", as 

vendas reduziram bastante após a decretação da greve. "Estamos trabalhando com 

apenas 10% do faturamento, em relação ao período normal. Por sorte, ainda estão 

havendo as aulas de inglês e algumas aulas de mestrado, do contrário não teríamos 

cliente algum". 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Ele ainda afirma que a greve atual tem prejudicado muito mais os comerciantes do 

que as paralisações anteriores. "Nas greves passadas, grande parte dos profissionais 

era contratada, desta forma, quando decretaram a greve, muitos deles continuaram 

trabalhando com medo de perder o emprego. Já neste ano grande parte dos grevistas 

é concursada, não fica ninguém no campus. A gente acaba ficando desmotivado com 

tanto prejuízo", relatou Bira. 

Outro setor afetado pela greve é o das xérox. Segundo a comerciante Charlianny 

Florêncio, o número de clientes diminuiu tanto que está difícil até para pagar os 

funcionários. "A empresa é nova aqui, na instituição, portanto ainda não sabemos se 

vai afetar tanto quanto a greve anterior. E o pior é que não vemos outra alternativa 

para contornar a situação", revela. 

 Postagem 10 – Blog 9 

 

Vejamos que a postagem acima (recorte) foi, praticamente, toda construída a partir de 

outras vozes. Para defender o discurso do prejuízo da greve da UERN aos comerciantes 

apresentado logo no título da postagem, o blogueiro retoma, em quase toda a postagem, o uso 

da citação em discurso direto, através das vozes dos comerciantes Ubirajara Fernandes e 

Charlianny Florêncio, que exploravam atividade comercial dentro da UERN. 

Maingueneau (1997, p. 76) explica que o uso de aspas no discurso como marca da 

polifonia só pode ser determinado fazendo-se referência ao seu modo de funcionamento e de 

contextualização no discurso representador, podendo servir especificamente para distanciar a 

si próprio da voz externa, usar a autoridade da voz alheia ou introduzir uma palavra nova. No 

caso da postagem acima, o uso das aspas serve, nitidamente, para usar a autoridade da voz 

alheia (aquele que tem conhecimento de causa) para reforçar o discurso do prejuízo da greve 

aos comerciantes, apresentado desde o início da postagem pelo próprio título e reiterado no 

decorrer da postagem.    

O discurso direto ainda é apresentado de forma quantificada: “Estamos trabalhando 

com apenas 10% do faturamento, em relação ao período normal” (linhas 6 e 7), como forma 

de demonstrar, comprovar quantitativamente o prejuízo com a greve da UERN. O uso de 

outras vozes embasa o discurso apresentando a greve como negativa.  

Outra postagem marcada também, predominantemente, pelo aspecto da 

intertextualidade é a do blog 11, datada de 21 de outubro de 2015. Refere-se, portanto, à greve 

da UERN do ano de 2015. Essa postagem traz uma matéria especificamente sobre os 

prejuízos que a UERN causa ao estado a partir da retomada de falas do então Governador 

Robinson Faria.  

É recorrente na postagem inteira do blog o uso do discurso direto através das citações 

e do indireto. Para construção da matéria, o texto postado recupera, a começar pelo título e 
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pelo subtítulo, várias falas do Governador Robinson Faria emitidas em um dado momento. 

Vejamos:  

 

T Greve da UERN causa prejuízo de mais de R$ 50 milhões aos cofres do Estado  
 

ST Governador reclamou de "incompreensão" da categoria quanto à situação financeira 

do Estado; movimento foi iniciado no último dia 25 de maio. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Em greve desde o último dia 25 de maio, os professores e técnicos da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) já causaram um prejuízo aos cofres do 

Estado de mais de R$ 50 milhões, o que corresponde a cinco meses de greve. A 

informação sobre os valores foi repassada pelo governador Robinson Faria em 

entrevista à TV Ponta Negra nesta terça-feira (20). 

"O estado fez a sua parte, pagou o salário em dia e eles não cumpriram o papel de 

dar aula aos alunos. E agora não adianta fazer essa politização da greve, porque o 

Brasil passa por uma crise, o Estado está em crise, há uma compreensão por parte 

das demais categorias do Estado e não houve compreensão por parte do sindicato 

dos professores da UERN. Eles ouviram as opiniões jurídicas, sabem que o 

governador não pode dar o aumento, mas persistem na greve que o maior 

prejudicado é o estudante", declarou o governador. 

Ainda segundo Robinson, o Governo do Estado tem se esforçado para chegar a um 

acordo com os grevistas, mas tem encontrado "incompreensão" por parte dos 

docentes. O governador alega que o governo está proibido de conceder aumento, 

pois o Estado se encontra acima do limite legal da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF). 

"Então há um pouco de incompreensão por parte do sindicato dos professores, que 

fez uma campanha muito orquestrada, tentando jogar uma má vontade do 

governador e eu digo que foi uma campanha muito injusta". 

 Postagem 15 - Blog 11 

 

Como dito, os próprios título (T) e subtítulo (ST) da postagem já trazem a 

intertextualidade através do discurso indireto, reforçando o discurso do governador Robinson 

Faria, trazido no decorrer do texto da postagem de que a greve da UERN causa um prejuízo 

ao estado e o discurso da incompreensão da categoria. 

O discurso do prejuízo da greve e, consequentemente, da UERN é ainda destacado, 

quantificado, apresentando um suposto valor, como forma de enfatizar, intensificar e reforçar 

esse discurso. 

Nessa postagem, outras vozes também são articuladas no decorrer da postagem como 

a autoridade (impessoal) jurídica como a Lei de Responsabilidade Fiscal (linha15, 16 e 17) e a 

referência a opiniões jurídicas (linha 10). 
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Nessa postagem, o uso de aspas serve, claramente, para usar a autoridade da voz alheia 

para reforçar o discurso do prejuízo da greve da UERN, apresentado desde o início da 

postagem pelo próprio título e reiterado no decorrer da postagem.    

Entretanto, ao usar o termo “incompreensão” (linha 14) entre aspas parece sugerir um 

distanciamento da voz do blogueiro com a outra voz alheia (Governador), sugerindo uma 

sinuosa diferença de posicionamento. 

Observemos, contudo, o recorte abaixo referente à Postagem 4 do Blog 2: 

10 

11 

12 

13 

14 

 “O Governo só chegou a apresentar uma proposta concreta depois de 70 dias de 

greve, mesmo assim, depois da pressão da categoria com as mobilizações de rua. 

Dessa forma, o Governo esticou o movimento paredista se negando a negociar para 

poder pedir a abusividade e ilegalidade da greve na justiça”, diz o presidente da 

Aduern, professor Flaubert Torquato. 

NB 

 

15 

16 

17 

18 

Nota do Blog – Uma paralisação sem vencedores. 

 

A Uern e a sociedade, a começar por seus alunos, perdem e perdem feio com tudo 

isso. 

A maior obra humana já edificada em Mossoró é tratada com menoscabo, com raras 

exceções, pela elite política deste estado. 

Recorte 1 - Postagem 4 do Blog 2 

 

Nesse recorte, o uso do discurso direto serve especificamente para distanciar as vozes 

do blogueiro com da autoridade referenciada, uma vez que o blogueiro usa esse discurso 

(direto) e logo em seguida emita o seu posicionamento (NB), para deixar claro o seu ponto de 

vista sobre a greve que contradiz com o da voz da autoridade referenciada.  

Em relação ao uso do discurso direto e indireto nas postagens dos blogs, notamos 

recorrências de algumas vozes. Das 15 postagens que compõem o corpus dessa pesquisa, 

todas apresentam, em algum momento, o recurso da intertextualidade, seja através dos 

discursos direto e indireto, proposições ou negação. Observamos uma recorrência muito maior 

nas postagens dos blogs de instâncias de vozes dos governadores e outras vozes que se 

apresentam contrários aos movimentos grevistas contra poucas ocorrências de vozes do corpo 

docente, técnico e discente da UERN. 

  Como forma de apresentar os recursos intertextuais presentes nas postagens em 

análise, elaboramos o quadro abaixo (13) para melhor visualizarmos essas representações, 

identificadas em algumas outras vozes. 
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Quadro 13 - Representação de vozes no corpus 

REALIZAÇÕES 

LINGUÍSTICAS 

VOZES REPRESENTADAS POSTAGEM/

BLOG 

Discurso direto 

 

Robinson Faria, Governador P11 – B2 

Rosalba Ciarlini, Governadora P3 – B2 

P7 – B6 

P8 – B3 

Procurador-geral de Justiça, Rinaldo Reis P11 – B2 

 

Flaubert Torquato, presidente da ADUERN P1 – B1 

P4 – B2 

Discurso indireto 

 

Governo do Estado P2 – B2 

Grevistas P2 – B2 

Docentes P4 – B2 

Rosalba Ciarlini, Governadora  P3 – B2 

C2 – P4 – B2 

P7 – B6 

P8 – B3 

Dilma  C2 – P4 – B2 

Bispos Dom Jaime Vieira da Rocha e Dom Mariano 

Manzana 

P7 – B6 

Pressuposições  

 

“Estamos vivendo um momento de crise” 

“sou aluno e me sinto prejudicado” 

P14 – B10 

C1 – P2 – B2 

Negação “Não existe mais dinheiro para pagar ensino 

superior” 

P14 – B10 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

Vale destacar aqui que nas postagens 3 do blog 2  e 7 do blog 6 houve recorrência de 

discursos diretos e indiretos somente da Governadora Rosalba Ciarlini. As matérias dessas 

duas postagens foram construídas basicamente a partir de vozes da governadora contra 

nenhuma presença da voz dos sindicatos que representavam as categorias em greve. Observa-

se, portanto, a inexistência de vozes das categorias em greve, o que denota a falta de abertura, 

de espaço para essas categorias exporem suas demandas, motivações, justificativas para o 

movimento paredista. 

Observemos, também, que o apesar da presença de discursos do Presidente da 

ADUERN, como representante da categoria em greve, o discurso presente é o direto, o que 

representa que sua presença serviu especificamente para distanciar as vozes do blogueiro com 

da autoridade referenciada. 
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Nessa perspectiva intertextual, a postagem 14 do blog 10 e o comentário 1 da 

postagem 2 do blog 2 sugerem uma interpretação baseada no conceito de pressuposição. 

Fairclough (2001, p. 155) o define como sendo “proposições que são tomadas pelo(a) 

produtor(a) do texto como já estabelecidas ou ‘dadas’”. A postagem 14 do blog 10 pressupõe 

que existe uma crise. No comentário 1 da postagem 2 do blog 2, se o aluno está se sentindo 

prejudicado, quem está prejudicando? O contexto de sua produção deixa explicita que é o 

docente é o único responsável pela condição que ele encontra (de prejuízo), sendo que, o 

docente em greve, impossibilita a continuidade de seus estudos. Essa inferência é “O Governo 

errou em nao ter entrado com o pedido antes” (linha 1). 

O desenvolvimento dos textos indica explicitamente a posição adotada 

ideologicamente pelos blogueiros, retomando discursos já construídos que desqualificam a 

categoria em situação de greve. 

A negação incorpora outros textos à medida que os negam. No exemplo apresentado, 

ao dizer “Não existe mais dinheiro para pagar ensino superior” (P14 – B10) faz ecoar outras 

vozes, produzidas em outro lugar ou em algum outro momento, que afirmaram que existia, 

sim, dinheiro para pagar o ensino superior. Para a ADC, o questionamento que fica com base 

nessa categoria é que: a quem poderia interessar em negar que existe dinheiro para essa 

finalidade? No caso dessa postagem desse blog, não sabemos a quem interessa diretamente, 

mas, com base no contexto discursivo da postagem, está servindo de apoio ao governo, ao 

passo que só culpabiliza os professores e técnicos pela situação da UERN, e ainda serve de 

legitimação do discurso da crise. 

O uso desses discursos (direto e indireto) pode legitimar, valorizar um discurso ou 

alguém. É, portanto, um processo ideológico. Por que a escolha de determinadas vozes? Por 

que o apagamento de outras? A seleção de vozes, nos textos selecionados, foi bastante 

peculiar. Vimos, de acordo com todas as análises e discussões realizadas, que houve, através 

dessas recorrências, uma supervalorização, uma preferência pela divulgação, disseminação 

das vozes dos governadores e de outras vozes que se posicionam ou contra os movimentos 

grevistas em detrimento das categorias em greve, que praticamente não apareceram, o que 

denota o posicionamento dos blogueiros.   

 

3.3.2 Significado representacional 

 

No significado representacional, analisaremos a interdiscursividade, o significado 

das palavras e a representação dos atores sociais. 
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3.3.2.1 Interdiscursividade  

  

No significado representacional, identificamos a categoria interdiscursividade. A 

interdiscursividade consiste na hibridização, em textos, de discursos oriundos de diferentes 

ordens de discurso (RAMALHO, 2012, p. 176). A análise interdiscursiva de um texto consiste 

em identificar os discursos particulares materializados na representação, articulados de 

maneiras específicas como parte de lutas hegemônicas. Assim, a análise dessas representações 

pode desvelar ideologias tanto nos textos como nas interações. 

 A análise interdiscursiva do corpus desse trabalho indica a materialização de dois 

principais discursos: o discurso da crise e o discurso neoliberal. 

O discurso da crise é bastante recorrente nas postagens. Vejamos alguns exemplos: 

 

POSTAGEM/ 

BLOG 

MARCAS TEXTUAIS DO DISCURSO CRISE 

P12 – B10 “Os grevistas da UERN deveriam ter vergonha na cara em fazer greve 

no momento difícil do RN atravessa” (T) 

“No instante que nosso Estado passa por tantas dificuldades” (linha 1) 

“Estamos vivendo um momento de crise” (linha 4) 

P14 – B10 “o Estado, em situação de insolvência” (linhas10 e 11) 

P15 – B11 “Governador reclamou de "incompreensão" da categoria quanto à 

situação financeira do Estado” (ST) 

“o Brasil passa por uma crise, o Estado está em crise” (linhas7 e 8) 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

Como observado, as postagens reproduzem o discurso da crise, um discurso que é 

constantemente reiterado na mídia, na sociedade. Nas postagens 12 e 14, os blogueiros usam o 

discurso da crise não só para justificar o não atendimento do pleito das categorias em greve, 

mas para agredir, depreciar o movimento. Assim, o movimento é apresentado como 

incompreensivo. Nas Postagens 15 do blog 11, o discurso da crise é reproduzido através da 

voz do governador que defende o discurso da crise nacional, estadual, como argumento para 

justificar o não atendimento do pleito das reivindicações dos grevistas.   

Outro discurso que se apresenta com grande recorrência é o neoliberal. Vejamos 

alguns exemplos:  
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POSTAGEM/ 

BLOG 

MARCAS TEXTUAIS DO DISCURSO NEOLIBERAL 

P3 – B2 

 

“Segundo Rosalba, a paralisação das atividades docentes causa um 

prejuízo de R$ 45 milhões ao Governo e à sociedade potiguar” (linhas 4 

e 6) 

P4 – B2 “Acho que tá na hora de trabalhar e intensificar a luta pela Federalização 

da UERN” (linhas 4 e 5) 

“Seria bom pra todo mundo, principalmente para Rosalba Rosado, já que 

ela defende a educação como mais um gasto público” (linhas 13 e 14) 

P8 – B3 

 

“A governadora disse que não é justo o professor em greve receber 

salário e repetiu: “terça-feira sai o pagamento e o governo não paga a 

quem não estiver trabalhando”” 

P14 – B10 

 

“O que o governador, com a classe política, tem que fazer com os bispos 

e a sociedade como um todo, é somar esforços para federalizar esta 

universidade” (linhas 40 e 41) 

P15 – B11 

 

“os professores e técnicos da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte (UERN) já causaram um prejuízo aos cofres do Estado de mais de 

R$ 50 milhões” (linhas 1 e 3) 

C1 – P13 – B8 “a população ‘atendida’ consegue assimilar muito bem uma eventual 

‘viuvez’, caso a instituição seja definitivamente extinta” (linhas 2 e 3) 

C2 – P13 – B8 “Professor hoje só pensa em dinheiro, foram os tempos dos bons 

professores” (linhas 1 e 2) 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

O discurso neoliberal, conforme Boito Jr (1999), Casara (2017), defende a política do 

lucro, da eficiência, da eficácia e da produtividade e não atingindo essas perspectivas, passa-

se à defesa da mercantilização do ensino (privatização). Observem que nos recortes das 

postagens, se defende a federalização, é apresentado o discurso do “prejuízo”, a educação 

como gasto público, a extinção de uma instituição pública. Esses discursos propagados pela 

mídia são, portanto, compatíveis com a política neoliberal quando pregam, ainda, a 

culpabilização de seus agentes pela degradação e decadência do ensino, da instituição pública. 

Outra forma de materialização e articulação do discurso neoliberal e que merece 

destaque é quando internauta diz que “Professor hoje só pensa em dinheiro, foram os tempos 

dos bons professores” (C2 – P13 – B8). Esse trecho nos remete ao discurso de que professor 

deve trabalhar por amor. Trabalhando por amor, a recompensa por esse trabalho é 

desnecessária, uma vez que somente o aprendizado dos seus alunos já seria uma recompensa. 

Esse contexto é explicado por Rêses (2008, p. 35) dizendo que: “Historicamente, a 

profissão docente foi entendida como uma “vocação”, uma missão que deveria ser mais 
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importante do que a própria compensação financeira e que influencia o docente a pensar que é 

um “dom” pessoal, que ele nasceu para isso”.  

Nesse sentido, o trabalho desenvolvido pelo professor é visto como “sagrado”, 

“imaterial”, pois o produto que ele produz (a educação) é incomensurável. É discurso advindo 

de ideologias dominantes que apelam para o discurso do “sacerdócio” docente, no intuito de 

desgastar a imagem do docente como um profissional. Faz parte, como dito anteriormente, da 

lógica neoliberal que usa toda sua força alienante para desresponsabilizar o Estado e 

culpabilizar os agentes públicos.  

  Ao dizer “... foram os tempos dos bons professores” o discurso dissimula por 

eufemização uma situação social, de forma que pode despertar no leitor uma valorização 

positiva, ofuscando, na verdade, relações de dominação. Vejamos que o trecho faz alusão, 

possivelmente, a um período em que não existia greve, pois existiam “bons professores” e 

eram “bons” porque não paralisavam as atividades e não reivindicavam por melhores salários 

e condições de trabalho. Entretanto, a falta de paralisação e/ou de reivindicações por muito 

tempo se deu não porque não precisavam, mas porque, como mostra momentos da nossa 

história, estavam ou se sentiam impedidos51. É uma situação social de desprestígio, 

desigualdade para com a classe docente retratada de forma que, aparentemente, se apresenta 

de forma positiva, dissimulando práticas de dominação.  

Esse trecho do comentário nos remete também à operação ideológica da fragmentação, 

através do modo de operação do expurgo do outro, quando constrói a imagem do “inimigo”, 

ao dizer que o professor de antigamente era bom (porque não fazia greve) e o de hoje é ruim 

(porque faz), e do “mercenário”, cujo único interesse é dinheiro, salário.  

Nas postagens, o discurso neoliberal é apresentado como único caminho, a única 

alternativa, produzindo “verdades”, “crenças”, podendo ser tomado como tácito. O êxito 

desses discursos é possibilitado pela repetibilidade, propagação e circulação em diversas 

instâncias e textos, conforme afirma Bourdieu (1998, p. 42) ao dizer que a força desse 

discurso reside no que se ouve por toda parte, o dia inteiro. Assim, o tanto o discurso da crise 

como o neoliberal conquistam o status de consenso, é compartilhado, disseminado, nesse caso 

                                                           
51 Podemos pensar em alguns fatores como impeditivos, tais como: a própria história do nosso país de 

perseguição política que silenciou tantas vozes, gerando uma cultura do medo e do silenciamento; a demora na 

consolidação de uma organização sindical que pudesse unir essa classe e lutar por melhorias, conforme discutido 

no Capítulo II, seção 2.2, quando tratamos sobre organização sindical docente; e a inexistência de pessoal 

concursado. Por muito tempo, antes da promulgação da Constituição de 1988 que, dentre demais previsões, 

determinou que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, o 

professor, assim como outros cargos, era indicado político, servindo a interesses eleitorais, condicionados, 

portanto, à política clientelista.  
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pela mídia, e torna-se dominante, fortalecendo o estabelecimento e a manutenção da 

hegemonia. 

 

3.3.2.2 Significado das palavras 

 

Identificamos, também, nesse significado a categoria significado das palavras através 

das escolhas lexicais. Presentes na composição do texto podem revelar relações de poder e de 

ideologia. Fairclough (2001, p. 105) diz que a “os sentidos das palavras entram em disputa 

dentro de lutas mais amplas”, sugerindo, portanto, que os sentidos das palavras podem ser 

formas hegemônicas, pois podem ser/estar político e ideologicamente investidos, ligadas, 

portanto, a questões sociais e culturais mais amplas. O significado das palavras não é reduzido 

ao léxico. Ele é analisado a partir da sua relação com o texto, dando enfoque ao aspecto 

discursivo. Essas escolhas, portanto, não são puramente individuais. São variáveis 

socialmente construídas. 

Em relação ao léxico utilizado para representar as categorias em greve, observemos os 

recortes abaixo: 

 

T Greve da UERN causa prejuízo de mais de R$ 50 milhões aos cofres do Estado  

 
Recorte 1 - Postagem 15 - Blog 11  

 

8 

9 

10 

11 

12 

Brasil passa por uma crise, o Estado está em crise, há uma compreensão por parte 

das demais categorias do Estado e não houve compreensão por parte do sindicato 

dos professores da UERN. Eles ouviram as opiniões jurídicas, sabem que o 

governador não pode dar o aumento, mas persistem na greve que o maior 

prejudicado é o estudante", declarou o governador. 

Recorte 2 - Postagem 15 - Blog 11  

 

18 

19 

20 

"Então há um pouco de incompreensão por parte do sindicato dos professores, que 

fez uma campanha muito orquestrada, tentando jogar uma má vontade do 

governador e eu digo que foi uma campanha muito injusta". 

Recorte 3 - Postagem 15 - Blog 11  

 

T TÉCNICOS DA UERN RECUAM E ENCERRAM A GREVE  

Recorte 1 - Postagem 5 – Blog 4 

 

No contexto discursivo, conforme se observa nos recortes acima, o uso dos termos 

“prejuízo”, “incompreensão”, “persistem”, “orquestrada”, “recuam”, por exemplo, denotam, 

http://www.professorescolastico.com.br/2011/09/tecnicos-da-uern-recuam-e-encerram.html
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respectivamente, dano, teimosia, planeja, acovardamento. Esses termos são utilizados 

estrategicamente para desprestigiar, incriminar e denegrir o movimento grevista e, mais 

especificamente, os grevistas.  

A escolha desses itens lexicais, no seu contexto discursivo, tem um pressuposto 

ideológico, demarcando posições antagônicas: de um lado, o governo, vítima; e do outro, os 

grevistas, incompreensivos, teimosos, malfeitores, covardes. Um processo que desqualifica e 

reduz a importância das categorias e de suas lutas, dada a conotação negativa que os termos 

carregam. 

Contudo, não há nas postagens nenhuma instância de voz do governo introduzida por 

esse processo. Pelo contrário, observamos, quando da introdução dessa voz, o uso de termos 

que denotam uma posição de autoridade, superioridade, poder. Vejamos:  

 

11 

12 

13 

14 

Para a Governadora, o prejuízo maior é para os universitários e para a sociedade, 

que está cobrando um posicionamento mais forte do Governo do Estado e ela 

avisou: “estamos no limite. A proposta já foi apresentada e não há como ser 

diferente”. 

Recorte 1 - Postagem 3 – Blog 2 

 

Observem que a escolha da expressão “avisou” (linha 13) pelo blogueiro denota alerta, 

ameaça da governadora aos grevistas. Remete-nos ao ditado popular “quem avisa amigo é”. 

Sugere um apoio ao discurso hegemônico da governadora, servindo a esse projeto de 

dominação. 

 

3.3.2.2 Representação dos atores sociais 

 

Identificamos, também, no corpus dessa pesquisa, uma importante categoria, a 

representação dos atores sociais. A forma como os atores sociais são representados nos 

textos contribui para identificar o funcionamento da ideologia que, muitas vezes, está 

implícita. Resende e Ramalho (2016, p. 72) reforçam esse entendimento dizendo: “as 

maneiras como os atores sociais são representados podem indicar posicionamentos 

ideológicos em relação a eles e a suas atividades.”   

Dentre as categorias de representação apresentadas por van Leeuwen (1997), as 

categorias fundamentais são a inclusão e exclusão, das quais de ligam outras categorias, 

conforme apresentamos na subseção 1.2.2.  
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Na postagem abaixo, identificamos a representação da exclusão por supressão que é 

uma forma de excluir os atores sociais sem deixar referência em qualquer parte do texto. 

Observemos os recortes abaixo:  

 

6 "O estado fez a sua parte, pagou o salário em dia e eles não cumpriram o papel de 

dar aula aos alunos. E agora não adianta fazer essa politização da greve, porque o 7 

Recorte 4 – Postagem 15 – Blog 11 

13 Ainda segundo Robinson, o Governo do Estado tem se esforçado para chegar a um 

acordo com os grevistas, mas tem encontrado "incompreensão" por parte dos 

docentes. O governador alega que o governo está proibido de conceder aumento, 

14 

15 

Recorte 5 – Postagem 15 – Blog 11 

18 "Então há um pouco de incompreensão por parte do sindicato dos professores, que 
Recorte 6 – Postagem 15 – Blog 11 

 

Vejam que nas falas do Governador destacadas na postagem 15 do blog 11, conforme 

recortes acima, em nenhum delas foram citados ou referenciados os técnico-administrativos. 

Houve o apagamento desta categoria (exclusão), como se a greve fosse articulada somente 

pela categoria docente. 

Van Leeuwen (1997, p. 183) diz que as “representações incluem ou excluem atores 

sociais para servir os seus interesses e propósitos em relação aos leitores a quem se dirigem”. 

A representação depende, portanto, dos interesses de quem formulou o discurso e do público 

ao qual o texto foi pensado, dirigido. É, dessa forma, uma importante estratégia que demarca 

os sujeitos tanto social e ideologicamente nos processos que estão envolvidos e, nesse caso, 

demarcou apagando, suprimindo os sujeitos técnicos-administrativos desse momento de luta e 

representatividade da categoria. Caracteriza uma forma de desmoralização da categoria 

técnico-administrativa. 

Identificamos, também, a categoria da inclusão por ativação. Vejamos o recorte 

abaixo: 

 

1 

2 

3 

Reunidos em assembleia na manhã desta quinta-feira (18), os professores da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) decidiram dar 

continuidade ao movimento paredista iniciado no dia 31 de maio. A categoria não 
Recorte 1 – Postagem 1 – Blog 1 

 

Segundo van Leeuwen (1997, p. 187), “a ativação ocorre quando os atores sociais são 

representados como forças ativas e dinâmicas numa atividade”. Nessa postagem, através desse 
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recorte, os professores são apresentados com força ativa, com o poder para decidirem pelo fim 

da greve, mas não o fizeram, “decidiram dar continuidade ao movimento paredista” (linhas 2 

e 3). Nessa representação, o papel desempenhado pelos professores seria decisório nessa 

atividade (greve), o que acaba tendo uma conotação negativa, pois atribuem a eles a 

responsabilidade, os únicos responsáveis pela sua continuidade.  

Outra categoria também da inclusão encontrada foi a passivação. Nela, o ator social é 

representado se submetendo à atividade ou sendo afetado por ela. Vejamos um exemplo a 

seguir: 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Não existe emprego público melhor que ser servidos ou professor da UERN. Eles 

trabalham trabalham 4 anos e ficam um parado recebendo seus salários e depois 

ainda recebem um aumento salarial.  Em 2011 eles passaram 106 dias em greve, e 

agora em 2015 já estão parados 140 dias recebendo em dia seus salários, ou seja 246 

dias. 

Levando em consideração que um ano tem 240 dias uteis, sem contar com os 

feriados e as férias, os professores e servidores da UERN só trabalham 4 em 5 anos, 

1 ano eles ficam parados em greve e depois ainda recebem um aumento nos seus 

vencimentos. 
Recorte 1 - Postagem 14 – Blog 10  

 

Quando incluídos por meio da passivação, o papel atribuído aos grevistas possui 

conotação negativa, pois são representados como sujeitos beneficiados com a passividade, 

pois “trabalham 4 anos e ficam um parado recebendo seus salários” (linha 2), “estão parados 

140 dias recebendo em dia seus salários” (linha 4), “só trabalham 4 em 5 anos, 1 ano eles 

ficam parados em greve e depois ainda recebem um aumento nos seus vencimentos” (linhas 8 

e 9). É a passivação por beneficiação. É uma tentativa de degradar o sentido e as motivações 

de uma greve. É uma tentativa de destituir a greve de sua representação legalizada de direito. 

Continuando com a categoria da inclusão, identificamos a categorização por 

funcionalização. Vejamos o trecho abaixo: 

 

1 

2 

3 

4 

A governadora Rosalba Ciarlini voltou a afirmar que não existe possibilidade do 

Governo do Estado conceder reajuste superior ao que já foi apresentado à 

Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(ADUERN). A categoria está em greve há 90 dias. Segundo Rosalba, a paralisação  

Recorte 1 – Postagem 3 – Blog 2 
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A postagem acima traz o nome “governadora”, mencionando a atividade que 

desempenha, ou melhor, a posição que ela ocupa. Demonstra, nesse caso, a autoridade que 

fala denotando, portanto, uma posição de superioridade, de poder e ordem.  

Essa categoria também é identificada em relação à categoria em greve. Observemos o 

trecho a seguir: 

 

20 

21 

22 

Esses grevistas deveriam saber que quem pagará seus aumentos salariais não é o 

governador, somos nós contribuintes que estamos apertados querendo e 

reivindicando outras prioridades, o dinheiro do Estado tem dono que sonos nós. 

Recorte 1 – Postagem 12 – Blog 10 

 

  A referência à categoria através da expressão “Esses grevistas” é, novamente, uma 

representação a grupo categorizado por funcionalização em termos da atividade de greve. 

Diferentemente do exemplo anterior que a funcionalização denotava poder, superioridade, 

apresentando, aparentemente, um aspecto positivo. Contudo, nesse exemplo, a 

funcionalização tem conotação negativa e até pejorativa, denotando conluio, aliança, 

colocando-os numa situação de inferioridade e menosprezo. 

Observemos o recorte abaixo: 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

com toda certeza do mundo essa greve não seviu de nada para os discentes, pelo 

contrario fez foi prejudicar a classe, não adianta almentar o salário dos doscentes e a 

estrutura em sí continuar a mesma,não ter pilha para usar no controle de tv, não ter 

dinheiro para pagar um motorista de uma viagem extra sala de aula, não ter pelo 

menos um ventilador na sala escaudante e o mínimo um lapís de quadro para os 

professores escreverem, aí é demais me digam se somos capazes de mudar o país 

dessa forma. Estão tratando os discentes como DOG só esperando as sobras.  

Comentário 1 - Postagem 1 – Blog 1 

 

O uso da expressão “Estão tratando" (linha 7) nos faz remeter aos professores, 

técnicos, os atores envolvidos no movimento paredista, que, segundo o internauta 

comentarista, não se importam com os discentes. É a inclusão por indeterminação, não fica 

claro quem está tratando os discentes assim, mas se supõe quem seja. A suposição não é 

somente pelo uso do termo, mas, também, pelo contexto discurso do comentário, em que ele 

faz críticas severas à greve, discordando do aumento de salários quando não se tem estrutura 

física apropriada, o que nos faz supor, portanto, que ele esteja se referindo aos envolvidos no 

movimento paredista, reforçando, de toda forma, os discursos contra os movimentos 

grevistas. 
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Apresentamos, sinteticamente, no quadro abaixo alguns outros exemplos de inclusão. 

 

CATEGORIA ESPECIFICAÇÃO MARCAS TEXTUAIS POSTAGEM/ 

BLOG 

INCLUSÃO            

Nomeação  

 

Informal “Rosalba faz novo apelo para 

que professores voltem às salas 

de aula” 

P7 – B6 

Formal Governadora Rosalba Ciarlini P8 – B3 

Coletivização “A categoria ainda aproveita a 

oportunidade para realizar uma 

mobilização no evento.” 

P1 – B1 

Avaliação  “Alguns professores nao 

merecem ganhar nem metade do 

que ganham atualmente” 

C1 – P2 – B2 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na nomeação informal é usado apenas o primeiro nome do ator social. É usado para 

demonstrar proximidade, coleguismo. É usado com relativa frequência nas postagens. Na 

nomeação formal faz uso de titulação, pronome de tratamento formal, etc. Demonstra posição 

ocupada como formar de ressaltar sua autoridade, superioridade, no caso, a posição que 

Rosalba Ciarlini ocupa. 

Na categoria da avaliação é realizada uma construção ideológica avaliativa dos atores 

sociais como bom, mal, etc. No exemplo acima (C1 – P2 – B2), o professor é avaliado como 

ruim, desmerecedor do salário que recebe.  

Os modos de representação atribuídos aos grevistas nas postagens não são criação 

individual, eles materializam discursos socialmente disponíveis. Esses modos de 

representação que são materializados no texto, muitas vezes repetidos em diferentes textos, e 

colocados em circulação, têm efeitos potenciais nos modos como pensamos e agimos em 

relação aos movimentos grevistas. 

 

3.3.3 Significado identificacional   

 

No significado identificacional, investiga-se o estilo. De acordo com Fairclough 

(2003), o estilo de um texto evidencia a identificação, isto é, o modo como as pessoas se 

identificam e como são identificadas pelos outros.  

Dentre as categorias do significado identificacional, abordaremos a modalidade e 

avaliação e a metáfora. 
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3.3.3.1 Modalidade  

 

Na categoria da modalidade é analisado o comprometimento do autor com as 

afirmações, perguntas, demandas e ofertas presentes no texto. Assim, é possível avaliar como 

o autor se identifica no texto. Vejamos algumas: 

 

4 

5 

6 

atividades diárias? os mais prejudicados serão os alunos, como sempre…Acho que 

tá na hora de trabalhar e intensificar a luta pela Federalização da UERN, já que 

Dilma aponta para criação de novas universidades em todo o Brasil.  
Recorte 1 - Comentário 2 (Postagem 4 – Blog 2) 

 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

UFCG (onde fui formado). Seria bom pra todo mundo, principalmente para Rosalba 

Rosado, já que ela defende a educação como mais um gasto público…dessa forma, a 

senhora governadora investiria todo o orçamento da UERN nas Escolas Públicas 

Estaduais para melhorar sua média no Enem e a qualidade de vida do povo 

riograndense, pense que a senhora ganharia uma coroa de flores (rosas) dos 

educadores que hoje te desejam uma coroa de espinhos. Só posso dar idéias mas se 

eu fosse governador faria isso, um gol laço a favor da educação na história do RN e 

do Brasil…A chance agora é sua! 
 Recorte 2 - Comentário 2 (Postagem 4 – Blog 2) 

 

Observemos que o autor do comentário acima realiza afirmações em forma de 

demandas. Ao dizer: “Acho que tá na hora de trabalhar e intensificar a luta pela Federalização 

da UERN” (linhas 4 e 5), o autor defende o discurso da federalização da UERN para resolver 

o problema.  Ele dá sua opinião, sugere o que deveria ser feito para resolver o problema da 

UERN e a reforça fazendo as seguintes afirmações: “Seria bom pra todo mundo” (linha 13), 

“Só posso dar ideias mas se se eu fosse governador faria isso” (linhas 18 e 19), “A chance 

agora é sua” (linhas 19 e 20).  

Segundo Resende e Ramalho (2016, p. 138), “A atualização das demandas como 

afirmações é uma estratégia retórica que aproxima a proposta da realidade, uma vez que faz o 

projeto parecer exequível e simples”. O autor apresenta uma “solução” e advoga em favor 

disso utilizando de diversos recursos. No recorte 1 do comentário em análise, o autor usa o 

próprio recurso da intertextualidade associado ao da ironia, ao recuperar o discurso da 

governadora sobre gasto público: “já que ela defende a educação como mais um gasto 

público” (linha 14), bem como o da ex-presidenta da República, Dilma Rousseff: “já que 

Dilma aponta para criação de novas universidades em todo o Brasil” (linhas 5 e 6), para 

legitimar e validar seu discurso da federalização da UERN. É uma construção discursiva com 

propósitos marcadamente ideológicos. 
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O autor ainda antecipa os resultados esperados através dessa “solução”: “pense que a 

senhora ganharia uma coroa de flores (rosas) dos educadores que hoje te desejam uma coroa 

de espinhos” (linhas 17 e 18). E mais uma vez utiliza o recurso da intertextualidade ligada à 

ironia e à metáfora para atualizar suas previsões pessoais em relação ao futuro da 

governadora. Há um jogo semântico entre os termos coroa de flores (rosas) e coroa de 

espinhos, reconstruindo o discurso do glorificado versus do crucificado. “Rosas” como 

recurso intertextual como forma de reativar as memórias, práticas e dizeres da marca política 

da governadora, a rosa. O autor induz a afirmação de que seria melhor a glorificação do que a 

crucificação, essa sendo a atual realidade da governadora diante, nesse caso, dos professores. 

Ainda em relação ao comentário em análise, uma outra previsão com provisões e 

beneficies de caráter mais amplo, universal: “dessa forma, a senhora governadora investiria 

todo o orçamento da UERN nas Escolas Públicas Estaduais para melhorar sua média no Enem 

e a qualidade de vida do povo riograndense” (linhas 14, 15, 16 e 17), “um gol laço a favor da 

educação na história do RN e do Brasil” (linhas 19 e 20). São apresentados modos de agir, de 

fazer, projetando um estado futuro no momento presente. É uma forma de apresentar uma 

realidade possível e aparentemente fácil, o que pode ser tomado como verdadeiro e/ou um 

pensamento universal, quando o próprio autor o apresenta assim e não numa perspectiva 

particular. O autor fala como se estivesse falando por todos ou a favor de um bem comum.  

A modalização, portanto, nesses dois extratos do Comentário 2 (Postagem 4 – Blog 2) 

indica a possibilidade de resolutividade do problema, que, embora sejam realizadas em forma 

de afirmações, elas assumem a função de demanda, evidenciando o discurso da obrigação, 

nesse caso da governadora, de agir imediatamente, da necessidade de fazer. Portanto, a 

modalidade é deôntica.  

Algumas expressões podem reforçar o comprometimento com a verdade ou mitigar o 

grau de certeza de uma proposição, o que denominamos como modalidade epistêmica. 

Quando há um reforço do comprometimento do autor com a verdade de uma proposição, 

dizemos que há uma “alta afinidade” (modalidade epistêmica alta). Nos casos em que, ao 

contrário, o autor utiliza estratégias de mitigação e distanciamento que enfraquecem sua 

afinidade com a proposição, dizemos que há “baixa afinidade” (modalidade epistêmica baixa). 

Vejamos um exemplo: 

 

1 

2 

com toda certeza do mundo essa greve não seviu de nada para os discentes, pelo 

contrario fez foi prejudicar a classe, não adianta almentar o salário dos doscentes e a 

Recorte 1 - Comentário 1 - Postagem 1 – Blog 1 
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O uso da expressão “com toda certeza do mundo” (linha 1) é uma forma de reforçar o 

comprometimento com essa afirmação. Assim, a modalidade é epistêmica alta. Nessa 

modalidade, o enunciador se expressa com um grau de verdade, como forma de reforçar uma 

proposição. 

 

8 

9 

10 

Quem está certo? 

Difícil se afirmar com 100% de segurança que o Governo está correto ou os 

sindicatos. 

Recorte 1 - Postagem 2 – Blog 2 

 

Esse recorte é um exemplo de modalidade é epistêmica baixa. Nessa postagem, o 

blogueiro constrói seu texto apresentando tanto argumentos favoráveis como desfavoráveis 

dos dois lados: governo e grevistas. Porém, no momento que ele questiona quem está certo, 

ele mesmo não se posiciona. É uma maneira de não se comprometer com a resposta.  

Apresentamos, abaixo, um quadro (14) com outras representações de modalidades que 

se apresentaram no corpus. 

 

Quadro 14 - Representação das modalidades no corpus 

MODALIDADE DEFINIÇÃO/GRAU DE 

COMPROMETIMENTO 

MARCAS TEXTUAIS/POSTAGEM/BLOG 

 

 

 

 

EPISTÊMICA: 

troca de 

conhecimento 

Subjetiva: Perguntas: 

forma de elicitar o 

compromisso do autor 

com a verdade. 

“Quem está certo?” (P2 – B2 – linha 8)  

 “E depois de mais de 100 dias sem aula, a 

greve encerra vitoriosa??? pra quem?” (C1 – 

P4 – B2 – linha 1) 

“Na minha opinião Rosalba Rosado sai 

vencedora e a UERN mais ainda 

enfraquecida e desmotivada para voltar as 

aulas” (C2 – P4 – B2 – linha 1) 

“Por mim, esta UERN ficaria em greve até o 

dia em que a nossa classe política 

conseguisse federaliza-la” (P12 – B10 – 

linha 17) 

Objetiva: Afirmações:  

compromisso do autor 

com a verdade. 

 “Em nenhum momento as partes pediram a 

intervenção de uma arbitragem isenta, 

extrajudicialmente, para se tentar o alcance 

do entendimento” (P2 – B2 – linhas 19 e 20) 

“Uma paralisação sem vencedores” (P4 – 

B2 – NB) 

“Não existe emprego público melhor que ser 



 

100 

 

servidos ou professor da UERN” (P14 – B10 

– linha 1) 

 

 

 

DEÔNTICA: 

troca de 

atividades  

 

Demanda: 

comprometimento do 

autor com 

obrigações/necessidades. 

“que tal tirar o curso de Economia de PDF 

da classe D?” (C1 – P2 – B2 – linhas 5 e 6)  

“é somar esforços para federalizar esta 

universidade” (P14 – B10 – linha 41) 

“O governador, Robinson Faria tem o dever 

de acabar com isso” (P14 – B10 – linha 21) 

Ofertas: 

comprometimento do 

autor com uma ação. 

“Assim, coube ao Estado judicializar o 

assunto para tentar garantir que os alunos da 

UERN não sejam penalizados com a 

paralisação.” (P9 – B8 – linhas 17 a 19) 

“O governador está certo em manter as 

escolas da rede estadual funcionando, 

hospitais públicos e as polícias civil e militar 

fazendo milagres diante de uma crise no 

sistema prisional, mas aumentar salários 

desses grevistas que já ganham muito, não!” 

(P12 – B10 – linhas 13 a 16) 
Fonte: Elaboração própria. 

 

No quadro 14, apresentamos alguns exemplos de modalidades (epistêmica e deôntica) 

encontradas no corpus em análise. Contudo, foi identificada uma grande recorrência da 

modalidade epistêmica subjetiva, tanto nas postagens como nos comentários. Dessa forma, há 

a presença de marcas explícitas de opinião dos blogueiros e dos internautas comentaristas, 

correspondendo à sua avaliação com base em suas crenças, valores, saberes, pontos de vista. 

Nesse contexto de análise, como aspecto da modalização, encontramos outros 

discursos caracterizados, também, pela ironia, quando o governador diz que “não adianta 

fazer essa politização da greve” (linha 7), conforme recorte abaixo.  

 

6 

7 

8 

"O estado fez a sua parte, pagou o salário em dia e eles não cumpriram o papel de 

dar aula aos alunos. E agora não adianta fazer essa politização da greve, porque o 

Brasil passa por uma crise, o Estado está em crise, há uma compreensão por parte 

Recorte 11 – Postagem 15 – Blog 11 
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A postagem 15 do blog 11 é referente à greve da UERN de 2015. Essa greve foi 

desencadeada por descumprimento de acordo firmado entre o governo do RN e as categorias 

docente e técnico-administrativo no ano de 2014. Por isso o governador, ironicamente, usa o 

termo “politização da greve”, pois mesmo que reconheça a legalidade do movimento, ele não 

tem como cumprir o que foi acordado. Para isso, usa o discurso da crise, um discurso 

naturalizado pela mídia e pela sociedade. Assim, ele se ampara nesse discurso para se eximir 

de qualquer culpa e desmoralizar o movimento grevista da UERN. Ainda se coloca na posição 

de vítima, vítima da crise e, mesmo o estado em crise, o salário foi pago em dia e os 

professores não estão dando aula.  

 

T PEGOU: PGE vai entrar com ação contra greve da UERN e pedir que os dias 

parados sejam descontados 

Recorte 1 - Postagem 13 – Blog 08 

 

 O uso do termo “pegou” também é utilizado de forma irônica, para transmitir a ideia 

de que “Não tem mais pra onde correr”, “Fim da linha”. Essa postagem se refere à greve de 

2015, em que foi acatado o pedido judicial do governo de suspensão da greve e se especulou 

que, nessa mesma ação judicial, o governo iria pedir a o desconto dos dias parados. Digo que 

é especulativo porque o próprio blog não cita a fonte que forneceu essa informação e também 

isso não aconteceu. Vejamos o recorte que tem essa passagem: 

 

5 

6 

7 

O Blog teve informação que nessa ação, a PGE vai pedir os descontos nos salários 

dos dias de greve, trocando em miúdos, vai pedir a suspensão dos salários, já que os 

professores estão sem dá aulas há quase quatro meses.  

Recorte 2 - Postagem 13 – Blog 08 

 

Vejam que o blogueiro diz “O Blog teve informação” (linha 5). Obteve informação de 

quem? Portanto, parece mais especulativo, uma vez que não cita a fonte dessa informação. 

Esse contexto discursivo, o uso de termo irônico e uma informação especulativa, toma forma 

e apresenta uma situação de coação, intimidação, amedrontamento da categoria em greve. 

Vejamos agora dois recortes da postagem 1 do blog 1: 

 

T Greve da UERN continua  

Recorte 1 - Postagem 1 – Blog 1 

 



 

102 

 

NB Nota minha: Pois é, como falei pela manhã antes da assembleia ser realizada, se 

tivesse dinheiro e fosse apostar entre os professores da UERN pararem ou 

continuarem a greve, apostaria que continuariam, eu teria ganhado. 

Recorte 2 - Postagem 1 – Blog 1 

 

A postagem 1 do Blog 1 com o título “Greve da UERN continua” (recorte 1) traz um 

pequena matéria descrevendo os encaminhamentos deferidos em uma assembleia realizada  

no dia 18/08/2011, pela categoria docente da UERN, onde decidiram pela continuidade do 

movimento paredista. No final da postagem (recorte 2), o blogueiro emite uma nota em 

separado (NB), para manifestar sua opinião sobre essa continuidade da greve. Nessa nota, ele 

faz uso, também, do recurso da ironia, ao utilizar a expressão “Pois é”, que evidencia a noção 

de “certeza”, “confirmação”, “que era sabido”, a decisão pela continuidade da greve, dando a 

entender que os docentes são previsivelmente irredutíveis e imparciais.  

O blogueiro também para ironizar fez uso do dizer popular: “... se eu tivesse dinheiro e 

fosse apostar ... eu teria ganhado”. O uso de dizeres populares é uma forma de remeter à 

sabedoria popular. Demarca conhecimento, vivência, experiência. É uma estratégia de 

validação do seu discurso, de ratificação do discurso da previsibilidade e imparcialidade da 

manutenção da greve. É mais uma forma de minimização do movimento e de suas lutas. 

 

3.3.3.2 Avaliação 

 

Através da análise da categoria da avaliação, é possível tirar conclusões acerca das 

apreciações ou perspectivas do locutor, sobre aspectos do mundo, sobre o que considera bom 

ou ruim, ou o que deseja ou não, e assim por diante (FAIRCLOUGH, 2003, p. 172). É um 

processo de identificação particular, portanto parcial e subjetiva, diante de aspectos do 

mundo. Esse processo pode atuar em favor de projetos de dominação quando envolvam 

posicionamentos ideológicos. 

A avaliação pode ser materializada em traços textuais como afirmações avaliativas, 

afirmações afetivas e presunções avaliativas. Para se tornar mais didático, elaboramos mais 

um quadro (15) para apresentar algumas dessas marcas avaliativas identificadas no corpus. 
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Quadro 15 - Marcas avaliativas no corpus 

MARCAS AVALIATIVAS POSTAGEM/BLOG 

 

Afirmações  

avaliativas 

Atributo “como pode a turma da UERN fazer greve para 

melhorar seus salários? Esses grevistas deveriam ter 

vergonha na cara” (P12 – B10 – linhas 6 e 7) 

“A pauta desses sindicatos picaretas é sempre a 

mesma: Salário” (C1 – P1 – B1 – linhas 1 e 2) 

Verbos  “Eles ouviram as opiniões jurídicas, sabem que o 

governador não pode dar o aumento, mas persistem 

na greve que o maior prejudicado é o estudante", 

declarou o governador” (P15 – B11 – linhas 10 e 12) 

“A alguns meses a UERN passou cerca de 106 dias 

em greve, prejudicando alunos de todo RN” (P6 – 

B5 – linhas 1 e 2) 

Advérbio “com toda certeza do mundo essa greve não seviu de 

nada para os discentes, pelo contrário fez foi 

prejudicar a classe” (C1 – P1 – B1 – linhas 1 e 2) 

“A multidão ouviu as explicações da governadora 

sobre os entendimentos que haviam sido iniciados 

com a Uern, atentamente.” (P7 – B6 – linhas 24 a 

26) 

Sinal de 

exclamação 

“Ufa!” (C1 – P4 – B2 – T) 

“VERGONHAAAAA!!!” (C1 – P4 – B2 – linha 14) 

Presunções 

valorativas 

“Seria bom pra todo mundo” (C2 – P4 – B2 – linha 13) 

“Por mim, esta UERN ficaria em greve até o dia em que a nossa classe 

política conseguisse federaliza-la” (P12 – B10 – linhas 17 e 18) 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

As afirmações avaliativas são afirmações relacionadas ao que é desejável ou 

indesejável. Nelas, o elemento avaliativo pode ser um atributo, um advérbio, um verbo ou 

sinal de exclamação, conforme propõe Fairclough (2003). Essas marcas são recorrentes no 

corpus. Apresentamos somente algumas a título de demonstração.  

Na postagem 12 do blog 10, o blogueiro ao dizer “turma da UERN” transmite a ideia 

de conluio e “Esses grevistas” evidencia um sentimento de desprezo. No comentário 1 da 

postagem 1 do blog 1, o internauta ao dizer “sindicatos picaretas” denomina os sindicatos de 

acordo com uma opinião individual. Assim, o elemento avaliativo atributo é representado, nas 

duas postagens, de forma negativa, pois evidencia depreciação dos atores em greve. 
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No elemento avaliativo advérbio, os advérbios “com toda certeza” (afirmação) e 

“atentamente” (modo) indicam veracidade e interesse. Veracidade com relação aos frutos da 

greve, quais sejam: nenhum; segundo o internauta que fez o comentário, e interesse, mas 

interesse à fala da governadora, ou seja, a parte hegemonicamente superior nessa relação de 

greve. Esses sentidos dos textos são intensificados pelo uso oportuno desses advérbios que, no 

contexto discursivo do texto, instaura e acentua os sentidos. 

No elemento avaliativo verbo, os verbos “sabem”, “ouviram” evidenciam 

conhecimento, ou seja, os grevistas têm conhecimento da impossibilidade de reajuste, mas 

“persistem” na greve, “prejudicando” os alunos. Os verbos e advérbios utilizados apontam 

uma avaliação ruim (indesejável) em relação aos grevistas e suas atividades. 

No elemento avaliativo sinal de exclamação, os termos “Ufa!” e 

“VERGONHAAAAA!!!”, indicam, respectivamente, alívio e revolta. A significação de alívio 

é explicada, também, porque o blogueiro discorre na postagem sobre o fim da greve referente 

ao ano de 2011. No segundo termo, vejam que a vogal “a” é repetida quatro vezes e o ponto 

de exclamação é repetido três vezes. O intuito disso é reforçar intensidade e o tom de voz 

daquele que fala (o internauta comentarista), para acentuar seu pensamento e posicionamento 

frente à greve da UERN, qual seja: revolta. Essa constatação é ratificada pelo contexto do 

comentário. Nesse contexto, esse elemento avaliativo é também representado de maneira 

desfavorável aos movimentos grevistas. 

Os exemplos selecionados e analisados apresentam afirmações avaliativas sobre os 

movimentos grevistas e os atores sociais envolvidos. Contudo, essas avaliações produzem a 

identificação desfavorável (indesejável) desses atores e do movimento. 

 

3.3.3.3 Metáfora 

 

Para Fairclough (2001, p. 241), quando significamos algo por meio de uma metáfora e 

não de outra, estamos construindo nossa realidade de uma determinada maneira, o que sugere 

uma maneira particular de representar aspectos do mundo e de identificá-lo. Vejamos alguns 

exemplos identificados no corpus: 

 

7 

8 

somos capazes de mudar o país dessa forma. Estão tratando os discentes como DOG 

só esperando as sobras.  

Comentário 1 (Postagem 1 – Blog 1) 

 

O uso do termo “DOG” (linha 7) representa a figura da metáfora que atribui as 
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características do elemento referenciado (cachorro) ao elemento metaforizado (discentes). Ao 

dizer “só esperando as sobras” (linha 8), o internauta comentarista complementa a 

representação da metáfora do cão abandonado, sem valor, que só recebe sobras, migalhas. O 

internauta parece se colocar na posição de discente, para se apresentar como a parte 

abandonada, desvalorizada.    

 

T Cabo-de-guerra 

Recorte 1 - Postagem 2 – Blog 2  

 

A postagem 2 do blog 2 traz em seu título uma metáfora. O termo cabo de guerra nos 

remete ao jogo da corda, onde há duas equipes competindo entre si em um teste de força. O 

uso dessa metáfora nessa postagem denota, portanto, um combate, luta entre dois oponentes, 

nesse caso, o governo e o movimento paredista. Essa metáfora é reforçada ainda pelo próprio 

subtítulo da postagem. Observem: 

 

ST Relações extremistas numa greve que fragiliza a Uern 

 

Recorte 2 - Postagem 2 – Blog 2  

 

Vejam que o subtítulo reforça a metáfora do cabo de guerra através do termo “relações 

extremistas”, demonstrando que existem dois extremos: de um lado, o governo e do outro, as 

categorias em greve. E no meio desse cabo de guerra está a UERN. E assim, a partir dessa 

metáfora, a matéria da postagem é construída, baseada no discurso de desqualificação do 

movimento, apresentando-o como o extremo imparcial e irredutível. 

Ainda na postagem 2 do blog 2 encontramos outras duas metáforas. Vejamos: 

 

20 

21 

22 

extrajudicialmente, para se tentar o alcance do entendimento. Andando em círculos, 

os dois lados apenas aumentaram a distância entre si, aprofundando o fosso abissal 

que os deixa asfixiados ao diálogo. 

Recorte 3 - Postagem 2 – Blog 2  

 

O uso do termo “Andando em círculos” nos remete à situação de uma pessoa andar e 

não sair do lugar, de sempre voltar ao mesmo ponto.  E o termo “fosso abissal” nos remete a 

uma cova, abismo, algo profundo e escuro. O blogueiro usou esses termos para complementar 

a metáfora do cabo de guerra, acrescentando, através do uso dessas outras duas metáforas, que 

http://blogcarlossantos.com.br/relacoes-extremistas-numa-greve-que-fragiliza-a-uern/
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as partes envolvidas não avançam e que só aumenta a distância para saída, solução desse 

conflito. 

 

3.3.4 Operações ideológicas 

 

Passemos à identificação e análise dos modos de operação ideológica, conforme 

proposto por Thompson (2011). O primeiro modo de operação da ideologia identificado foi o 

da legitimação. Ela estabelece e sustenta relações de dominação quando as apresenta como 

justas, legítimas e dignas de apoio.  

Identificamos essa estratégia operacionalizada através da construção simbólica da 

racionalização, quando há o apelo à legalidade de normas, no caso dos trechos abaixo, à Lei 

de Responsabilidade Fiscal - LRF. Vejamos: 

 

T Procurador diz que “não há saída” para greve com LRF 

1 

2 

3 

“Nesse cenário, não há saída”. Esse o ponto de vista do procurador-geral de Justiça, 

Rinaldo Reis, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sobre o que é 

pleiteado por técnicos e professores da Universidade do Estado do RN (UERN). 

Recorte 1 – Postagem 11 – Blog 2 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) foi utilizada como um argumento para 

justificar o não atendimento às reivindicações, uma estratégia de legitimação através do modo 

de operação da racionalização que van Leeuwen (1997) denomina de autorização, aquela que 

convoca uma autoridade legitimadora, que pode ser pessoa, lei, costume, e nesse caso, mais 

especificamente, a autoridade impessoal, a LRF. 

 

12 

13 

"O governo já havia se comprometido a reajustar os salários", ressaltou, insistindo 

que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) impõe limites. 

Recorte 1 – Postagem 7 – Blog 6 

 

O Governador faz também esse apelo à legalidade de normas, para legitimar e 

fundamentar mais uma vez seu argumento de que não pode atender às reivindicações das 

categorias, apresentando-o como justo e legal, no intuito de desqualificar as reivindicações 

dos grevistas. 

http://blogcarlossantos.com.br/procurador-diz-que-nao-ha-saida-para-greve-com-lrf/
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Outra estratégia do modo de operação da legitimação encontrada foi a narrativização. 

Nessa estratégia, história, fatos são retratados para legitimar o presente. Observemos um 

recorte da postagem 10 do blog 9, transcrito abaixo: 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Ele ainda afirma que a greve atual tem prejudicado muito mais os comerciantes do 

que as paralisações anteriores. "Nas greves passadas, grande parte dos profissionais 

era contratada, desta forma, quando decretaram a greve, muitos deles continuaram 

trabalhando com medo de perder o emprego. Já neste ano grande parte dos grevistas 

é concursada, não fica ninguém no campus. A gente acaba ficando desmotivado com 

tanto prejuízo", relatou Bira. 

 Postagem 10 – Blog 9 

 

Nessa postagem, elementos de narrativização foram utilizados: “a greve atual tem 

prejudicado muito mais os comerciantes” (linha 10), "Nas greves passadas” (linha 11), “Já 

neste ano” (linha 13). O leitor consegue recuperar mentalmente e acompanhar 

cronologicamente essa sequência dos fatos e visualizar seus efeitos.  Isso reforça os efeitos da 

greve e suas relações temporais, induzindo o leitor a julgar e concluir qual greve foi mais 

prejudicial.  

Outro trecho que se manifesta a estratégia da narrativização é na postagem 7 do blog 6. 

Vejamos o trecho: 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Antes de a governadora terminar o discurso, os quatro manifestantes guardaram os 

apitos, baixaram os cartazes e se retiraram em silêncio. A multidão ouviu as 

explicações da governadora sobre os entendimentos que haviam sido iniciados com 

a Uern, atentamente.  

Depois, aplaudiu a governadora que encerrou sua fala dizendo que os tempos no RN 

são outros com relação à aplicação do dinheiro público. "Esse é um governo sério. 

Essas mãos começaram limpas e vão terminar limpas", completou, considerando a 

probidade administrativa a maior marca de seu governo. 

Recorte 1 - Postagem 7 – Blog 6 

 

O blogueiro organiza o relato através da sucessão de ações, segundo as relações de 

anterioridade, concomitância e posterioridade. O leitor consegue facilmente recriar 

mentalmente e sequencialmente esse momento, esse evento. O blogueiro ainda quantifica essa 

narrativização especificando o total de manifestantes “quatro” (linha 23) e ainda reforça 

“retiraram em silêncio” (linha 24) em detrimento à “multidão” (linha 24) que aplaudia a 

Governadora. Mais uma estratégia de minimização e desmoralização do movimento, tentando 

apresentar um movimento sem força, sem peso. 

Outra estratégia identificada é a unificação. Vejamos: 
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14 

15 

16 

Rosalba disse esperar que os estudantes possam convencer os professores a 

suspenderem a paralisação. "Precisamos, juntos, encontrarmos os meios legais", 

declarou, avisando que o fim da greve é a única condição para que as negociações 

Recorte 1 – Postagem 7 – Blog 6 

 

A Governadora ao dizer "Precisamos, juntos, encontrarmos os meios legais" (linha 15) 

cria um sentimento de coletividade, de sentimento partilhado, se colocando na lugar/posição 

dos alunos para, assim, se sentir autorizada a convocá-los para essa tarefa de convencimento 

dos professores para suspensão a greve. 

Identificamos, também, o modo de operação fragmentação, operado através, 

especialmente, da estratégia de expurgo do outro. Esta construção simbólica pode ser 

identificada no último parágrafo da postagem, conforme recorte abaixo. 

 

21 “Então há um pouco de incompreensão por parte do sindicato dos professores, que 

fez uma campanha muito orquestrada, tentando jogar uma má vontade do 

governador e eu digo que foi uma campanha muito injusta". 

22 

23 

Recorte 8 – Postagem 15 – Blog 11 

 

O governador diz que o sindicato dos professores tentou “jogar uma má vontade do 

governador”, representando os professores (atores sociais) de forma negativa, como 

manipuladores, articuladores, injustos, designando-os depreciativamente. 

Apresentamos no quadro abaixo, de forma mais sintética, outras marcas textuais da 

estratégia do expurgo do outro identificadas no nosso corpus. 

 

POSTAGEM / 

BLOG 

MARCAS TEXTUAIS DO EXPURGO DO OUTRO 

P12 – B10 

 
“Os grevistas da UERN deveriam ter vergonha na cara” (T) 

“Esses grevistas deveriam ter vergonha na cara, isso é um 

despautério, um escárnio” (linhas 7 e 8) 

“Quando se trata de uma sub-espécie que habita Mossoró, convém 

sempre contar a piada e depois explicá-la. Hoje algumas figuras 

abjetas confundiram pastel com pasteurização ao relembrarem que 

há três anos eu chamei uma greve da UERN de “legal”. (linhas 26 

a 29) 

 “burrice esférica dos aldeões do oeste” (linha 30) 

“manés e lucrécias de Mossoró, os burraldos de aldeia” (linha 38) 

“Vivem, no destino que a subcultura histórica lhes aprisionou, são 

vítimas de uma greve permanente de saber. Quer que desenhe?” 

(linhas 39 a 41) 

C2 – P13 – B8 “sindicatos picaretas” (linha 2) 
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 “pROFESSORES com "p" minúsculo deveriam se chamar outra 

coisa, não professores.” (linhas 7 e 8) 

C1 – P4 – B2 “SALÀRIO É O QUE IMPORTA. INTERESSE PRÓPRIO É O 

QUE IMPORTA!” (linha 8) 

“ESSA GREVE NÃO PASSOU DE UMAS BOAS FÉRIAS 

REMUNERADAS” (linha 15) 

  Fonte: Elaboração própria. 

 

A postagem 12 do blog 10, o blogueiro desenvolve seu texto argumentando contra a 

greve e atacando diretamente os grevistas com expressões ofensivas (T e linhas 7 e 8). Ainda 

no final do seu texto, o blogueiro, através da intertextualidade manifesta, reproduz um outro 

texto intitulado A UERN E A PIADA (das linhas 25 a 42) de um outro blogueiro, sendo, 

praticamente, todo construído através do expurgo do outro, conforme se observa nos trechos 

acima (linhas 26 a 38), através do uso de palavras e expressões grosseiras, ofensivas, 

desrespeitosas agressivas e até irônicas.      

No comentário 2 da postagem 13 do blog 8, os sindicatos e os professores são 

representados como desonestos e a figura do professor de forma pejorativa. No comentário 1 

da postagem 4 do blog 2, o professor é representado como descompromissado, ambicioso, 

mercenário, cujo único interesse é o salário. São todas formas de depreciação os atores sociais 

em greve, se construindo a figura do inimigo para aqueles que lutam pelos cumprimentos de 

direitos e melhores condições de trabalho.  

Outra construção simbólica do modo de operação da fragmentação que se apresenta na 

postagem é a diferenciação. Ela é identificada no segundo parágrafo, conforme recorte 

seguinte:  

  Recorte 9 – Postagem 15 – Blog 11 

 

Vejam que o governador compara outras categorias do estado com o sindicato dos 

professores da UERN, dizendo haver compreensão daqueles e não há desses. Essa 

comparação foi feita em relação a outras categorias do estado que, na época, também estavam 

8 de dar aula aos alunos. E agora não adianta fazer essa politização da greve, porque o 

Brasil passa por uma crise, o Estado está em crise, há uma compreensão por parte 

das demais categorias do Estado e não houve compreensão por parte do sindicato 

dos professores da UERN. Eles ouviram as 

9 

10 

11 
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em greve como os servidores da saúde52 e do ITEP53, porém aceitaram acordo proposto pelo 

governo e saíram da greve. É apresentada uma situação de oposição entre essas categorias e a 

categoria docente da UERN, caracterizando-as como positivas, pois compreendem a situação 

do estado, e a outra atribuindo um caráter negativo, pois não compreende.  

A estratégia da diferenciação é identificada, também, nesse recorte abaixo: 

 

16 Ainda segundo Robinson, o Governo do Estado tem se esforçado para chegar a um 

acordo com os grevistas, mas tem encontrado "incompreensão" por parte dos 

docentes. O governador alega que o governo está proibido de conceder  

17 

18 

    Recorte 1 – Postagem 15 – Blog 11 

 

O Governador diz que o “Governo do Estado tem se esforçado para chegar a um 

acordo” diferentemente dos docentes em greve. O Governador se apresenta como pacificador 

ao contrário dos docentes que são representados como inflexíveis. Há, portanto, uma 

demarcação entre “nós” (governador/governo) e “eles” (docentes) construindo e reproduzindo 

o discurso do “bom” e “mau”, respectivamente, reforçando e valorizando, assim, o do poder 

hegemônico, o governo, por se apresentar como prejudicado, como vítima.  

O objetivo é, portanto, transparecer para a sociedade a disposição do governo em 

entrar em acordo com os líderes do movimento, procurar apagar as divergências entre os 

grupos (governo e movimento dos professores em greve), atendendo aos seus apelos, o que 

poderá, na verdade, fragilizar o movimento e incutir na sociedade a ideia de que são os 

professores que resistem à negociação. 

 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

O Governo do RN, por meio da governadora Rosalba Ciarlini, buscou o diálogo e 

procurou a negociação para encaminhar o Projeto de Lei ao Parlamento 

condicionado à observância do limite prudencial previsto na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, mas as propostas foram rejeitadas já que os professores e 

servidores somente aceitam o pagamento retroativo ao mês de abril de 2012.  Assim, 

coube ao Estado judicializar o assunto para tentar garantir que os alunos da UERN 

não sejam penalizados com a paralisação. 

Recorte 1 – Postagem 9 – Blog 8 

 

 

                                                           
52 Fonte: 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/JUCERN/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=89281&ACT=&PAGE=&PA

RM=&LBL=Materia  
53 Fonte: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2015/12/servidores-do-itep-decidem-encerrar-greve-

no-rn.html  

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/JUCERN/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=89281&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=Materia
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/JUCERN/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=89281&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=Materia
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2015/12/servidores-do-itep-decidem-encerrar-greve-no-rn.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2015/12/servidores-do-itep-decidem-encerrar-greve-no-rn.html
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Essa postagem é referente à greve de 2012. Nessa greve, o governo ajuizou uma ação 

requerendo a suspensão da greve e o retorno das atividades dos servidores da UERN, porém o 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte reconheceu a legalidade da paralisação54. Vejam 

que o blogueiro tenta justificar essa ação do governo dizendo que “O Governo ... buscou o 

diálogo” (linha 13) “mas as propostas foram rejeitadas” (linha 16) “Assim, coube ao coube ao 

Estado judicializar o assunto” (linhas 18 e 19) “para tentar garantir que os alunos da UERN 

não sejam penalizados com a paralisação” (linhas 18 e 19). Além de tentar justificar essa 

ação, o blogueiro apresenta o governo como a figura que dialoga, que apresenta propostas, 

que tenta conciliar, diferente dos sindicatos que são irredutíveis. Fortalece a imagem 

“apaziguadora” do governo e fragiliza o movimento grevista.  

O uso da estratégia da diferenciação consiste em reforçar as diferenças, distinguindo 

grupos ou pessoas. As diferenças entre grupos ou pessoas são utilizadas, como no exemplo 

acima, para estigmatizar os sujeitos envolvidos. 

A postagem silencia a voz do movimento grevista, já desprestigiada social e 

historicamente, uma vez que em algum momento apresentou uma posição/opinião do 

movimento, construindo e reproduzindo, portanto, o discurso contra as greves, contra as 

reivindicações, contra os professores, contra os servidores, contra a luta pelos direitos, e 

enaltece a voz da classe hegemônica, do governo, apresentando-o como correto, vítima do 

movimento grevista. 

Há, portanto, uma luta pelo estabelecimento de um poder hegemônico através do 

discurso antidemocrático e autoritário do Governador do estado apoiado pela mídia. 

Percebemos o investimento ideológico destas vozes (governo e mídia) que ressaltam uma voz 

(governo) e apaga outra (grevista), criando uma realidade noticiada. Assim, a estratégia 

discursiva do Governador é investir, usando a mídia, nesse caso pela voz do blogueiro, no 

argumento da desqualificação do movimento grevista e de seus atores sociais. 

Através dessas classificações que legitimam a diferença, a injustiça social acaba sendo 

naturalizada, ou seja, passa a ser compreendida como um estado natural de coisas e deixa de 

ser questionada como injustiça (RESENDE, 2009). O efeito disso pode ser a supressão da 

condição de sujeitos de direitos de grupos em situação de fragilidade e suas possibilidades de 

articulação e resistência serão, pois, invalidadas. 

 

 

                                                           
54 O contexto dessa greve já foi apresentado no Capítulo 2.3.2. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dessa pesquisa social crítica, investigamos os sentidos atribuídos pela mídia, 

através especificamente dos blogs, aos movimentos grevistas da UERN dos anos de 2011, 

2012 e 2015. As motivações para a escolha desse objeto, como já foi exposto na Introdução 

deste trabalho, dentre outros motivos, parte também pela indignação com a forma como os 

professores e técnicos são retratados nos textos pela mídia quando estão em greve, ou seja, 

quando estão em um momento de luta para reafirmação e consolidação de direitos da 

categoria, bem como em busca de melhorias para a instituição. É, portanto, um trabalho 

posicionado. E não poderia ser diferente quando se trabalha com a ADC, nessa nova 

perspectiva teórico-metodológica que propõe um diálogo com a Ciência Social Crítica, 

consolidando o papel do analista crítico do discurso como agente na luta pela transformação 

de práticas sociais de dominação.    

Para dar conta desse objeto, baseamo-nos no arcabouço teórico-metodológico da 

ADC, com base na abordagem de Chouliaraki e Fairclough (1999) e Fairclough (2003) e nos 

modos de operação da ideologia de Thompson (2011). A partir dessa fundamentação, 

desenvolvemos a análise do corpus, para responder as nossas questões de pesquisa.  

Em relação à primeira questão de pesquisa que questionamos como a linha discursiva 

dos blogs legitima/desvaloriza os movimentos grevistas e atores sociais envolvidos, vimos 

que a análise das formas de agir discursivamente é feita através dos textos. Contudo, essa 

análise não é baseada em supostas intenções. As análises textuais são orientadas a partir de 

traços que estão presentes na materialidade textual, orientadas a partir de categorias pré-

definidas e na complexidade da prática social particular. 

Como vimos na análise, no contexto da modernidade tardia, o post (postagem) de blog 

é um gênero de governança, pois pode controlar os eventos noticiados na medida em que os 

recontextualizam. O blog tem a característica de produzir e reproduzir livremente qualquer 

assunto/conteúdo. Como discutimos anteriormente, a notícia pode ser reconfigurada, 

ressignificada, recontextualizada, personalizada, com base nas crenças e opiniões do autor. O 

blog pode, portanto, regular o modo como um fato é noticiado, à medida que o 

recontextualiza, o ressignifica, o personaliza, podendo influenciar e direcionar a maneira 

como os leitores/internautas vêem e reagem aos eventos. 

Para isso, são utilizados alguns recursos textuais/discursivos que no contexto social 

particular regulam sentidos e podem legitimar práticas de dominação. O uso da argumentação, 

por exemplo, é um elemento forte de regulação e legitimação de práticas hegemônicas. O uso 
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desse pré-gênero se destacou entre os demais nas postagens analisadas, implicando a defesa 

de visões e posicionamentos com vistas a adesão do público. Os processos discursivos são 

pensados e criados pra produzir efeitos, conduzindo a interpretação quando faz com que o 

enunciatário (internauta) creia naquilo que foi dito. Assim, os textos selecionados podem 

orientar crenças, visões, opiniões sobre os movimentos grevistas e os atores sociais 

envolvidos, quando os caracteriza como incompreensivos, oportunistas, mercenários.  

 Outros recursos utilizados com recorrência nas postagens foram os intertextuais. Das 

postagens que compõem o corpus dessa pesquisa, todas apresentam, em algum momento, o 

recurso da intertextualidade. Contudo, verificamos uma recorrência muito maior de instâncias 

de vozes dos governadores e outras vozes que se apresentaram contrários ou emitiram falas 

desfavoráveis aos movimentos grevistas contra poucas ocorrências de vozes do corpo 

docente, técnico e discente da UERN e nenhuma de outras vozes que se manifestassem a 

favor dos movimentos paredistas.  

Constamos que os blogs, através de representações discursivas, serviram apenas aos 

interesses de um grupo determinado. Em situação de greve, basicamente dois grupos se 

polarizam: governo e grevistas. Vimos, claramente, os blogs, em sua grande maioria, 

isentando uma dessas instâncias: o governo. Observou-se, portanto, a falta de abertura de 

espaço na mídia para as categorias em greve exporem suas demandas e motivações para os 

movimentos paredistas. Isso indica uma identificação do veículo de comunicação (blog) com 

o governo, uma vez que seus discursos foram quase que completamente articulados como se 

governo e mídia fosse uma só voz. 

No que se refere à segunda questão de pesquisa que indagamos sobre a maneira como 

os professores e técnicos são representados nas postagens dos blogs, constatamos que na 

representação dos agentes em greve são utilizadas, nesse cenário, estratégias discursivas com 

objetivos de dominação e manutenção de grupos sócio-políticos hegemônicos. É estabelecida 

uma estratégia de polarização ideológica entre o bom (governo) x ruim (grevistas), no qual 

utilizam de recursos que asseguram sua força argumentativa.   

Essas estratégias começam sendo fortalecidas pelos discursos particulares 

materializados na representação, articulados de maneiras específicas como parte de lutas 

hegemônicas. Destacamos os que legitimam e sustentam a hegemonia neoliberal, articulando 

o discurso do “prejuízo”, o da educação como gasto público, o da extinção de uma instituição 

pública. A lógica neoliberal é desresponsabilizar o Estado e culpabilizar os agentes públicos. 

No caso dessa pesquisa, os agentes públicos são apresentados como responsáveis pela 

degradação e decadência do ensino, da instituição pública. 
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Os dirigentes neoliberais desamparam áreas que não oferecem o almejado lucro 

financeiro, pois essa é a política neoliberalista, como é o caso da UERN, abandonando sem 

remuneração justa aos servidores, sem manutenção, sem investimentos para condições mais 

dignas de trabalho para se propiciar um ensino de qualidade. São práticas de sucateamento das 

instituições públicas, nesse caso, de ensino, para poderem defender e justificar, 

posteriormente, sua mercantilização (privatização). E isso já pode ser constatado nas 

postagens quando há uma recorrência pela defesa da privatização da UERN, bem como nos 

comentários dos internautas. 

Outro discurso articulado foi o da crise. Esse discurso é recontextualizado de maneira 

recriminadora, apresentando o grupo que está lutando por cumprimento de direitos como 

incompreensivo diante de um cenário de “crise”.  

A mídia se submete e legitima esses discursos, fazendo a articulação e circulação, o 

que acaba proporcionando a criação da figura do “inimigo”, “vilão” àqueles que lutam pelos 

seus direitos e pela melhoria da educação numa tentativa de descaracterização e 

desmobilização do movimento, atendendo interesses de um grupo minoritário dominante 

quando o oculta, o que acaba favorecendo esse grupo. 

A seleção lexical nas postagens, no seu contexto discursivo, possui, também, um 

pressuposto ideológico, podendo legitimar práticas de dominação. O uso de termos como 

“prejuízo”, “incompreensão”, “persistem”, “orquestrada”, “recuam”, desqualificam e reduzem 

a importância das categorias e de suas lutas, dada a carga semântica depreciativa que os 

termos carregam. É processo de banalização e de descredibilidade da greve e dos seus 

agentes. 

 Os agentes em greve da UERN foram ainda representados com força ativa, mas ativa 

no sentido de deterem o poder decisório pelo fim da greve, o que acaba tendo uma conotação 

negativa, pois atribui o papel de únicos responsáveis pela sua continuidade da greve. Suas 

ações continuam interpeladas pelo discurso neoliberalista disciplinador, que responsabiliza 

seus agentes por essa situação de desequilíbrio social e ainda atribui a responsabilidade de 

resolvê-lo. 

A representação dos agentes em greve se dá também de forma passiva. Nessa 

representação, eles são representados se beneficiando da greve, pois estão parados e 

continuam recebendo salários e ficam parados e ainda recebem aumento. Apresentando-os, 

portanto, como acomodados e oportunistas. Essas estratégias apagam o caráter sócio-histórico 

da greve na tentativa de desmoralização desse movimento. 
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As postagens de blogs aqui analisadas, conforme demonstrado, possuem uma carga 

elevada de representações dos atores sociais, que regulam sentidos para culpabilização desses 

atores, associando-os a imagens negativas em relação à sua atuação profissional e à sua 

organização política. Em sua maioria, demarcam posições antagônicas: de um lado, o 

governo, vítima, conciliador; e do outro, os grevistas, incompreensivos, teimosos, malfeitores 

e irresponsáveis. Verifica-se, assim, nas ações comunicativas do blog uma articulação e 

filiação às ideologias de grupos hegemônicos e, consequentemente, contra os movimentos 

grevistas.  

 Os modos de representação atribuídos aos grevistas aqui demonstrados não são 

criação individual, eles materializam discursos socialmente disponíveis. Eles se materializam 

no texto, são colocados em circulação, nesse caso pela mídia, podendo ter efeitos 

potencialmente negativos na maneira como pensamos e agimos em relação aos movimentos 

grevistas e suas atividades. 

Com relação à terceira questão de pesquisa que questionamos como as postagens de 

blogs evidenciam o caráter ideológico e hegemônico de um grupo, governo e/ou classe social 

dominante, verificamos que ela foi sendo respondida no decorrer do processo de análise, bem 

como nessa retomada feita até agora. Esses aspectos estão imbricados nas demais formas de 

ação e representação discursiva, já apresentadas aqui, que desvelam posições ideológicas. 

Separamos por uma questão metodológica. Além disso, a ADC retoma a proposta 

metodológica de Thompson (2011) que apresenta uma forma mais sistemática de 

reconhecimento e identificação do uso ideológico de formas simbólicas, para promoção de 

pessoas, grupos ou instituições hegemônicas. Retomamos aqui algumas dessas formas 

identificadas e discutidas na análise. 

Nesse momento, verificamos o modo como o gênero em análise se configura em 

relação ao aspecto da hegemonia. Para Gramsci (2001), a hegemonia é o domínio exercido 

pelo poder de um grupo sobre os demais, baseado mais no consentimento do que na força. A 

ideologia, portanto, se mostra fundamental na manutenção das relações sociais de poder. No 

caso das postagens em análise, esse exercício é realizado quando, através das escolhas 

textuais e discursivas, trabalhando no convencimento dos seus leitores. 

Para conquista desse consenso, um fato que tive grande importância foi, a começar, 

pela apropriação e recontextualização dos discursos neoliberal e da crise. Seu sucesso pode 

ser considerado pelo uso recorrente tanto pelos blogueiros, como pelos internautas que 

emitiram comentários nas postagens. Discursos que legitimam as ações do governo, 

reforçando essa estrutura de dominação e conferindo poder. 
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O segmento de mídia, nesse caso o blog, utilizou-se de diversos recursos para 

construir um gênero não só informativo, mas posicionado, que, a partir de suas percepções, 

critica os movimentos grevistas da UERN. Contudo, essa percepção não é uma construção 

individual. Ela decorre de construções discursivas e ideológicas, da naturalização de 

processos sociais que legitimam determinadas posições. Nesse caso, inclina-se para um lado, 

para o grupo hegemônico marcado por ideais neoliberais, o governo.  

O modo de operação da legitimação foi utilizado para legitimar as ações do governo 

perante os movimentos grevistas. O não atendimento às reivindicações das categorias foi 

legitimado e fundamento com base no apelo à legalidade de normas, no caso, a LRF, o que 

caracteriza a ação do governo como justa e legal. Em contrapartida, desqualifica as os 

movimentos grevistas e suas lutas.  

O governo continua a ser legitimado quando na estratégia da narrativização se constrói 

um contexto social de favorecimento ao governo, enaltecendo sua posição a partir da 

demonstração de apoio do povo e minimiza e desmoraliza o movimento quando o apresenta 

sem força, sem peso. 

Uma das estratégias mais fortes de legitimação do governo é a da fragmentação. Nas 

postagens, há uma clara demarcação entre governo e grevistas, onde se constrói e reproduz a 

figura do “bom” e “mau”, respectivamente, legitimando, assim, o governo, apresentando-o 

como prejudicado, vítima, apaziguador. Por outro lado, apresenta os grevistas como 

incompreensivos, descomprometidos, mercenários.  

Todas as estratégias utilizadas pelos blogueiros revelam uma relação de poder que 

muitas vezes não é percebida pelos leitores. Através da voz do blogueiro, há um trabalho de 

reprodução e manutenção do poder hegemônico do governo e de desqualificação do outro 

grupo hegemonicamente inferior, os movimentos grevistas.  

Por meio da análise dos dados, concluímos que as postagens (re)produzem discursos, 

representações e identificações que induzem os leitores/internautas a verem os movimentos 

grevistas de forma negativa. Os blogueiros internalizam diversos discursos de ampla 

circulação social e midiática e assumem para si como parte do seu conhecimento para 

produção de realidades e certezas. Assim, a mídia, ao mesmo tempo, serve e é um projeto 

hegemônico.   

Ainda que a mídia tente defender o discurso da neutralidade, ela dá visibilidade a fatos 

e acontecimentos que lhes interessam e silencia os que não interessam. No caso da mídia 

analisada, vimos, nitidamente, a voz do governo sendo priorizada, valorada e a voz dos 

grevistas silenciada. Os fatos envolvendo as greves foram apresentados sob um determinado 
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ponto de vista, notadamente para servir a interesses de alguém ou de algum grupo. Nesse 

caso, serviram ao grupo hegemonicamente superior, o governo.  

Concluímos, ainda, que os movimentos sociais, e nesse caso, mais especificamente, os 

grevistas, carecem de visibilidade na mídia. A mídia como formadora de opinião pode servir 

também para denunciar injustiças sociais e dar voz a grupos desprivilegiados, que precisam 

ser ouvidos. E as mídias sociais, a exemplo do blog, podem proporcionar uma articulação em 

rede, o que coaduna com as práticas dos novos movimentos sociais, pela conscientização da 

sociedade da legitimidade da luta por direitos e, assim, começarmos a combater práticas e 

governos autoritários e/ou antidemocráticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 

 

REFERÊNCIAS 
 

 

BAUER, Martin W.; ARTS, Bas. A construção do corpus: um princípio para a coleta de  

dados  qualitativos.  In:  BAUER,  Martin  W.;  GASKELL,  George  (orgs).  Pesquisa  

qualitativa  com  texto,  imagem  e  som:  um  manual  prático.  4.  ed.  Trad.  Pedrinho A. 

Guareschi. Petrópolis: Vozes, 2005 [2000]. p. 39-63.  

 

BHASKAR, R. The Possibility of Naturalism: a philosophical critique of the contemporary 

Human Sciences. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1989.  

 

BOITO JR., Armando. Política neoliberal e sindicalismo no Brasil. São Paulo: Xamã, 1999.  

 

BRITTOS, Valério C.; GASTALDO, Édison. Mídia, poder e controle social. Revista 

ALCEU - v.7 - n.13 - p. 121 a 133 - jul./dez. 2006. http://revistaalceu.com.puc-

rio.br/media/alceu_n13_Brittos%20e%20Gastaldo.pdf. Acessado em 09 de março de 2018.  

 

CARON, Marcos. A educação de braços cruzados: velhas contradições, novos atores. Breve 

debate histórico/reflexivo sobre as greves educacionais do magistério público. In: 

Associativismo e sindicalismo docente no Brasil. Seminário para discussão de pesquisas e 

constituição de rede de pesquisadores, 2009, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: 

IUPERJ/UFRJ/UnB, 2009. p. 1-25. Disponível em: 

http://nupet.iuperj.br/rede/seminario2009.htm  

 

CASARA, Rubens R R. Estado pós-democrático e gestão dos indesejáveis. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2017.  

 

CAVALCANTE, Laís Siqueira Ribeiro. Os novos movimentos sociais e as políticas 

públicas para o ensino superior. Disponível em:  

http://www.marilia.unesp.br/Home/Eventos/2015/iseminariointernacionalpos-

graduacaoemcienciassociais/8.-lais-siqueira-ribeiro-cavalcante.pdf. Acessado em: 02 de 

março de 2018.  

 

CHARAUDEAU, Patrick. O discurso das mídias. São Paulo: Contexto, 2007.  

 

__________; MAINGUENEAU, D. Dicionário de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 

2004.  

 

CHOULIARAKI, L.; FAIRCLOUGH, N. Discourse in late modernity. Rethinking critical 

discourse analysis. Edimburgo: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002.  

 

DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna. Introdução: a disciplina e a prática da pesquisa 

qualitativa. In: DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna. O planejamento da pesquisa 

qualitativa: teorias e abordagens. Trad. Sandra R. Netz. Porto Alegre: Artmed, 2006 [2003]. 

p. 15-41.  

 

DIAS, Juliana de Freitas. Analistas de discurso e sua prática teórica e metodológica. 

Cadernos de Linguagem e Sociedade, 12 (2), 2011.  

 

http://revistaalceu.com.puc-rio.br/media/alceu_n13_Brittos%20e%20Gastaldo.pdf
http://revistaalceu.com.puc-rio.br/media/alceu_n13_Brittos%20e%20Gastaldo.pdf
http://nupet.iuperj.br/rede/seminario2009.htm
http://www.marilia.unesp.br/Home/Eventos/2015/iseminariointernacionalpos-graduacaoemcienciassociais/8.-lais-siqueira-ribeiro-cavalcante.pdf
http://www.marilia.unesp.br/Home/Eventos/2015/iseminariointernacionalpos-graduacaoemcienciassociais/8.-lais-siqueira-ribeiro-cavalcante.pdf


 

119 

 

EAGLETON, T. Ideologia: uma introdução. Tradução de Luís Carlos Borges e Silvana 

Vieira São Paulo: Editora da Unesp, Boitempo, 1997.  

 

FAIRCLOUGH, Norman. Language and Power. New York: Longman, 1989.  

 

___________. Media Discourse. London: Edward Arnold. 1995.  

 

___________. Discurso, mudança e hegemonia. In: PEDRO, Emília Ribeiro (org.). Análise 

crítica do discurso: uma perspectiva sociopolítica e funcional. Lisboa: Caminho, 1997. p. 77-

104.  

 

___________. Discurso e mudança social. Coord. trad. revisão e prefácio à ed. Izabel 

Magalhães. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2001.  

 

 ___________. Analysing Discourse: textual analysis for social research. London: Routledge, 

2003.  

 

___________. Análise Crítica do Discurso como método em pesquisa científica/Critical 

Discourse Analysis as a method in social scientific research. Trad. Iran Ferreira Melo. 

Revista Linha d’Água, n. 25 (2), 2012, p. 307-329.  

 

FERNANDES, Alessandra Coutinho. Análise de discurso crítica: para leitura de textos da 

contemporaneidade. Curitiba: Intersaberes, 2014.  

 

FOWLER, Roger. Sobre a linguística crítica. Linguagem em (Dis)curso - LemD, Tubarão, v. 

4, p. 207-222, 2004. Disponível em: 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Linguagem_Discurso/article/view/296/310 

. Acessado em: 02 de outubro de 2016.  

 

GENTILI, P. Neoliberalismo e educação: manual do usuário. In: SILVA T. T. & GENTILI, 

P. Escola S.A.: quem ganha e quem perde no mercado educacional do neoliberalismo. 

Brasília: CNTE, 1996.p. 9-49. Disponível em: 

http://static.recantodasletras.com.br/arquivos/4002523.pdf. Acessado em 14 de abril de 2018.  

 

GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade. 1. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 

2002.  

 

GOHN, Maria da Glória. Movimentos e lutas sociais na história do Brasil. São Paulo: 

Loyola, 1995.  

 

________. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e contemporâneos. São 

Paulo: Edições Loyola, 1997.  

 

________. 500 anos de lutas sociais no Brasil: movimentos sociais, ONGs e terceiro setor. 

Revista Mediações, Londrina, v. 5, n. 1, p. 11-40, jan./jun. 2000.  

 

________. Novas teorias dos movimentos sociais. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2008.  

 

________. Movimentos sociais na contemporaneidade. Revista Brasileira de Educação, 

Minas Gerais, v.16, n. 47, p. 333-351, maio/ago. 2011.  

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Linguagem_Discurso/article/view/296/310
http://static.recantodasletras.com.br/arquivos/4002523.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v16n47/v16n47a05.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v16n47/v16n47a05.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v16n47/v16n47a05.pdf


 

120 

 

________. Desafios dos movimentos sociais hoje no Brasil. Revista SER social, Brasília, 

v.15, n. 33, p261-384, jul. / dez. 2013  

 

GOMES, Nilma Lino. O Movimento Negro educador: saberes construídos nas lutas por 

emancipação. Petrópolis: Vozes, 2017.  

 

GOUVEIA, A. B.; FERRAZ, M. A. S. Sindicalismo docente e política educacional: tensões e 

composições de interesses corporativos e qualidade da educação. Educar em Revista, 

Curitiba, Brasil, n. 48, p. 111-129, abr./jun. 2013. Editora UFPR.  

 

GRAMSCI, Antonio. Concepção dialética da história. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995.  

 

_________. Cadernos do cárcere. v. 2. 2. ed. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2001.  

 

HALLIDAY, M. A. K. The Functional Basis of Language. In: BERNSTEIN, B. (ed.) Class, 

Codes and Control. London: Routledge & Kegan Paul, 1973, pp. 343-66.  

 

__________. Language as a Social Semiotic: the Social Interpretation of Language and 

Meaning. London: Arnold, 1993.  

 

LORENZI, G. C. C.; PÁDUA, T. R. W. de. Blog nos anos iniciais do fundamental I: a 

reconstrução de sentido de um clássico infantil. In: ROJO, R.; MOURA, e. (orgs.). 

Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola, 2012. p. 35-54. 

 

MAGALHÃES, Célia Maria. A análise crítica do discurso enquanto teoria e método de 

estudo. In: ___ (Org.) Reflexões sobre a análise crítica do discurso. Belo Horizonte: 

Faculdade de Letras, UFMG, 2001. (p. 15-30) 

 

__________. Interdiscursividade e conflito entre discursos sobre raça em reportagens 

brasileiras. Linguagem em (Dis)curso - LemD, Tubarão, v. 4, número especial, p. 35-60, 

2004.  

 

MAGALHÃES, Izabel. Análise do discurso publicitário. Revista da ABRALIN, vol. 4, nº 1 

e 2, p. 231-260. dezembro de 2005.  

 

____________. Teria crítica do discurso e do texto. Revista Linguagem em (Dis)curso - 

LemD, Tubarão, v. 4, n.esp, p. 113-131, 2004. 

 

____________; MARTINS, André Ricardo; RESENDE, Viviane de Melo. Análise de 

Discurso Crítica: um método de pesquisa qualitativa. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, 2017.  

 

MAINGUENEAU, D. Novas tendências em análise do discurso. Campinas: Pontes, 

UNICAMP, 1997.  

 

MANUÊS, Olgaíses. O sindicato da educação superior e as políticas educacionais. Revista 

Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 7, n. 2, p. 252-262, dez. 2015. 

Disponível em: 



 

121 

 

https://portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/viewFile/13351/10457. Acessado 

em: 06 de abril de 2018.  

 

MATTOSO, Guilherme de Queirós. Internet, jornalismo e weblogs: uma nova alternativa de 

informação. Disponível em: http://www.bocc.ubi.pt/pag/mattoso-guilherme-

webjornalismo.pdf. Acessado em: 22 de agosto de 2018.  

 

NASCIMENTO, Rosilene Maria. Greve de professores: uma análise de práticas discursivas 

de poder, manipulação e resistência. Belo Horizonte, 2010. Dissertação (Mestrado) – 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Letras. 

Disponível em: http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Letras_NascimentoRM_1.pdf. 

Acessado em: 02 de outubro de 2016.  

 

NEVES, Risalva Bernardino. Discursos sobre mobilização grevista de professores/as em 

Brasília: "prejuízo para todos"? Brasília, 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de 

Brasília – UnB, Programa de Pós-Graduação em Linguística – PPGL. Disponível em: 

http://repositorio.unb.br/handle/10482/13306. Acessado em: 02 de outubro de 2016.  

 

NOGUEIRA, A. J. F. M. Emergência e crise do Novo Sindicalismo no setor público 

brasileiro. In: RODRIGUES, I. J. O Novo Sindicalismo: vinte anos depois. Petrópolis: 

Vozes, 1999.  

 

RESENDE, Viviane de Melo. Análise de discurso crítica: uma perspectiva transdisciplinar 

entre a lingüística sistêmica funcional e a ciência social crítica. 33rd International Systemic 

Functional Congress - ISFC, 2006, p. 1069-1081 Disponível em: 

https://www.pucsp.br/isfc/proceedings/Artigos%20pdf/53cda_resende_1069a1081.pdf. 

Acessado em: 06 de novembro de 2016. 

 

_________. Análise de discurso crítica e realismo crítico: implicações interdisciplinares. 

Campinas: Pontes Editores, 2009.  

 

_________; RAMALHO, Viviane. Análise de discurso crítica. 2. ed. São Paulo: Contexto, 

2016.  

 

__________. Análise de discurso (para a) crítica: o texto como material de pesquisa. 

Campinas: Pontes Editores, 2011 (Coleção: Linguagem e Sociedade Vol. 1)  

 

RÊSES, E. S. De vocação para profissão: organização sindical docente e identidade social 

do professor. Tese de Doutorado. Departamento de Sociologia. Instituto de Ciências Sociais. 

Universidade de Brasília, 2008.  

 

RODRIGUES, Catarina. Blogs e a fragmentação do espaço público. Universidade da Beira 

Interior (Labcom), Covilhã, 2006.  

 

SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de movimentos sociais. 3. ed. São Paulo, SP: Loyola, 

2005.  

 

SOBRINHO, Camila Gomes Pinto. A construção das identidades do professor em greve: 

uma análise crítica e sistêmico-funcional do discurso avaliativo de reportagens jornalísticas. 

Rio de Janeiro, 2015. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

https://portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/viewFile/13351/10457
http://www.bocc.ubi.pt/pag/mattoso-guilherme-webjornalismo.pdf
http://www.bocc.ubi.pt/pag/mattoso-guilherme-webjornalismo.pdf
http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Letras_NascimentoRM_1.pdf
http://repositorio.unb.br/handle/10482/13306
https://www.pucsp.br/isfc/proceedings/Artigos%20pdf/53cda_resende_1069a1081.pdf


 

122 

 

Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem. Disponível em: 

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/25593/25593.PDF. Acessado em: 06 de outubro de 

2016.  

 

SPADARO, Antonio. Web 2.0: redes sociais. Trad. de Cacilda R. Ferrante. São Paulo: 

Paulinas, 2013.  

 

SPYER, Juliano. Conectado: o que a internet fez com você e o que você pode fazer com ela. 

2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.  

 

TARROW, S. Power in movement. Cambridge; Un. Press, 1994. In: SIQUEIRA, Sandra 

Maria Marinho. O papel dos movimentos sociais na construção de outra sociabilidade. 

Disponível em: http://www.anped.org.br. Acesso em: 18 jan. 2008.  

 

TOURAINE, Alan. Movimentos sociais e idelogias nas sociedades dependentes. In: 

Albuquerque, J. A. G. (org.). Classes médias e política o Brasil. Rio de Janeiro: Terra e Paz, 

1977.   

 

_______. Crítica da modernidade. Petrópolis: Vozes, 1998.  

 

THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. Petrópolis: 

Vozes, 1998.  

 

________. Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de 

comunicação de massa. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.  

 

VAN LEEUWEN, Theo. A representação dos atores sociais. In: PEDRO, Emília Ribeiro. 

(Org.) Análise Crítica do Discurso: uma perspectiva sociopolítica e funcional. Lisboa: 

Caminho, 1997, p. 169-222.  

 

WODAK, Ruth. Do que trata a ACD – um resumo de sua história, conceitos importantes e 

seus desenvolvimentos. Revista Linguagem em (Dis)curso, Palhoça, v. 4, número especial, 

2004, p. 223-243.  

 

________; MEYER, M. Critical Discourse Analysis: history, agenda, theory and 

methodology. In: WODAK, R.; MEYER, M. (Org.). Methods of Critical Discourse 

Analysis. 2. ed. Londres: Sage, 2009, p. 1-33.   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/25593/25593.PDF
http://www.anped.org.br/


 

123 

 

ANEXO 1 - PÁGINAS DOS BLOGS 
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Blog 1 João Moacir 

Blog 2 Carlos Santos 

Blog 3 Robson Pires 

Blog 4 Professor Escolástico 

Blog 5 Aldeymison 

Blog 6 Cidade news Itaú 

Blog 7 Umarizal news 

Blog 8 BG 

Blog 9 EEPJA - Escola Estadual Pe. José de Anchieta 

Blog 10 Blog do primo 

Blog 11 Patu em foco 

 

 

CORPUS DA PESQUISA – GREVE UERN 2011 

Postagem Título Blog Link blog 

1 Greve da UERN continua 1 http://joaomoacir.blogspot.com.br/2011

/08/greve-da-uern-continua.html  

2 Cabo-de-guerra. Relações 

extremistas numa greve que 

fragiliza a Uern 

2 http://blogdocarlossantos.com.br/relaco

es-extremistas-numa-greve-que-

fragiliza-a-uern/  

3 Governadora diz que greve 

na UERN causa prejuízo de 

R$ 45 milhões 

3 http://www.robsonpiresxerife.com/nota

s/governadora-diz-que-greve-na-uern-

causa-prejuizo-de-r-45-milhoes-2/  

4 Ufa! Fim da greve da Uern, 

após 106 dias 

2 http://blogdocarlossantos.com.br/fim-

da-greve-da-uern-apos-106-dias/  

5 Técnicos da UERN recuam e 

encerram a greve 

4 http://www.professorescolastico.com.b

r/2011/09/tecnicos-da-uern-recuam-e-

encerram.html   
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CORPUS DA PESQUISA – GREVE UERN 2012 

Postagem Título Blog Link blog 

6 "A NOVELA DA GREVE" 5 http://blogdoaldeymison.blogspot.com/

2012/04/novela-da-greve.html  

7 Rosalba faz novo apelo para 

que professores voltem às 

salas de aula 

6 https://cidadenewsitau.blogspot.com.br

/2012/05/rosalba-faz-novo-apelo-para-

que.html    

8 Governadora suspende 

salários da UERN 

3 http://www.robsonpiresxerife.com/nota

s/governadora-suspende-salarios-da-

uern/  

9 Governo vai recorrer da 

decisão do TJRN sobre a 

greve da UERN 

8 https://blogdobg.com.br/governo-vai-

recorrer-da-decisao-do-tjrn-sobre-a-

greve-da-uern/  

10 Greve reduz faturamento de 

comerciantes que atuam na 

UERN 

9 http://eepja.blogspot.com/2012/06/grev

e-reduz-faturamento-de-

comerciantes.html  

 

CORPUS DA PESQUISA – GREVE UERN 2015 

Postagem Título Blog Link blog 

11 UERN. Procurador diz que 

“não há saída” para greve com 

LRF 

2 http://blogcarlossantos.com.br/procur

ador-diz-que-nao-ha-saida-para-

greve-com-lrf/  

12 Os grevistas da UERN 

deveriam ter vergonha na cara 

em fazer greve no momento 

difícil do RN atravessa 

10 http://blogdoprimo.com.br/noticias/o

s-grevistas-da-uern-deveriam-ter-

vergonha-na-cara-em-fazer-greve-no-

momento-dificil-do-rn-atravessa/  

13 PEGOU: PGE vai entrar com 

ação contra greve da UERN e 

pedir que os dias parados sejam 

descontados 

08 https://blogdobg.com.br/pegou-pge-

vai-entrar-com-acao-contra-greve-da-

uern-e-pedir-que-os-dias-parados-

sejam-descontados/  

14 Absurdo: UERN passa um ano 

parada em cada quatro anos, e 

nós bestas contribuintes 

pagando por isso 

10 http://blogdoprimo.com.br/sem-

categoria/absurdo-uern-passa-um-

ano-parada-em-cada-quatro-anos-e-

nos-bestas-contribuintes-pagando-

por-isso/  

15 Greve da UERN causa prejuízo 

de mais de R$ 50 milhões aos 

cofres do Estado 

11 http://patu-

emfoco.blogspot.com/2015/10/greve-

da-uern-causa-prejuizo-de-mais-

de.html  
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ANEXO 2 - POSTAGENS DOS BLOGS 

 

Postagem 1 – Blog 1 

T Greve da UERN continua 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Reunidos em assembleia na manhã desta quinta-feira (18), os professores da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) decidiram dar 

continuidade ao movimento paredista iniciado no dia 31 de maio. A categoria não 

aceitou a proposta do Governo do Estado nos termos em que ela foi 

apresentada.“Reconhecemos que as negociações avançaram, já que, pela primeira 

vez, a administração estadual apresentou um documento com valores e prazos 

claros. Essa proposta possui elementos que devidamente corrigidos podem ser 

aceitos pela categoria”, explica o professor Flaubert Torquato, presidente da 

Associação dos Docentes da UERN (ADUERN). Na assembleia, os professores 

ainda aprovaram uma contraproposta para ser entregue à Governadora Rosalba 

Ciarlini na noite de hoje, ocasião em que ela participa da abertura da XXIV Feira 

Industrial e Comercial da Região Oeste (FICRO), no Expocenter. A categoria ainda 

aproveita a oportunidade para realizar uma mobilização no evento. A concentração 

dos docentes se dará na Sociedade Cultural e Recreativa dos Engenheiros 

Agrônomos de Mossoró (SCREAM), às 19h. 

NB Nota minha: Pois é, como falei pela manhã antes da assembleia ser realizada, se 

tivesse dinheiro e fosse apostar entre os professores da UERN pararem ou 

continuarem a greve, apostaria que continuariam, eu teria ganhado. 

 

 

 Comentário 1  
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com toda certeza do mundo essa greve não seviu de nada para os discentes, pelo 

contrario fez foi prejudicar a classe, não adianta almentar o salário dos doscentes e a 

estrutura em sí continuar a mesma,não ter pilha para usar no controle de tv, não ter 

dinheiro para pagar um motorista de uma viagem extra sala de aula, não ter pelo 

menos um ventilador na sala escaudante e o mínimo um lapís de quadro para os 

professores escreverem, aí é demais me digam se somos capazes de mudar o país 

dessa forma. Estão tratando os discentes como DOG só esperando as sobras.  
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Postagem 2 – Blog 2 

T Cabo-de-guerra 

ST Relações extremistas numa greve que fragiliza a Uern 
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O Governo do Estado vai partir para o apelo à Justiça, no intuito de finalizar a greve 

na Universidade do Estado do RN (UERN). Quer a decretação de sua ilegalidade, 

com punição aos sindicatos funcionais, em caso de descumprimento. 

Noutra extremidade desse cabo-de-guerra, os sindicatos mantêm-se irredutíveis. Já 

apresentaram propostas, tiveram sempre a iniciativa do diálogo e nada avançou. 

No meio desse extremismo, cerca de 14 mil estudantes que estão há 90 dias sem 

atendimento às suas necessidades acadêmicas. 

Quem está certo? 

Difícil se afirmar com 100% de segurança que o Governo está correto ou os 

sindicatos. 

Há uma caudalosa campanha de informação e contra-informação, além de visível 

propósito de desqualificação moral de parte a parte. Ambos tentam granjear a 

simpatia popular, o apoio da chamada “opinião pública”. 

O Governo do Estado usa sua força descomunal, na mídia, para vender a imagem de 

que a greve é meramente político-partidária, uma estratégia de teor fascista. Um 

exagero, lógico. 

Já os grevistas, rebatem a versão e pregam que esse jeito de governar é um modelo 

ideológico de intolerância, que seria próprio do DEM. Menos, menos. 

Em nenhum momento as partes pediram a intervenção de uma arbitragem isenta, 

extrajudicialmente, para se tentar o alcance do entendimento. Andando em círculos, 

os dois lados apenas aumentaram a distância entre si, aprofundando o fosso abissal 

que os deixa asfixiados ao diálogo. 

O que vai sair dessa peleja? 

Certamente uma universidade fragilizada. Uma instituição que se notabiliza como a 

maior obra humana de Mossoró, de valor incomensurável para o estado, região e 

país, é vista com menoscabo pelo atual governo e a elite política do Rio Grande do 

Norte, sobretudo porque não conseguem mais aparelhá-la como antes, para seus 

propósitos politiqueiros. 

Os próprios grevistas talvez não tenham percebido, também, o prejuízo irremediável 

causado aos docentes. 

Pobre Mossoró! Pobre Rio Grande “Sem Sorte”. 

 

 

 Comentário 1 (Postagem 2 – Blog 2) 
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O Governo errou em nao ter entrado com o pedido antes, nao defendo nem Governo 

e nem Professores, defendo a minha parte, sou aluno e me sinto prejudicado, um 

atraso absurdo, tinhamos acabado de normalizar o calendário, está na hora de acbar 

com essa vegonha. Uma ultima coisa: Alguns professores nao merecem ganhar nem 

metade do que ganham atualmente, antes de pedir aumento de salario que tal tirar o 

curso de Economia de PDF da classe D? 
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Postagem 3 – Blog 2 

T Governadora diz que greve na UERN causa prejuízo de R$ 45 milhões 
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A governadora Rosalba Ciarlini voltou a afirmar que não existe possibilidade do 

Governo do Estado conceder reajuste superior ao que já foi apresentado à 

Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(ADUERN). A categoria está em greve há 90 dias. Segundo Rosalba, a paralisação 

das atividades docentes causa um prejuízo de R$ 45 milhões ao Governo e à 

sociedade potiguar. “Os professores estão em greve há 90 dias, mas a folha de 

pagamento continua em dia. Um prejuízo de R$ 45 milhões, sem dúvida, já que as 

atividades acadêmicas estão paralisadas”, afirmou a Governadora em Mossoró, 

antes de participar da II Conferência Regional das Mulheres em Mossoró, em 

conversa com os jornalistas. 

Para a Governadora, o prejuízo maior é para os universitários e para a sociedade, 

que está cobrando um posicionamento mais forte do Governo do Estado e ela 

avisou: “estamos no limite. A proposta já foi apresentada e não há como ser 

diferente”. 

Segundo Rosalba, o Governo do Estado tem a intenção de fortalecer a Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte e que as ações não são possíveis com os 

professores e técnicos administrativos em greve. Disse que, apesar das propostas 

encaminhadas pelo Governo, docentes e técnicos não aceitaram. “Infelizmente isso 

não aconteceu e o maior prejudicado é o aluno”, comentou. 
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Postagem 4 – Blog 2 

T Ufa! 

ST1 Fim da greve da Uern, após 106 dias 

ST2 Fim da greve dos professores e técnicos da Uern. 
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Os professores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) se 

reuniram em assembleia na manhã de hoje, 14, na sede da Associação dos Docentes 

da Uern (ADUERN), e decidiram pôr fim à greve que já durava 106 dias, a maior na 

história da instituição. As aulas da Uern serão retomadas amanhã, 15. 

A decisão foi tomada depois que a Reitoria, em nome do Governo do Estado, 

apresentou um documento constando o atendimento da pauta de reivindicação da 

categoria. Mesmo considerando que o atendimento foi somente parcial, os docentes 

avaliaram como positivo o movimento, tendo em vista a intransigência da 

administração estadual em negociar. 

“O Governo só chegou a apresentar uma proposta concreta depois de 70 dias de 

greve, mesmo assim, depois da pressão da categoria com as mobilizações de rua. 

Dessa forma, o Governo esticou o movimento paredista se negando a negociar para 

poder pedir a abusividade e ilegalidade da greve na justiça”, diz o presidente da 

Aduern, professor Flaubert Torquato. 

 

NB 
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Nota do Blog – Uma paralisação sem vencedores. 

A Uern e a sociedade, a começar por seus alunos, perdem e perdem feio com tudo 

isso. 

A maior obra humana já edificada em Mossoró é tratada com menoscabo, com raras 

exceções, pela elite política deste estado. 
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Comentários da Postagem 4 – Blog 2 
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E depois de mais de 100 dias sem aula,a greve encerra vitoriosa??? 

pra quem? 

A mesma proposta havia sido dada há quase dois meses! 

E em que aspecto, senão apenas no salário dos professores, a UERN foi vitoriosa 

com essa greve?? 

Em nenhuma manchete, coluna etc.. vi/ouvi falar de propostas que melhorassem a 

tão sucateada UERN. 

SALÀRIO É O QUE IMPORTA. INTERESSE PRÓPRIO É O QUE IMPORTA! 

É CLARO QUE É JUSTO SALÁRIOS DIGNOS AOS NOSSOS 

PROFESSORES,MAS SÓ ISSO BASTA?? 

E A ESTRUTURA FÍSICA ? BIBLIOTECAS DIGNAS? E O INVESTIMENTO 

EM PROJETOS, PESQUISAS, BOLSAS DE ESTUDO?, MONITORIA 

REMUNERADA E AFINS.  

VERGONHAAAAA!!!  

ESSA GREVE NÃO PASSOU DE UMAS BOAS FÉRIAS REMUNERADAS. 

ENQUANTO ISSO, A UERN CONTINUA A MESMA “SUCATEADA” DE 

SEMPRE…. 
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Na minha opinião Rosalba Rosado sai vencedora e a UERN mais ainda enfraquecida 

e desmotivada para voltar as aulas…Qual o estimulo que terão os professores e 

administrativos para encarar os alunos em sala de aula e em suas atividades diárias? 

os mais prejudicados serão os alunos, como sempre…Acho que tá na hora de 

trabalhar e intensificar a luta pela Federalização da UERN Acho que tá na hora de 

trabalhar e intensificar a luta pela Federalização da UERN, já que Dilma aponta para 

criação de novas universidades em todo o Brasil. A UERN federalizada poderia até 

ser chamada de Universidade Federal de Mossoró – UFM, UFMO, UFEM, 

UFEMO, pense aí numa sigla (esse nome deveria ter sido o da antiga ESAM que 

hoje se chama UFERSA). A UFMO levaria o nome de uma das mais expresivas 

cidades nordestina. Algo semelhante ocorreu na paraíba quando a UFPB foi dividida 

e criou-se uma nova universidade, a Universidade Federal de Campina Grande – 

UFCG (onde fui formado). Seria bom pra todo mundo, principalmente para Rosalba 

Rosado, já que ela defende a educação como mais um gasto público…dessa forma, a 

senhora governadora investiria todo o orçamento da UERN nas Escolas Públicas 

Estaduais para melhorar sua média no Enem e a qualidade de vida do povo 

riograndense, pense que a senhora ganharia uma coroa de flores (rosas) dos 

educadores que hoje te desejam uma coroa de espinhos. Só posso dar idéias mas se 

eu fosse governador faria isso, um gol laço a favor da educação na história do RN e 

do Brasil…A chance agora é sua! 
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Postagem 5 – Blog 4 

 

T TÉCNICOS DA UERN RECUAM E ENCERRAM A GREVE  
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Falei que os professores tinham por trás alguma "eminência parda". Depois, o 

mesmo aconteceu com os servidores técnicos administrativos que haviam decidido 

aguardar a decisão da Justiça, e subitamente encerraram a greve hoje pela manhã. 

Não dá mais para entender nada. Outra negociação feita FIADO. 
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Postagem 6 – Blog 5 

 

T "A NOVELA DA GREVE" 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

A alguns meses a UERN passou cerca de 106 dias em greve, prejudicando alunos de 

todo RN, com isso foi acertado parcelas de Abril de 2012 a Abril de 2014, mas 

infelizmente a governadora do estado ainda não cumpriu com o combinado, 

provocando assim um novo indicativo de greve. 

Novos alunos estão entrando nesse semestre,mas parece que não vão conseguir 

entrar no tempo estimado pela universidade,quantos calendários foram feitos pela 

UERN nesse intervalo de tempo devido a greve?é bastante complicado,alguns 

alunos já pensam em desistir do curso da UERN,pois acham que não irão terminar o 

curso a tempo de exercer a profissão que o curso oferece,ou velhos demais. 

Entedemos também que os professores precisam de aumento,pois todos os anos o 

salário mínimo sobe,por outro lado existem alunos que querem ser universitários,ter 

uma formação,mas desse jeito não dá,é muito dificil conviver com isso. 

E agora recorrer a quem? 

Temos que esperar essa "NOVELA CHAMADA GREVE ACABAR". 
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Postagem 7 – Blog 6 

 

 

T Rosalba faz novo apelo para que professores voltem às salas de aula  
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A governadora Rosalba Ciarlini fez novo apelo aos professores da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (Uern) para que eles voltem às salas de aula. A 

convocação foi feita em Assú, na sexta-feira, 11, na solenidade de inauguração do 

conjunto habitacional Irmã Lindalva, diante de um pequeno grupo de alunos que 

pedia o fim da greve. 

"Eu também quero o fim da greve", destacou a governadora, lembrando que as 

negociações foram interrompidas antes mesmo do governo ter tempo para honrar o 

compromisso de encaminhar projeto de lei à Assembleia Legislativa determinando o 

aumento dos servidores, como havia sido acertado com o reitor Milton Marques e 

representantes dos segmentos universitários (professores, funcionários e estudantes), 

numa audiência em seu gabinete. 

"O governo já havia se comprometido a reajustar os salários", ressaltou, insistindo 

que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) impõe limites. 

Rosalba disse esperar que os estudantes possam convencer os professores a 

suspenderem a paralisação. "Precisamos, juntos, encontrarmos os meios legais", 

declarou, avisando que o fim da greve é a única condição para que as negociações 

possam ser retomadas. Condição, aliás, que havia sido revelada na nota que o 

governo divulgou nos jornais e rádios no fim de semana passado. 

Segundo a governadora, os prejuízos com a greve são expressivos. "A Uern custa 

meio milhão por dia e quase R$ 15 milhões por mês. Não é justo que o professor 

ganhe o salário sem trabalhar e o aluno não tenha aula. Isso eu não vou aceitar", 

avisou. 

Antes de a governadora terminar o discurso, os quatro manifestantes guardaram os 

apitos, baixaram os cartazes e se retiraram em silêncio. A multidão ouviu as 

explicações da governadora sobre os entendimentos que haviam sido iniciados com 

a Uern, atentamente.  

Depois, aplaudiu a governadora que encerrou sua fala dizendo que os tempos no RN 

são outros com relação à aplicação do dinheiro público. "Esse é um governo sério. 

Essas mãos começaram limpas e vão terminar limpas", completou, considerando a 

probidade administrativa a maior marca de seu governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 

 

Postagem 8 – Blog 3 

 

T Governadora suspende salários da UERN 
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A governadora Rosalba Ciarlini anunciou que os grevistas da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), não vão receber os salários de maio. A 

suspensão do pagamento foi anunciada na solenidade de assinatura da ordem de 

serviço da adutora do Alto Oeste, em Pau dos Ferros, nesta sexta-feira, diante de um 

grupo de manifestantes da instituição. 

“Democracia se faz com responsabilidade e ordem”, exigiu a governadora, 

relembrando que as negociações foram interrompidas não pelo governo, mas, pelos 

professores que não aceitaram a proposta do governo de encaminhamento do projeto 

de Lei `a Assembleia Legislativa, assegurando o compromisso assumido em uma 

audiência que durou cerca de cinco horas com representantes dos professores, 

funcionários, estudantes e reitor Milton Marques de Medeiros. 

“A Lei dá a segurança do aumento”, argumentou a governadora, frisando que a 

aplicação do reajuste está condicionada aos limites da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. A governadora disse que não é justo o professor em greve receber salário e 

repetiu: “terça-feira sai o pagamento e o governo não paga a quem não estiver 

trabalhando”, avisou 
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Postagem 9 – Blog 8 

 

T Governo vai recorrer da decisão do TJRN sobre a greve da UERN 
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O Governo do Estado recorrerá da decisão publicada nesta quarta-feira (30) no site 

do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, onde a juíza convocada Sulamita 

Pacheco reconhece a legalidade da paralisação dos servidores e professores da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern). 

Segundo o Consultor-Geral do Estado, José Marcelo Ferreira Costa, a decisão 

divulgada liminarmente será analisada pelo Governo, já que, apesar da greve ser 

considerada legal, existem algumas implicações que devem ser avaliadas, como o 

fato de garantir um percentual mínimo das atividades para a população, por 

exemplo. 

O processo nº 2012.007272-3 – que requer a suspensão imediata da greve e retorno 

imediato ao trabalho de todos os servidores e professores da UERN – foi ajuizada na 

última sexta-feira (25) pelo Governo do Estado. 

O Governo do RN, por meio da governadora Rosalba Ciarlini, buscou o diálogo e 

procurou a negociação para encaminhar o Projeto de Lei ao Parlamento 

condicionado à observância do limite prudencial previsto na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, mas as propostas foram rejeitadas já que os professores e 

servidores somente aceitam o pagamento retroativo ao mês de abril de 2012.  Assim, 

coube ao Estado judicializar o assunto para tentar garantir que os alunos da UERN 

não sejam penalizados com a paralisação. 

O Estado do Rio Grande do Norte se encontra acima do limite prudencial instituído 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e, dessa forma, a distribuição do reajuste 

possibilitaria a concessão dos aumentos aos servidores. 
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Postagem 10 – Blog 9 

 

T Greve reduz faturamento de comerciantes que atuam na UERN  
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A greve na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) vem trazendo 

transtornos não só para os alunos, que tiveram suas aulas suspensas, ou para os 

professores, que irão atrasar o período letivo. Muitos comerciantes têm visto suas 

vendas diminuírem em decorrência da pouca movimentação no local. 

De acordo com o comerciante Ubirajara Fernandes, mais conhecido como "Bira", as 

vendas reduziram bastante após a decretação da greve. "Estamos trabalhando com 

apenas 10% do faturamento, em relação ao período normal. Por sorte, ainda estão 

havendo as aulas de inglês e algumas aulas de mestrado, do contrário não teríamos 

cliente algum". 

Ele ainda afirma que a greve atual tem prejudicado muito mais os comerciantes do 

que as paralisações anteriores. "Nas greves passadas, grande parte dos profissionais 

era contratada, desta forma, quando decretaram a greve, muitos deles continuaram 

trabalhando com medo de perder o emprego. Já neste ano grande parte dos grevistas 

é concursada, não fica ninguém no campus. A gente acaba ficando desmotivado com 

tanto prejuízo", relatou Bira. 

Outro setor afetado pela greve é o das xérox. Segundo a comerciante Charlianny 

Florêncio, o número de clientes diminuiu tanto que está difícil até para pagar os 

funcionários. "A empresa é nova aqui, na instituição, portanto ainda não sabemos se 

vai afetar tanto quanto a greve anterior. E o pior é que não vemos outra alternativa 

para contornar a situação", revela. 

A greve da Uern foi deflagrada no dia 3 de maio. De acordo com professores e 

alunos, a greve atual foi gerada pelo próprio governo, que não cumpriu uma 

proposta elaborada em setembro do ano passado. 

A paralisação do ano passado foi a mais longa da história da Universidade e durou 

106 dias. Na época, para encerrar a greve de 2011, os servidores aceitaram a 

proposta do governo de parcelar o reajuste de 27% em três anos, sendo a primeira 

parcela, de 10,65%, acordada para abril deste ano. Como o governo não pagou nem 

deu previsão, professores e técnicos deflagraram uma nova greve. 

Desde então, o impasse sobre o cumprimento do acordo e as negociações se 

estendem. A paralisação deste ano, somada aos dias parados, representa 155 dias de 

greve contra apenas 134 de aulas, o que revela o prejuízo à comunidade acadêmica, 

aos comerciantes e à sociedade. 

Na audiência pública realizada na última quinta-feira, na Assembleia Legislativa, 

ficou acertado que o governo e sindicalistas terão um novo encontro amanhã, 25. A 

esperança é que as negociações avancem e que o encontro tenha um resultado 

satisfatório. 
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Postagem 11 – Blog 2 

 

T Procurador diz que “não há saída” para greve com LRF 
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“Nesse cenário, não há saída”. Esse o ponto de vista do procurador-geral de Justiça, 

Rinaldo Reis, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sobre o que é 

pleiteado por técnicos e professores da Universidade do Estado do RN (UERN). 

Ele presidiu reunião hoje pela manhã em seu gabinete (veja postagens mais abaixo), 

envolvendo representantes dos grevistas da universidade, reitor Pedro Fernandes 

Neto, deputado estadual Fernando Mineiro (PT), senadora Fatima Bezerra (PT) e 

Tatiana Mendes Cunha – secretária-chefe do Gabinete do Estado. 

Também participou o promotor Afonso Ligório. 

O impasse foi mantido. O Governo tem boa vontade, diz estar aberto ao diálogo, 

propõe-se a resolver a questão, mas não tem meios para dar o reajuste salarial de 

12,035% – conforme acordo que deriva do final da administração Rosalba Ciarlini, 

em 2014. 

Rinaldo foi claro. Não tergiversou, apesar de ter levantado uma alternativa d 

características draconianas. 
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Postagem 12 – Blog 10 

 

T Os grevistas da UERN deveriam ter vergonha na cara em fazer greve no 

momento difícil do RN atravessa  
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No instante que nosso Estado passa por tantas dificuldades é inadmissível que a 

sociedade apoie o governador Robinson Faria em conceder aumentos aos grevistas 

da UERN. 

Estamos vivendo um momento de crise quando o governo está juntando dinheiro e 

sacando do Fundo de Previdência para manter os salários de todos os servidores do 

Estado em dia, como pode a turma da UERN fazer greve para melhorar seus 

salários? Esses grevistas deveriam ter vergonha na cara, isso é um despautério, um 

escárnio para quem é contribuinte e deseja ver o aparato de segurança enfrentando à 

violência e criminalidade que nos amedronta. Não existe mais dinheiro para pagar 

ensino superior que é responsabilidade do Governo Federal, nossa sociedade tem 

que repudiar essa pressão descabida, sempre feita nos inícios de governo, para 

tirarem proveitos pecuniários em detrimento as verdadeiras prioridades do nosso 

povo. O governador está certo em manter as escolas da rede estadual funcionando, 

hospitais públicos e as polícias civil e militar fazendo milagres diante de uma crise 

no sistema prisional, mas aumentar salários desses grevistas que já ganham muito, 

não! 

Por mim, esta UERN ficaria em greve até o dia em que a nossa classe política 

conseguisse federaliza-la, tirando das nossas costas um peso de R$ 300 milhões por 

ano que serve para formar muitos paraibanos e cearenses com recursos o pobre RN. 

Esses grevistas deveriam saber que quem pagará seus aumentos salariais não é o 

governador, somos nós contribuintes que estamos apertados querendo e 

reivindicando outras prioridades, o dinheiro do Estado tem dono que sonos nós. 

Faço minhas as palavras do jornalista Alex Medeiros que sabiamente e 

corajosamente redigiu um texto irrepreensível. 

 

A UERN E A PIADA 

Quando se trata de uma sub-espécie que habita Mossoró, convém sempre contar a 

piada e depois explicá-la. Hoje algumas figuras abjetas confundiram pastel com 

pasteurização ao relembrarem que há três anos eu chamei uma greve da UERN de 

“legal”. 

O motivo, é óbvio, foi gerado pela burrice esférica dos aldeões do oeste e pela 

cavilação de misturar uma opinião sobre uma paralisação e uma outra contrária à 

condição de instituição estadual de ensino daquela universidade. Ser contra ou a 

favor de greve na UERN ou no raio que o parta não é parte da minha concepção de 

que a universidade é, sim, um desperdício luxuoso num estado miserável que mal 

tem recursos para cumprir sua obrigação constitucional para com a educação 

básica e torra R$ 300 milhões/ano com uma entidade que deveria estar sob o 

controle do governo federal, como manda a nossa Carta Magna.  

Quanto aos manés e lucrécias de Mossoró, os burraldos de aldeia, sequer 

aprenderam a distinguir duas opiniões distintas. Vivem, no destino que a subcultura 

histórica lhes aprisionou, são vítimas de uma greve permanente de saber. Quer que 

desenhe? 

Alex Medeiros 
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Postagem 13 – Blog 08 

 

T PEGOU: PGE vai entrar com ação contra greve da UERN e pedir que os dias 

parados sejam descontados 
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Após a politização do movimento de greve da UERN, a situação de negociação 

entre o sindicato e o governo do estado ficou muito complicada. 

Até segunda-feira a Procuradoria-Geral do Estado deve estar dando entrada em uma 

ação contra a Greve da instituição que já chega a marca dos 110 dias. 

O Blog teve informação que nessa ação, a PGE vai pedir os descontos nos salários 

dos dias de greve, trocando em miúdos, vai pedir a suspensão dos salários, já que os 

professores estão sem dá aulas há quase quatro meses.  

 

 Comentário 1 
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Da longeva greve dos servidores da UERN já restam provadas – pelo menos – duas 

coisas: 1) a população ‘atendida’ consegue assimilar muito bem uma eventual 

‘viuvez’, caso a instituição seja definitivamente extinta; e 2) o governador Robinson 

Faria é um sem-coragem, a exemplo do seu pupilo Silveira Júnior, o mal-avaliado 

prefeito de Mossoró.  

 

 

 Comentário 2 
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Até que enfim, Professor hoje só pensa em dinheiro, foram os tempos dos bons 

professores. A pauta desses sindicatos picaretas é sempre a mesma: Salário. 

Muitos não sabem nem usar a língua portuguesa adequadamente (não sabem nem 

falar conjugando o verbo corretamente). 

Os bons professores merecem meu respeito e admiração, dos quais, vários 

lecionaram durante minha vida estudantil. 

pROFESSORES com "p" minúsculo deveriam se chamar outra coisa, não 

professores. 
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Postagem 14 – Blog 10 

T Absurdo: UERN passa um ano parada em cada quatro anos, e nós bestas 

contribuintes pagando por isso 
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Não existe emprego público melhor que ser servidos ou professor da UERN. Eles 

trabalham trabalham 4 anos e ficam um parado recebendo seus salários e depois 

ainda recebem um aumento salarial.  Em 2011 eles passaram 106 dias em greve, e 

agora em 2015 já estão parados 140 dias recebendo em dia seus salários, ou seja 246 

dias. 

Levando em consideração que um ano tem 240 dias uteis, sem contar com os 

feriados e as férias, os professores e servidores da UERN só trabalham 4 em 5 anos, 

1 ano eles ficam parados em greve e depois ainda recebem um aumento nos seus 

vencimentos. 

Isto é um escárnio com nós contribuintes que pagamos para o Estado, em situação 

de insolvência, financiar o ensino superior que é uma atribuição do Governo 

Federal. 

Nós, contribuintes potiguares, Estamos pagando para pessoas de outros Estados 

obterem cursos superior quando o nosso RN não tem recursos para abastecer 

hospitais públicos, e sem grana para recrutar 7 mil policiais e incorporar as nossas 

forças de segurança para suprir o deficit nas policias militar, civil e bombeiros, e 

oferecer ensino básico e médio de qualidade nas escolas da rede estadual. 

Um contribuinte potiguar paga para financiar ensino superior para filhos de outros 

Estado enquanto seu filho estuda numa escola pública do RN sem qualidade de 

ensino. 

O governador, Robinson Faria tem o dever de acabar com isso, ele também deve 

satisfação a sociedade potiguar que é quem paga por esta UERN. A média salarial 

da UERN é de R$ 17 mil, tem gente ganhando acima dos R$ 30 mil, e quando se 

aposentam, nós sofridos contribuintes continuamos pagando. Se Robinson não 

tomar uma providencia, poderá ser acusado de prevaricar diante dessa situação. Isso 

tem que ter um basta!! 

Sabendo que a UERN custa R$ 300 milhões por ano, foi exatamente o que nós 

contribuintes gastamos para a turma da UERN ficar em casa, dinheiro que daria para 

recuperar todas nossas escolas da rede estadual. 

Vale lembrar que estudos feitos mostram que a anuidade de um aluno da UERN é 

mais caro do que em qualquer universidade ou faculdade privada no RN, ou seja, 

seria mais barato para o Estado pagar bolsas para os alunos oriundos de escolas 

publicas do RN. 

Os  Bispos dom Jaime Vieira da Rocha, e com o bispo dom Mariano Manzana, 

manifestaram irresponsavelmente apoio ao movimento grevistas, eles não sabem 

que a UERN custa R$ 300 milhões ano ao nosso combalido RN. É muito fácil para 

os bispos atirarem com a munição alheia. Seria bom que a igreja dos bispos 

incorporasse a UERN e transformasse numa Universidade Católica para desonerar 

nosso Estado dessa pesada despesa. 

O que o governador, com a classe política, tem que fazer com os bispos e a 

sociedade como um todo, é somar esforços para federalizar esta universidade que 

funciona 4 anos e fica 1 pagando seus professores e servidores sem fazerem nada. 

Espero que os bispos sejam mais responsáveis antes de opinarem sobre este assunto, 

e querendo podem me excomungar. 

Continuarei sendo devoto de Nossa Senhora de Fátima com a mesma fé. 
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Postagem 15 - Blog 11  

 

T Greve da UERN causa prejuízo de mais de R$ 50 milhões aos cofres do Estado  

 

ST Governador reclamou de "incompreensão" da categoria quanto à situação financeira 

do Estado; movimento foi iniciado no último dia 25 de maio. 
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Em greve desde o último dia 25 de maio, os professores e técnicos da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) já causaram um prejuízo aos cofres do 

Estado de mais de R$ 50 milhões, o que corresponde a cinco meses de greve. A 

informação sobre os valores foi repassada pelo governador Robinson Faria em 

entrevista à TV Ponta Negra nesta terça-feira (20). 

"O estado fez a sua parte, pagou o salário em dia e eles não cumpriram o papel de 

dar aula aos alunos. E agora não adianta fazer essa politização da greve, porque o 

Brasil passa por uma crise, o Estado está em crise, há uma compreensão por parte 

das demais categorias do Estado e não houve compreensão por parte do sindicato 

dos professores da UERN. Eles ouviram as opiniões jurídicas, sabem que o 

governador não pode dar o aumento, mas persistem na greve que o maior 

prejudicado é o estudante", declarou o governador. 

Ainda segundo Robinson, o Governo do Estado tem se esforçado para chegar a um 

acordo com os grevistas, mas tem encontrado "incompreensão" por parte dos 

docentes. O governador alega que o governo está proibido de conceder aumento, 

pois o Estado se encontra acima do limite legal da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF). 

"Então há um pouco de incompreensão por parte do sindicato dos professores, que 

fez uma campanha muito orquestrada, tentando jogar uma má vontade do 

governador e eu digo que foi uma campanha muito injusta". 

 

 

 

 


