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RESUMO 

 

Partindo das considerações de que as identidades sociais não são nem estão prontas e 
fixas, mas sim, situadas nos processos discursivos de suas construções (MOITA 
LOPES, 2003), nosso trabalho tem por objetivo geral investigar o discurso 
materializado no texto jornalístico sobre greve de servidores estaduais. Procuramos, 
especificamente, analisar a relação existente entre o processo de atribuição identitária 
aos grevistas e o acesso discursivo à imprensa. O corpus do trabalho se constitui de 
notícias extraídas do Jornal do Commercio online, no período de 1º de junho a 30 de 
julho do ano de 2009. Nosso objeto de estudo são os textos publicados sobre as greves 
de servidores da saúde e de professores do Estado de Pernambuco. Para o embasamento 
teórico-metodológico desta pesquisa, a Análise Crítica do Discurso (ACD), 
principalmente nos trabalhos de Van Dijk (1997b; 2008), configura-se como um guia. 
No tocante à noção de identidade, os textos de Castells (2002), Giddens (2003), Hall 
(1999), Hoffnagel (2010), Moita Lopes (2003), Penna (1997), Signorini (1998), dentre 
outros, e, em relação à questão do acesso discursivo ao domínio jornalístico, os 
trabalhos de Van Dijk (1997a, 2005) e Falcone (2005) serviram de aporte teórico para 
embasar a nossa investigação. Como resultado de nossas análises, verificamos que o 
acesso discursivo constitui-se como um processo capaz de possibilitar a atribuição de 
identidades múltiplas aos atores sociais na imprensa. Um olhar para os diversos 
discursos que constroem identidades, com base nesses princípios teóricos da ACD, 
possibilitou-nos a compreensão de que muitos discursos que tiveram acesso às notícias 
sobre greve estadual permitiram atribuições de identidades, aos grevistas, 
frequentemente estereotipadas em nossa sociedade e que só lhes geram preconceitos. 
 
 
 
 
Palavras-chave: identidade social; acesso discursivo; grevistas; Análise Crítica do 
Discurso 
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ABSTRACT 

 

Assuming that social identities are neither fixed or ready, but situated in the discursive 
processes of their construction (MOITA LOPES, 2003), our work aims to investigate 
the discourse materialized in a journalistic text about state civil servants’  strikes. It 
specifically seeks to examine the relationship between the process of assigning identity 

to strikers and the discursive access to media. Corpus is composed of news from the the 
online source of Jornal do Commercio, during the period from June 1st to July 30th, 
2009. The object of study are texts published about strikes of civil servants from the 
health department and of teachers within the state of Pernambuco. For the theoretical-
methodological grounding of this research, the Critical Discourse Analysis (CDA) 
constitutes a guide, mainly with Van Dijk (1997b; 2008). The writings of Castells 
(2002), Giddens (2003), Hall (1999), Hoffnagel (2010), Moita Lopes (2003), Pena 
(1997), Signorini (1998), among others, about the notion of identity, as well as the work 
of Falcone (2005) and Van Dijk (1997a, 2005), which refer to the issue of discursive 
access to the field of journalism, also provided theoretical basis to support our research. 
As a result of our analysis, we verified that the discursive access constitutes a process 
which is able to assign multiple identities to social actors in the media. A sight on the 
various discourses that construct identities, based on these theoretical principles of 
CDA, allowed us to understand that many speeches that had access to news about the 
state strike enabled the assignment, to strikers, of identities which are often stereotyped 
in our society and that only generate prejudice against the strikers. 
 
 
 
 
Keywords: social identity, discursive access; strikers; Critical Discourse Analysis 
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INTRODUÇÃO  

 

A mídia1 está difundindo identidades sociais e comprometendo o acesso de alguns 

discursos à informação, afirma Moita Lopes (2003). A partir dessa consideração, 

levantamos duas questões que nos serviram de guia para o desenvolvimento do presente 

trabalho: (i) Qual a relação entre atribuição identitária de atores sociais na imprensa e 

acesso discursivo? (ii) Os discursos que têm acesso ao jornal para compor o gênero 

textual2 notícia, sobre greve de servidores estaduais, interferem na atribuição de 

identidade dos grevistas?  

Com base na abordagem do autor e diante de tais questionamentos, partimos da 

hipótese de que, em notícias sobre greve de servidores estaduais, o acesso discursivo 

influencia ativamente no processo de construção identitária dos grupos que estão 

envolvidos no movimento grevista. Acreditamos, desse modo, que acesso discursivo e 

identidade social estão intrinsecamente relacionados.  

Tendo em mente, portanto, que as identidades não são nem estão prontas e fixas, 

mas sim, situadas nos processos discursivos de suas construções (MOITA LOPES, 

2003), temos por objetivo geral, em nossa pesquisa, investigar o discurso materializado 

no texto jornalístico sobre greve de servidores estaduais. Especificamente, pretendemos:  

 (a) Investigar, a partir da seleção de discursos inseridos em notícias sobre greve 

estadual de servidores da saúde e de professores, o posicionamento ideológico do jornal 

diante do fato tratado. 

 (b) Examinar quais são os discursos que têm acesso ao jornal para constituírem 

notícias sobre greve estadual de servidores da saúde e de professores; e  

 (c) Analisar como a escolha desses discursos, pelo jornal, proporciona a 

atribuição de identidades aos servidores da saúde e aos docentes do movimento grevista 

das Redes Públicas de Saúde e de Ensino do Estado. 

Com base nas considerações de Van Dijk (2008), o qual afirma que os 

trabalhadores passam a participar com mais intensidade do discurso da mídia quando 

                                                 
1 Mídias são um suporte organizacional que adotam as noções de informação e comunicação para integrá-
las em suas lógicas econômica, tecnológica e simbólica (CHARAUDEAU, 2006). 
 
2 Acreditamos que se faz relevante o estudo dos gêneros textuais, pois, como defende Miller (2009), eles 
são um constituinte específico e importante da estrutura comunicativa da sociedade, de modo a 
estabelecer relações de poder bastante marcadas, em especial dentro das instituições. Gênero é ação 
social. 
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estão inseridos no movimento grevista, chama-nos a atenção para a escolha de 

publicações de notícias sobre o tema greve de servidores da saúde e de professores. 

  Diz o autor que trabalhadores introduzidos em grupos grevistas não são definidos 

como fazendo parte da audiência, exceto quando estão em explicações negativas dos 

conflitos ou em notícias sobre negociações com os seus líderes.  

Isso nos faz pensar sobre a noção comumente compartilhada na sociedade, como 

também em discursos acadêmicos, acerca da imparcialidade e neutralidade existente no 

discurso jornalístico. Essa visão de objetividade, segundo Ribeiro e Fossá (2009), 

serve de escudo do  discurso  do jornal  para  despistar  os seus interesses  ideológicos, 

persuasivos e propagandísticos.  

Destaca Van Dijk (1996), que a suposição de imparcialidade das representações da 

notícia é posta em questão pela descrição tendenciosa que se faz das greves, em favor 

daqueles que estão no poder, um viés que pode ser destacado e observado especialmente 

em pequenos e sutis detalhes do relato noticioso. O poder aqui é tido como uma relação 

social entre grupos ou instituições, envolvendo o controle por parte de um grupo 

poderoso ou instituição das ações e mente de um grupo menos poderoso3. (VAN DIJK, 

2008)  

Com a finalidade de mostrar como esse poder se configura na imprensa, alguns 

autores (VAN DIJK, 1997a, 2005, 2008; FALCONE, 2005) trabalham com a noção de 

acesso discursivo, que consiste basicamente no espaço cedido a alguns discursos pelos 

veículos de comunicação para a construção discursiva do próprio jornal ou dos gêneros 

textuais jornalísticos. O acesso possibilita, desta maneira, que grupos sociais participem 

discursivamente desses gêneros.  

 O acesso a discursos pode ocorrer de diversas maneiras, segundo Van Dijk 

(1997a). Acreditando que a seleção de discursos constitui-se como um dos mecanismos 

que proporciona o acesso de grupos a participarem discursivamente da notícia, diríamos 

que neste ponto há uma relação com a questão da atribuição de identidades dos atores 

sociais, uma vez que, dependendo dos discursos que forem selecionados para serem 

divulgados na notícia, dos discursos reportados e da carga semântica que eles trazem, 

                                                 
3 Em nosso trabalho consideramos que os trabalhadores envolvidos no movimento grevista são os grupos 
que têm menos poder. Sabemos que a representação de uma entidade sindical tem o poder de dar 
desenvolvimento ao movimento grevista, entretanto, esse poder não é instituído, ele é apenas delegado 
pelos membros do próprio movimento grevista. Dessa maneira, mesmo estando cientes de que o grupo 
dos grevistas tem poder, iremos considerá-lo como o grupo dos menos poderosos. 
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haverá uma influência no processo de construção de identidades dos atores sociais que 

são relatados na notícia.  

Tendo em vista os referidos aspectos apresentados, faz-se relevante a presente 

investigação, uma vez que é imprescindível que se desenvolva na sociedade um olhar 

mais crítico sobre os discursos eleitos para serem representados nas notícias sobre greve 

de servidores da saúde e de professores, já que acreditamos que a seleção desses 

discursos influencia na legitimação do poder. Isso proporciona uma mudança no quadro 

social construído sobre a identidade dos servidores da saúde e dos docentes das Redes 

Públicas de Saúde e de Ensino do Estado, pois, como destaca Fairclough (2008, p.92), 

“a prática discursiva é constitutiva tanto de matéria convencional como criativa: 

contribui para reproduzir a sociedade como é, mas também contribui para transformá-

la”. Com esta visão, os próprios atores sociais, como destaca Castells (2002), estarão 

hábeis a construírem uma nova identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade 

e, ao fazê-lo, de buscar a transformação da estrutura social.  

Fundamentos que dão suporte a esta investigação são as contribuições de 

Hoffnagel (2010), Moita Lopes (2003), Castells (2002), Signorini (1998), Penna (1997), 

Hall (1999), Giddens (2003), dentre outros, no tocante à noção de identidade; assim 

como os trabalhos de Van Dijk (1997a, 1997b, 2005, 2008) e Falcone (2005), que se 

referem à Análise Crítica do Discurso e à questão do acesso discursivo ao domínio 

jornalístico. Tais obras são relevantes para a elaboração de nosso trabalho, pois 

fundamentam a idéia de que o discurso jornalístico não é neutro e imparcial, como 

também, a de que as atribuições de identidades no discurso jornalístico influenciam as 

situações de dominação e desigualdades presentes na sociedade. 

Como os atores sociais selecionados para analisarmos suas atribuições identitárias 

estão envolvidos no evento social greve, resolvemos pesquisar um pouco sobre esse 

movimento e apresentarmos aqui umas breves considerações sobre ele. 

 

O evento social greve 

 

A greve consiste em um instrumento dos trabalhadores coletivamente 

organizados. Ela tem a finalidade de reivindicação para que os objetivos requeridos 

pelos trabalhadores sejam atendidos (CARMO; CASELLA, 2007). Ela é decidida em 

assembleia pública convocada por um sindicato.  
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Segundo os autores, a greve é considerada como um instrumento muito poderoso 

nas mãos dos trabalhadores. Devido a isso, as empresas e instituições tentam de todas as 

formas limitá-lo, para que o povo, a massa, não possa se unir para lutar pelos seus 

direitos e batalhar por melhores condições de trabalho e de vida (CARMO; CASELLA, 

2007).  

No Brasil, a primeira grande greve aconteceu em 1917 com a paralisação geral da 

indústria e do comércio nas regiões industrializadas de todo o Brasil. As reivindicações 

dos operários eram por melhores salários e condições de locais de trabalho, por 

benefícios materiais e pelo reconhecimento de alguns direitos trabalhistas. Este 

movimento foi um dos mais abrangentes e longos de toda a história brasileira. Ele 

serviu para mostrar a força do movimento operário anarquista no Brasil, evidenciando 

como as organizações sindicais dos trabalhadores4 podiam lutar e defender seus direitos. 

Tendo grande repercussão no país, a paralisação dos trabalhadores serviu para mostrar 

também que uma greve geral era possível. A legislação dos Estados em que aconteciam 

a greve culpou de crime a ação anarquista e os operários foram humilhados em público 

e presos (SANTIAGO, 2010). 

Carmo e Casella (2007) afirmam que, mesmo as empresas e instituições 

tentando impedir a greve, ela é considerada como sendo um direito regido pela 

Consolidação de Leis do Trabalho e reconhecido pela Constituição Federal. A 

Constituição afirma: “é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores 

decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele 

defender” (apud CARMO; CASELLA, 2007). 

                                                 
4 Os sindicatos dos trabalhadores espalhados por todo o país teve início a partir de 1907 com a 
promulgação do Decreto n.1637 que concedeu aos operários a permissão para a organização e formação 
de sindicatos. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado da 
Bahia (Disponível em: <http://www.sintrafesc.org.br/sindicalismo.php> Acesso em: 24 de outubro de 
2011), os primeiros líderes sindicais do Brasil sofreram muita pressão dos governos e dos empregadores, 
que procuravam combatê-los por meio de penalizações.  
O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (SINTEPE) teve início em 1990. A 
constituição desse sindicato uniu forças importantes em favor de uma única causa: Associação dos 
Professores do Ensino Oficial de Pernambuco (Apenope), Associação dos Supervisores do Estado de 
Pernambuco (Assuepe), Associação dos Orientadores Educacionais de Pernambuco (Aoepe) e a 
Comissão dos Administrativos. Atualmente, o SINTEPE tem mais de 20 mil servidores filiados.  
Sobre o Sindicato dos trabalhadores em Saúde e Seguridade Social do Estado de Pernambuco 
(SINDSAÚDE) não tivemos acesso a informações sobre a sua fundação. 
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Pizzette5 afirma que a constituição assegura esse direito de greve aos 

trabalhadores devido à preocupação que se tem com os danos que as paralisações 

podem causar à tranquilidade pública. Considera também a autora que, por ser um 

movimento de pressão contra o empregador, a greve é vista como sendo intolerável e 

como desobediência ao Estado ou a um de seus poderes. Desse modo, ela é vista como 

algo negativo que não traz benefícios para a população.  

Essa imagem é construída não somente do movimento, mas principalmente dos 

indivíduos que o mobilizam, os grevistas. Acreditamos que um dos fatores que 

influenciam essa visão que se tem desses indivíduos, tidos como seres que ocupam uma 

lugar de exclusão na sociedade, está relacionado com o acesso que se dá a eles na 

imprensa6. 

 

 Aspectos metodológicos  
 
 

O corpus do trabalho se restringe ao domínio jornalístico, tendo como foco o 

gênero notícia.  As notícias foram extraídas do Jornal do Commercio online, no período 

de 01 de junho a 30 de julho do ano de 2009, período de início e fim das greves, tendo 

como objeto de estudo os textos publicados sobre as greves de servidores da saúde e de 

professores do Estado de Pernambuco.  

A eleição de tal jornal deve-se ao fato de ele possuir maior circulação no Estado7, 

ou seja, provavelmente ser o mais lido pelos pernambucanos, o que de certa forma 

contribui para uma maior divulgação das identidades que são atribuídas aos servidores 

da saúde e aos professores do estado. E a escolha de somente um periódico justifica-se 

por evitar que as distintas orientações ideológicas de outros jornais nos leve a variáveis 

não pertinentes. A escolha do Jornal do Commercio online ao invés do impresso deve-

se a dois fatores: a versão online do jornal publica, muitas vezes, mais de uma notícia 

                                                 
5 O ano de publicação do artigo da autora citada não foi publicado no site em que esse trabalho foi 
divulgado. Entretanto, as outras informações sobre esse material encontram-se nas referências 
bibliográficas de nosso trabalho. 
 
6 Procuraremos desenvolver este aspecto no andamento de nosso trabalho. 
 
7 De acordo com uma pesquisa realizada em 2010 pela a Associação nacional de jornais, o Jornal do 
Commercio possui uma média de circulação de 41.434, ocupando com isso a 27ª posição no rank dos 
maiores jornais do Brasil. 
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por dia, o que nos dava um maior número de acervo para a nossa pesquisa; e a 

facilidade de coleta do corpus.  

Tal pesquisa tem por base uma proposta de caráter qualitativo, pois a análise dos 

dados não está atrelada ao número de textos a ser investigado, mas sim, a sua natureza. 

Selecionamos, em um primeiro momento, o corpus geral, que se constitui de 

quarenta e uma notícias: vinte e quatro sobre greve de professores e dezessete sobre 

greve de servidores da saúde.  

Como temos por objetivo identificar nas notícias os discursos selecionados para 

construir o discurso do próprio jornal, em um primeiro momento de nossa metodologia, 

selecionamos todas as notícias que davam acesso a discursos diretos e indiretos dos 

atores sociais relatados no fato noticioso8. Como resultado, obtivemos um total de vinte 

e uma notícias sobre greve de professores e doze sobre greve de servidores da saúde.   

Desta maneira, as que não deram acesso a discursos reportados corresponderam a um 

total de três notícias sobre greve de professores e cinco sobre greve de servidores da 

saúde.  

Devido ao espaço limitado às análises na presente dissertação, selecionamos 

apenas algumas dessas notícias para integrar nosso corpus restrito do trabalho9 e, desta 

maneira, para serem objeto de análises mais específicas. Para a escolha das notícias, 

seguimos alguns critérios.  

Em relação às notícias que não davam acesso aos discursos reportados, 

decidimos eleger as que abordavam a categoria dos grevistas de uma maneira geral, ou 

seja, em que todos os trabalhadores, independente das distintas profissões que tivessem, 

fossem categorizados apenas como sendo professores ou servidores da saúde. 

Procedemos desse modo, pois desejávamos investigar a atribuição de identidades de 

todo o grupo grevista e não de variáveis específicas dentro dele, como por exemplo, 

identidades de profissões distintas. Essa preocupação se deteve especificamente aos 

servidores da saúde, já que esse grupo integra várias profissões, como médico, 

psicólogo, fisioterapeuta, etc. Como essas variações não acontecem com os docentes10, 

                                                 
8 Não consideramos no nosso trabalho que o acesso discursivo se delimita à divulgação de discursos 
reportados. Tratamos esses discursos como sendo um tipo de acesso. No capítulo 3 vamos nos deter um 
pouco mais nessa discussão. 
 
9 Todo o corpus restrito está presente nos anexos deste trabalho. 
 
10 Acreditamos que essas variações em relação à construção identitária não acontecem com a greve dos 
docentes, pois selecionamos apenas como corpus da presente pesquisa docentes da rede estadual. Se 
houvéssemos selecionado a mesma categoria de grevistas (professores) pertencentes a distintas redes, 
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todas as notícias que não davam acesso aos discursos reportados na greve de professores 

(três textos) passaram a integrar o corpus restrito do nosso trabalho. Já em relação à 

greve da saúde, como, das cinco notícias que não davam acesso discursivo aos 

grevistas, três versavam especificamente sobre greve de profissões distintas no sistema 

de saúde – odontólogos, médicos e enfermeiros – elegemos apenas duas notícias que 

abordavam a classe dos servidores da saúde de uma maneira geral. 

Decidimos selecionar essas notícias sem acesso a discursos reportados para 

integrar o corpus restrito de nossa pesquisa, pois pretendemos investigar como o acesso 

discursivo se constitui em uma prática que não se limita apenas à seleção de discursos 

reportados.  E, além disso, temos a intenção de averiguar como se constitui a atribuição 

de identidades nestas notícias sobre greve em que os discursos dos protagonistas do 

acontecimento relatado não aparecem. 

Já em relação às notícias que davam acesso aos discursos reportados dos atores 

sociais, seguimos mais de um critério para a seleção do corpus restrito, pois o número 

de notícias era bem maior do que aquelas que não davam acesso discursivo. A maior 

parte dos critérios que utilizamos foram idênticos para as duas greves, com exceção de 

um – o mesmo que utilizamos para a seleção de notícias da greve de servidores da saúde 

que não davam acesso a discursos reportados. Procuramos, com isso, eleger as notícias 

que tratavam de todas as categorias de servidores da saúde (não especificamente de 

médicos, odontólogos e enfermeiros), pois não tínhamos a intenção de analisar a 

construção de identidades de profissionais distintos da área da saúde.  

Em relação aos outros critérios, buscamos: 

• Selecionar as notícias que apresentavam mais discursos reportados. Detivemo-

nos a isso, pois, como o discurso reportado é um tipo de acesso discursivo e, como os 

referenciais teóricos lidos relatam que quem tem mais acesso discursivo tem mais 

poder, pretendíamos observar nas notícias sobre greve se essa teoria se aplicava; 

• Escolher as notícias em que os atores sociais relatados no fato noticiado eram 

mais citados, pois consideramos que a simples menção aos atores sociais também 

consiste em um tipo de acesso discursivo; 

• Selecionar notícias do período de início, meio e fim da greve, que seguissem 

uma determinada cronologia dos fatos relatados, sem priorizar, por isso, somente o 

                                                                                                                                               
federal, privada e estadual, possivelmente a atribuição na notícia de identidades desses servidores não 
seria a mesma. 
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ápice da greve para vermos se, com o andamento do movimento, as identidades sociais 

dos atores sociais relatados no fato noticioso mudavam; e 

• Eleger, quando houvesse mais de uma notícia publicada no mesmo dia, pelo 

menos uma para estar no corpus restrito, já que, as informações sobre o movimento 

grevista haviam sido bastante divulgadas naquele dia na mídia e, deste modo, 

acreditávamos que haveria uma maior referência aos atores sociais protagonistas desse 

movimento. 

Com base nesses primeiros passos realizados com o corpus geral, vinte e três 

notícias passaram a integrar o corpus restrito de nossa pesquisa. Dentre elas: treze sobre 

greve de professores, sendo dez que dão acesso a discursos diversos e três que não dão; 

e dez sobre greve de servidores da saúde, sendo oito que dão acesso a discursos diversos 

e duas que não dão. Com esse corpus em mãos, passamos a selecionar os dados que 

iriam ser analisados em nosso trabalho11. 

As macrocategorias de análise que seguimos foram: (a) acesso de discursos 

diretos e acesso de discursos indiretos e (b) organização textual da notícia. Em ambas 

categorias, os itens lexicais, como, os nomes, adjetivos, verbos, pronomes, conjunções, 

e as orações sintáticas foram consideradas como microcategorias de  análise em nosso 

trabalho12. 

A dissertação foi dividida em quatro capítulos, elaborados da seguinte maneira:  

• Capítulo I: discussão sobre o conceito de identidade social, juntamente aos aspectos 

que lhes são relacionados, como: poder, representação social, múltiplas identidades e 

estereótipos sociais; e explanação do campo de estudo selecionado por nós para servir 

de guia aos estudos das identidades sociais em nossa pesquisa, a Análise Crítica do 

Discurso. 

• Capítulo II: discussão sobre o segundo tema central que serviu de orientação a nossos 

estudos, o acesso discursivo à imprensa, e também, sobre os aspectos que lhes são 

relacionados, como: poder e ideologia. 

•   Capítulo III: análise das notícias e explanação dos discursos reportados como sendo 

um tipo de acesso discursivo que proporciona a construção identitária dos atores sociais 

relatados no texto noticioso. 

                                                 
11 Nos capítulos 3 e 4, em que nos dedicamos às análises da pesquisa, expomos em detalhes os aspectos 
metodológicos referentes às seleções que realizamos dos dados. 
 
12 Nos capítulos 3 e 4, explicaremos o porquê de selecionarmos tais categorias (macro e micro) de análise 
para serem o foco de nossa investigação.  
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• Capítulo IV: análise das notícias e explanação da relação existente entre a 

organização textual desse gênero e a atribuição de identidades dos atores sociais.  
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1. IDENTIDADE SOCIAL E ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO 

 

Estamos, nos últimos anos, presenciando “uma verdadeira explosão discursiva 

em torno do conceito de identidade” (HALL, 2000, p.103). Questões identitárias 

geralmente vêm sendo amplamente discutidas em trabalhos antropológicos e 

sociológicos. Antigamente, elas só estavam no centro dos debates e meditações 

filosóficas. Agora, como afirma Bauman (2005, p.23), tais debates se constituem no 

“papo do momento, um assunto de extrema importância e evidência”.   

Isso ocorre devido ao fato de ser necessário analisar o indivíduo moderno, não 

como um sujeito unificado, que por tanto tempo foi visto como tendo uma identidade 

fixa e estável no mundo social, mas sim, como um sujeito pós-moderno que possui 

novas identidades, sejam elas inacabadas e/ou contraditórias13. 

Woodward (2000) diz que refletir sobre identidade se torna algo constante nas 

discussões contemporâneas, pois o mundo em que vivemos é frequentemente marcado 

por “reconstruções globais das identidades nacionais e étnicas e da emergência de novos 

movimentos sociais, os quais estão preocupados com a reafirmação das identidades 

pessoais e culturais” (p.67).  

Segundo a autora, para compreender o que faz da identidade ser esse foco de 

atenção nos debates atuais, é necessário examinar e estar atento às possíveis relações 

existentes entre questões identitárias em diferentes níveis, sejam eles em um contexto 

mais global ou em um mais local. Em âmbitos mais globais, existe a preocupação de 

investigar questões ligadas a identidades nacionais e éticas e, em âmbitos mais locais, a 

preocupação é com as identidades pessoais e, consequentemente, com as relações 

pessoais. 

Alguns autores (WOODWARD, 2000) afirmam que nesse contexto atual 

marcado por tantos debates e mudanças que vêm ocorrendo em relação às questões 

identitárias chega-se ao ponto de se afirmar a existência de uma crise de identidade.  Tal 

crise ocorre devido ao fato de não se considerar mais o indivíduo como possuindo uma 

posição exclusivamente estável no mundo. Diz Mercer (1990 apud HALL, 1999, p.9) 

que identidade somente se torna uma questão de discussão quando está em crise, pois 

“algo que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida 

                                                 
13 Não consideramos que as antigas discussões sobre construção identitária eram equivocadas por definir 
que as identidades de um sujeito eram fixas e estáveis, e que as discussões atuais, que veem esse sujeito 
possuindo múltiplas identidades são as corretas. Consideramos que as antigas discussões dos autores 
sobre atribuição de identidade do sujeito foram relevantes para a época. 
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e da incerteza”. Por isso, comumente se afirma que essas crises de identidade estão 

deslocando muitas vezes as estruturas centrais da sociedade moderna. 

Bauman (2005), nesse mesmo âmbito de discussão, considera que sempre ao 

ouvirmos a palavra identidade, estamos certos de que está havendo uma batalha. O 

campo em que ocorre essa batalha é considerado como o lar natural da identidade. “Ela 

só vem à luz no tumulto da batalha, e dorme e silencia no momento em que 

desaparecem os ruídos da refrega” (p.84).  

Hall (2000) questiona em seu trabalho se há a necessidade de se levantar mais 

discussões sobre o assunto, pois considera que já existem, há muito tempo, muitos 

debates sobre esse tema sob distintos pontos de vista, sejam antropológicos, 

psicológicos, sociológicos e linguísticos.  Acreditamos, entretanto, que estas discussões 

não estão finalizadas e que qualquer novo olhar direcionado sobre o tema é válido, pois 

as diversas identidades no mundo social estão se renovando, sendo consideradas como 

múltiplas e, dessa forma, requerem cada vez mais discussões. 

Uma abordagem discursiva sobre as questões identitárias será pertinente se 

levada adiante, uma vez que irá tratar de identidade como algo que está em constante 

construção, como um processo que nunca está completo e determinado, pois um 

indivíduo pode ganhá-la ou perdê-la, sustentá-la ou abandoná-la (HALL, 2000). 

Baseando-nos em Moita Lopes (2003), acreditamos que se fazem relevantes 

estudos e trabalhos direcionados para a análise e discussão das diversas identidades 

sociais devido ao grande momento de reflexão que estamos vivenciando na sociedade 

contemporânea. Refletir sobre identidades sociais e revelar algumas práticas discursivas 

em que elas são focadas possibilita que estejamos colaborando para a conscientização 

sobre as distintas relações sociais e para a compreensão do mundo que passa por tantos 

conflitos e desordens (MOITA LOPES, 2003).  

 Essas considerações se baseiam no conceito que Giddens (2002) elabora sobre 

reflexidade, em que ele vê as identidades como sendo um processo de construção 

reflexiva. Nessa construção, as pessoas podem escolher os seus estilos de vida, ao 

contrário das sociedades tradicionais, em que as possibilidades de escolha são 

determinadas pela tradição (RESENDE; RAMALHO, 2006).  

 Estudar identidade social, tendo como base a teoria da reflexidade, permite que o 

indivíduo seja visto como aquele que, em processo reflexivo de suas atividades na vida-

social (RESENDE; RAMALHO, 2006), não possui uma identidade fixa e estática, mas 

sim, como o que possui múltiplas identidades, as quais surgem devido às 
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transformações e desenvolvimentos que o mundo vem presenciando. Isso ocorre porque 

essas transformações aos poucos abalam a ideia que nós temos de que nós próprios 

somos sujeitos totalmente integrados e conscientes de nossas ações. As identidades 

baseadas no estilo antigo, sendo vistas como rígidas e inegociáveis, não mais vão ser 

levadas em consideração, devido ao novo mundo de oportunidades que surgem. 

(BAUMAN, 2005). 

O próprio termo “identidade social” possibilita que percebamos que nossas 

identidades se transformam continuamente em relação aos sistemas sociais e culturais 

em que estamos inseridos e aos interlocutores com quem estabelecemos contato. Diz 

Bauman (2005): 

 

Buscamos, construímos e mantemos as referências comunais de nossas 
identidades em movimento – lutando para nos juntarmos aos grupos 
igualmente móveis e velozes que procuramos, construímos e tentamos 
manter vivos por um momento, mas não por muito tempo. (p.32) 

 

Acreditamos que essa visão possibilita que os cenários culturais de “classe, 

gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade que, no passado, forneceram-nos 

sólidas localizações de indivíduos sociais” (CARMAGNANI, 2003, p.307) sejam 

fragmentadas, e com isso, haja um maior respeito para as distintas identidades que os 

indivíduos assumem e uma maior compreensão para as transformações que a sociedade 

vem presenciando.  

Frente a tantas abordagens e olhares, sejam eles antropológicos, sociológicos e 

linguísticos direcionados para o tema identidade, procuraremos direcionar o nosso 

olhar para ele tendo como guia os pressupostos teóricos da Análise Crítica do Discurso 

(ACD). Assumimos esta posição, pois consideramos que o processo de atribuição de 

identidades é sempre marcado por relações de poder e a área da Linguística que se 

dedica a analisar a força discursiva na “produção, manutenção e mudança das relações 

sociais de poder” (PEDRO, 1997, p.22) é a Análise Crítica do Discurso14.  

 

1.1. Conceituando identidade  

 

Identidade, segundo Hoffnagel (2010, p.64), constitui-se “numa noção tão 

comum e cotidiana que é difícil de se chegar a um consenso sobre seu significado”. De 

                                                 
14 No tópico 1.5 levantaremos mais especificamente algumas discussões sobre esse tema. 
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acordo com Hall (1999, p.8), conceituar identidade se configura em algo extremamente 

complexo, “pouco desenvolvido e compreendido na ciência social para ser 

definitivamente posto à prova”.   

Às vezes, identidade será tratada como sinônimo de “personalidade ou de 

identidade pessoal” (HOFFNAGEL, 2010, p.239), uma identidade que pertence 

especificamente a cada indivíduo; como algo que serve para vincular os sujeitos em 

semelhantes grupos sociais; ou como algo que serve para distinguir 

sociodemograficamente os homens, como por exemplo, sexo, naturalidade, idade, etc. 

(HOFFNAGEL, 2010) 

Segundo Hall (1999), existem três possíveis concepções de identidades baseadas 

em visões distintas que se tem sobre o sujeito: sujeito do Iluminismo; sujeito 

sociológico; e sujeito pós-moderno.  

Para o sujeito do Iluminismo, o núcleo de uma pessoa passa a ser visto como 

sendo totalmente unificado que, do início de seu nascimento até o fim de sua existência, 

permanece o mesmo. Esse núcleo se baseia na visão de um indivíduo centrado, 

pensante, ciente de sua capacidade de razão, de ação e de consciência. Essa visão de 

sujeito consciente, situado no centro do conhecimento, “ganha força entre o Humanismo 

Renascentista do século XVI e o Iluminismo no século XVIII (CORACINI, 2003, 

p.240). Na época do Iluminismo, o mundo presencia o nascimento desse sujeito que 

será denominado como cartesiano e considerado como soberano e que permanece até 

hoje como o ideal na cultura do Ocidente. Desta maneira, identidade, tendo como base o 

centro essencial de um indivíduo, é conceituada como uma ancoragem egocêntrica e 

estável que uma pessoa adquire e que permanece com ela até a sua morte.  

Para o sujeito sociológico, o núcleo do indivíduo passa a ser visto como aquele 

que se forma na relação com outras pessoas. Sendo assim, ele não é autônomo e auto-

suficiente desde o seu nascimento até a sua morte. Essa visão surgiu devido ao fato das 

sociedades irem cada vez mais se complexando e, com isso, tornando-se mais coletivas 

e sociais. A visão centrada no homem, ou seja, a antropocêntrica, passou a ser 

questionada, pois já se almeja uma noção de concepção mais social de sujeito.   Dessa 

forma, esse sujeito passa a ser analisado ainda como tendo um núcleo interior, mas esse 

núcleo é formado e modificado de acordo com a interação do indivíduo com o mundo, 

com as diversas culturas. A identidade, com base nisso, passa a ser conceituada como 

algo que se constitui na “interação entre o eu e a sociedade” (HALL, 1999, p.11).  
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Essa visão vai influenciar o sujeito pós-moderno que passa a ser considerado não 

como um indivíduo unificado, mas sim, como um indivíduo fragmentado, constituído 

não apenas de uma, mas de várias identidades. Identidade passa assim a ser vista como 

algo que muda continuadamente em relação às formas pelas quais os indivíduos são 

representados nos sistemas culturais. Dessa maneira, “o sujeito não assume identidades 

que são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente” (HALL, 1999, p.13).   

Essa noção é a que nós decidimos abraçar no trabalho em questão. Ela servirá de 

guia para orientar nossas futuras discussões. Acreditamos que a noção de um sujeito 

assumindo várias identidades é a que mais se adéqua aos objetivos que pretendemos 

desenvolver em nossa pesquisa, pois assumimos que os indivíduos inseridos em 

movimentos grevistas da Rede Estadual de Ensino e da Saúde de Pernambuco possuem 

não somente a identidade de professor grevista ou de servidor da saúde grevista, mas 

sim, múltiplas identidades, sejam elas a de professor e de professor grevista, de servidor 

da saúde e de servidor da saúde grevista, de trabalhador, de pai/ mãe, filho (a), etc. 

No âmbito das discussões sobre os diversos conceitos que se tem sobre 

identidade, cabe, devido aos objetivos que pretendemos desenvolver neste trabalho e à 

perspectiva discursiva e sociológica que decidimos aqui seguir, deixarmos explícito 

que, quando nos referirmos ao termo identidade, estaremos o admitindo não como 

sendo algo pessoal ou individual, mas sim, como algo social, que está em relação 

interacional com os aspectos da sociedade.  

Antes de nos determos às discussões sobre múltiplas identidades e identidade 

social, cabe-nos dedicar algumas considerações sobre representação de atores sociais. 

Consideramos ser relevante essa discussão, pois, quando se fala sobre esse tipo de 

representação, um dos aspectos considerados como constitutivo da representação dos 

atores sociais chama-se identificação15. Dessa maneira, pensamos na seguinte questão: 

                                                 
15

 Em vez de falar de identidade, Coracini (2003), seguindo uma perspectiva psicológica – diferente da 
que decidimos adotar em nosso trabalho, prefere usar o termo identificação, pois considera que a 
expressão identidade se refere a algo acabado, fixo. Como, com base no sujeito pós-moderno, esta 
expressão é tida como um processo em formação e sempre incompleto, melhor convém considerá-la 
como identificação. Diz que, na verdade, apenas se “é possível capturar momentos de identificação do 
sujeito com outros sujeitos, fatos e objetos”, e não, capturar identidades, pois estas não são estáticas, 
“formam-se ao longo do tempo, através de processos inconscientes” (CORACINI, 2003, p.243). Dessa 
maneira, segundo a autora, identidade deve ser vista como algo que se (re)constrói a todo momento diante 
das necessidades de interação do indivíduo com a sociedade e, por isso, que se deve tratá-la como 
identificação. Mesmo sabendo que existe essa diferenciação teórica em alguns trabalhos entre o que seria 
identificação e identidade, consideramos em nosso trabalho estes dois termos como sinônimos. Vemos 
tais noções dessa maneira, pois acreditamos, ancoradas nas considerações de alguns atores (BAUMAN, 
2005; HOFFNAGEL, 2010), que todo processo de construção identitária de uma pessoa não é estático, é 
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quando falamos em atribuição de identidades aos indivíduos é o mesmo que falar em 

representação social dos atores sociais?  

 

1.1.1.  Atribuição de identidade é o mesmo que representação social?  

 

 O conceito de representação social que nos baseamos é o desenvolvido por Van 

Leeuwen (1997). Para o estudioso, atores sociais são envolvidos em várias práticas 

sociais. As relações que se estabelecem entre esses atores podem ser analisadas com um 

olhar para os discursos, pois os atores sociais sempre vão ser representados no discurso.  

Van Leeuwen (1997) apresenta, através de uma descrição sócio-semântica, 

estratégias pelos quais esses atores podem ser representados em determinados tipos de 

discursos. Nessa descrição, ele enfatiza que alguns atores podem ser incluídos ou 

excluídos na representação, e outros podem ser preferencialmente representados, 

apresentando um certo destaque. As diferentes realizações linguísticas a que os 

locutores recorrem para representar esses atores em determinados discursos podem 

indicar, dessa forma, alguns posicionamentos valorativos em relação a eles e a suas 

atividades. 

Cada uma das estratégias propostas pelo autor está ligada a realizações 

linguísticas específicas. Dentre essas estratégias, duas nos chamam a atenção por 

estarem relacionadas às identidades dos indivíduos e, por isso, merecem aqui algumas 

considerações. São as de: nomeação e categorização. Diz o autor que nós podemos ser 

representados em termos de nossa identidade única, a qual ele denomina como sendo 

uma estratégia de nomeação, ou em termos de identidades e funções que nós 

partilhamos com outros indivíduos, sendo a estratégia de categorização. Como nosso 

trabalho se detém aos aspectos relacionados às identidades sociais, vamos nos limitar 

aos aspectos da categorização. 

 Considera Van Leeuwen (1997) que a categorização dos atores sociais pode 

ocorrer de duas maneiras fundamentais, uma relacionada às atividades que os atores 

realizam, como, por exemplo, às suas funções ou ocupações, denominada, por isso, de 

funcionalização, e, outra, relacionada  não a aquilo que os atores fazem ou 

desempenham,  mas a aquilo que eles são, ou seja, o que os constitui e os diferencia de 

                                                                                                                                               
sim, um processo que se baseia na multiplicidade de características que os indivíduos podem assumir 
dependendo das interações que estejam envolvidos.  
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outros indivíduos, denominada de identificação. Este tipo de representação pode 

ocorrer também de acordo com alguns aspectos específicos, como: classificação, 

identificação relacional e identificação física.  

Classificação, como o próprio nome já indica, diz respeito à representação dos 

atores sociais segundo a diferenciação de classes de pessoas, incluindo “idade, sexo, 

origem, classe social, riqueza, raça, etnicidade, religião, orientação sexual, etc.” (VAN 

LEEUWEN, 1997, p.202).  A identificação relacional representa esses atores em termos 

da relação pessoal, seja de parentesco ou de trabalho que os indivíduos têm entre si, 

como, mãe, tio, amigo, colega, etc. E a identificação física os representa em termos de 

características físicas, que os identificam e diferenciam em um determinado contexto 

como, alto, negro, careca, loiro, etc. (VAN LEEUWEN, 1997). 

Para nós, esses tipos de identificações que o autor se refere não significa o 

mesmo que identidade.  As representações sociais a que o estudioso se refere, a nosso 

ver, servem de orientação para a atribuição identitária de um indivíduo, é como se 

existissem várias mecanismos para a construção de identidades de uma pessoa, e um 

deles fosse exatamente as representações sociais que se fazem desses indivíduos. A 

maneira como esses atores sociais serão representados nos diversos discursos – seja em 

relação às classes de pessoas, relações pessoais ou características físicas, de acordo com 

Van Leeuwen (1997) – se constituirá no caminho para a construção de identidade de um 

ser.  

 

1.2. Múltiplas identidades  

 

As identidades não são algo particular de um grupo ou de um indivíduo. São 

construções sempre inequivocadamente realizadas como um trabalho simbólico de um 

grupo com sua cultura. As condições para a construção das identidades estão 

intimamente vinculadas às condições de existência, à cultura e às relações sociais em 

que o indivíduo ou o grupo se encontra inserido, ou seja, as construções identitárias são 

influenciadas pelo contexto, pela interação de indivíduos no curso de eventos comuns 

(HOFFNAGEL, 2010).  Dessa forma, concebe-se a idéia da possibilidade de múltiplas 

identidades sociais que são construídas sobre diferentes referenciais disponíveis e 

distintos recortes (PENNA, 1997).  

Sobre tal aspecto, Bauman (2005, p.17) afirma que a “identidade não tem a 

solidez de uma rocha”, não é garantida, nem categórica e fixa para toda a existência do 
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indivíduo. Comprometer-se com uma identidade apenas para toda vida, ou por um 

longo tempo da vida, é algo bastante arriscado, pois as identidades “são para usar e 

exibir, não para armazenar e manter” (BAUMAN, 2005, p.96). Ela, em verdade, é 

bastante negociável e revogável, sempre está inacabada e sempre sendo formada, e as 

decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que ele percorre, a maneira como 

age, são fatores cruciais para a sua constituição. A respeito disso ressalta ainda o autor 

que: 

uma identidade coesa, firmemente fixada e solidamente construída seria 
um fardo, uma repressão, uma limitação da liberdade de escolha. Seria 
um presságio da incapacidade de destravar a porta quando a nova 
oportunidade estiver batendo (BAUMAN, 2005, p. 60). 

 

Essa consideração é baseada em um conceito estratégico e posicional (HALL, 

2000). Isso ocorre porque ele vai de encontro à posição, que geralmente se constitui na 

carga semântica oficial ao se definir identidade, de se considerar o indivíduo como 

possuindo um núcleo do eu que permanece estável do início ao fim de sua existência, 

um núcleo que não sofre mudanças ao longo do tempo e da história.  

Considerar o indivíduo como possuindo múltipas identidades é aceitar que, na 

modernidade tardia, elas nunca são unificadas, e sim, cada vez mais fragmentadas e 

fraturadas. É perceber “que elas não são, nunca, singulares, mas multiplamente 

construídas ao longo de discursos, práticas e posições que podem se cruzar ou ser 

antagônicas” (HALL, 2000, p.108). Para Silva (2000), 

 
O processo de produção da identidade oscila entre dois movimentos: 
de um lado, estão aqueles processos que tendem a fixar e estabilizar a 
identidade; de outro, os processos que tendem a subvertê-la e a 
desestabilizá-la. É um processo semelhante ao que ocorre com os 
mecanismos discursivos e linguísticos nos quais se sustenta a 
produção da identidade. Tal como a linguagem, a tendência da 
identidade é para a fixação. Entretanto, tal como ocorre com a 
linguagem, a identidade está sempre escapando. A fixação é uma 
tendência e, ao mesmo tempo, uma impossibilidade. (p.84) 

 
Sendo assim, a identidade de um indivíduo será constituída por variados 

elementos que surgem devido às diversas interações sociais do indivíduo. Essa 

identidade sofre mudanças ao prolongar do tempo, de acordo com as várias fases da 

vida, como também, de acordo com os variados contextos aos quais este indivíduo irá 

interagir e com diversos outros fatores. Para Hoffnagel (2010), por exemplo, essa 

atribuição de identidade dependerá, em parte, do interlocutor com o qual o indivíduo irá 
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se relacionar, pois haverá uma negociação de identidades entre os indivíduos na 

interação16. 

    

1.3. Identidade social e poder 

 

Identidade social se constitui no grau de visibilidade do homem na esfera 

pública, isto é, na sua posição na esteira hierarquicamente organizada das relações 

sociais (SIGNORINI, 1998). Desse modo, a construção social da identidade sempre 

ocorrerá em um contexto marcado por relações de poder, ou seja, sempre estará 

relacionada com a atribuição de valores. Por isso não podemos defini-la sem inseri-la 

em um contexto marcado por relações sociais e de poder. Dessa maneira, ela se 

constituirá na posição da pessoa, em relação à posição dos demais dentro da sociedade 

(CASTELLS, 2002).  

Giddens (2003) considera que o poder “é gerado na (e através da) reprodução de 

estruturas de dominação" (p.304), ou seja, a sua existência pressupõe mecanismos de 

dominação, por meio dos quais, em processos de reprodução social, ele irá operar. O 

lugar principal em que o poder irá se desenvolver, influenciando a formação da divisão 

das sociedades em classes, será a cidade.  Diz o autor que o poder irá evidenciar a 

existência de conflitos e de opressões. Devido a isso, o Estado deve estar organizado de 

maneira a minimizar o alcance do poder, restringindo-o através de seu parcelamento de 

forma democrática.  

Afirma Silva (2000), que o conceito de identidade social sempre estará marcado 

por vetores de força e por relações de poder, pois as identidades não vão simplesmente 

ser harmoniosamente definidas, mas sim, serão impostas e muitas vezes disputadas em 

um campo de hierarquias na sociedade.  

Nesse âmbito de se considerar atribuição de identidade social marcada por 

relações de poder, Bauman (2005) afirma que em um dos pólos da sociedade estão os 

indivíduos que conseguem atribuir e desarticular suas próprias identidades mais ou 

                                                 
16 Se uma pessoa é professora, por exemplo, e entra em uma sala de aula de pós-graduação com vários 
alunos com o objetivo de dar uma aula para eles, o contexto em que esses atores sociais se encontram 
permite que eles negociem qual identidade cada um desses atores irá assumir naquele momento (quem 
será o professor e quem serão os alunos). Em outra ocasião, um desses alunos de pós-graduação, ao entrar 
em outra sala de aula, de Ensino Médio, por exemplo, cujo seu intuito agora não é mais o de ouvir uma 
aula, mas sim, o de ensinar algo, irá assumir não mais a identidade de aluno, mas a de docente, e os outros 
atores sociais que estarão na sala, em negociação de identidades com ele (o professor), assumirão a 
identidade de aluno.  
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menos às suas vontades. No outro pólo da sociedade se aglomeram os indivíduos que 

tiveram negado o acesso à escolha de suas próprias identidades. Estes não têm o direito 

de manifestar as suas preferências e se vêem oprimidos por identidades aplicadas e 

impostas por outros – “identidades de que eles próprios se ressentem, mas não têm 

permissão de abandonar nem das quais conseguem se livrar. Identidades que 

estereotipam, humilham, desumanizam, estigmatizam [...]” (p.44) 

Hall (2000) defende que as identidades surgem não como resultado da plenitude 

de uma identidade que já está dentro de nós ou da completude ilusória de um sujeito, 

cujas identidades não se dividem, não se fragmentam, mas sim, de uma “falta”. O autor 

a considera como sendo “a falta de uma inteireza” (HALL, 2000, p.39), a qual 

procuramos preencher, a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós 

imaginamos ser vistos por outros indivíduos. Ou seja, nós somente vamos saber quem 

somos porque estabelecemos uma relação com um outro sujeito que não podemos ser 

(CORACINI, 2003). 

Diz Laclau (1990 apud HALL, 2000, p.110) que “a constituição de uma 

identidade social é um ato de poder” porque uma identidade consegue se firmar no 

âmbito social apenas por meio da repressão daquilo que a ameaça. É como se, para se 

estabelecer uma identidade, fosse necessário marcar um espaço do que é diferente para 

se excluir e, dessa forma, se determinar o que constitui a sua identidade. Ou seja, é no 

âmbito do jogo de poderes e de diferenças que as identidades sociais vão constituir-se e 

não fora dele.  

Sendo assim, a identidade sempre vai depender da diferença; elas vão ser 

inseparáveis (SILVA, 2000).  Quando, por exemplo, procuramos assumir a nossa 

identidade de brasileiro, estamos mostrando que nos diferenciamos de espanhóis, 

japoneses, italianos; ou, quando declaramos que somos professores, estamos 

estabelecendo uma distinção entre a nossa profissão e a de médicos, jornalistas, dentre 

outras.  

Nesse âmbito de discussão, Vale (2010) também afirma que essa diferença 

constitutiva do processo de atribuição de identidades se apóia no aspecto da exclusão, e 

exemplifica que, quando descrevemos um indivíduo como forte, estamos considerando 

um outro como  frágil; quando descrevemos um como inteligente, um outro é tido como 

ignorante; um como ativo, um outro é passivo; e assim com demais  identificações que 

pretendermos realizar. 
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Dessa maneira, as identidades vão se constituir mais como um “produto da 

marcação da diferença e da exclusão do que o signo de uma unidade idêntica” (HALL, 

2000, p.109). Unidade esta muitas vezes marcada como aquela que tudo inclui, sem 

apresentar diferenças e particularidades internas. Essa exclusão, afirma Laclau (1990 

apud HALL, 2000), é amplamente marcada como um jogo violento de hierarquias e de 

interesses existentes entre dois pólos em que um tenta se estabelecer como sendo o 

ideal. A reafirmação de uma identidade social, com isso, se constituirá em um 

movimento constante, cuja pressão existente em diversos âmbitos na sociedade será um 

aspecto influenciador para tal reafirmação. 

Os interesses de um grupo social são essencialmente importantes para que as 

identidades sociais sejam construídas, suprimidas e promovidas socialmente, pois elas 

estão ligadas à idéia de interesses e estão envolvidas por ideologias (MOITA LOPES, 

2003). Sendo assim, o processo de construção identitária pode ser considerado como 

uma operação ideológica17.  Sobre isso, Van Dijk (2005, p.119) considera que existe 

dentro da ideologia de um grupo uma categoria denominada de identidade, essa 

categoria é bastante importante, pois organiza as informações dos grupos “e também as 

acções sociais e institucionais que definem a pertença: quem pertence ao grupo, quem 

não pertence”.  

 

1.4. Categorização de identidades por estereótipos  

 

Sobre o fato de um indivíduo pertencer ou não a um determinado grupo, é 

necessário que seja selecionada como critério alguma característica, ou simplesmente 

uma categoria, comum entre os indivíduos que os permitam assumir a identidade desse 

grupo.  

Acerca disso, Penna (1997), considerando a linguagem como prática discursiva 

que possibilita a construção de identidade social, realiza um estudo sobre o discurso 

jornalístico acerca da campanha presidencial de 1994, abordando as atribuições de 

identidades como sendo sempre um ato linguístico de categorização. Diz a autora que 

cada vez que percebemos, tratamos, designamos ou interagimos com uma pessoa, 

usando um dizer corrente – como, por exemplo, ela é intelectual, nordestina, operária ou 

política – estamos realizando um processo de categorização. 

                                                 
17 Levantaremos algumas discussões sobre ideologia no capítulo sobre acesso discursivo. 
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Para o desenvolvimento dessa pesquisa, a autora toma como guia teórico as 

considerações de Taylor (1989)18 e Kleiber (1990)19 acerca do que vem a ser 

categorização, procurando se diferenciar da abordagem clássica, de base aristotélica, 

que “define as categorias (e seus membros) em termos de condições necessárias e 

suficientes” (PENNA, 1997, p.102). Com base nos atores citados, Penna considera a 

categorização como sendo uma operação mental que procura “colocar junto coisas 

diferentes” (p.99) e adota a perspectiva de que os aspectos relacionados ao ato de 

categorizar não são apenas semânticos, mas também pragmáticos. 

 Van Leeuwen (1997), autor que também trabalha com o conceito de 

categorização, como pudemos observar anteriormente neste mesmo capítulo, a define 

como sendo uma estratégia muito mais relacionada à atribuição identitária de atores 

sociais. Assegura o estudioso que, por meio de categorizações, esses atores são 

representados em termos de identidades (identificação) e funções (funcionalização) que 

partilham com os outros.  

Segundo Penna (1997), para se compreender as atribuições de identidades 

sociais, é mais produtiva a concepção de categorização por protótipo, pois esta 

abordagem defende a ideia de que nem todos os processos de categorização são 

homogêneos, já que os indivíduos pertencentes a um grupo não são iguais, existem 

algumas características que são peculiares a cada indivíduo. Dessa maneira, embora não 

haja uma homogeneidade das pessoas que compartilham uma mesma identidade social, 

a categorização por protótipos permite que o reconhecimento de uma mesma identidade 

seja simbolicamente homogeneizada. Diz a autora: 

 

Se uma representação de identidade coletiva não significa a 
homogeneidade (real) interna do grupo, ou entre os indivíduos 
incluídos em uma mesma categoria, assim compartilhando de uma 
identidade social comum, a representação construída relega e mascara 
as diferenciações internas.  (PENNA, 1997, p. 125) 

 
Falcone (2008) considera que, dos processos categoriais, os protótipos são 

instáveis e empiricamente complicados. Assegura a autora que é impossível se assumir 

a existência de entidades prototípicas num sentido rígido e determinado, pois é 

                                                 
18

TAYLOR, John R. 1989. Linguistic Categorization: Prototypes in linguistic Theory. Oxford: Clarendon 
Press. 
 
19KLEIBER, Georges. 1990. La sémantique du prototype: catégories et sens lexical, Paris: Presses 
Universitaires de France. 
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necessário analisar as categorias de protótipos “em contextos de uso, sempre atrelados a 

uma situacionalidade e a relações interacionais específicas”. (p.102) 

Para Penna (1997), quando categorizamos algo, buscamos um dentre os vários 

protótipos que temos armazenados em nossa memória e estabelecemos uma relação 

positiva ou negativa com ele. Essa relação não é neutra. Implica uma atitude para com a 

pessoa ou coisa que é categorizada e um desejo de considerá-la normal ou não.  

Baseando-se em Lakoff (1990), a autora assegura que existem alguns processos 

metonímicos de categorização, denominados de estereótipos sociais. Os estereótipos são 

considerados como uma categorização negativa de um membro de um grupo, sendo 

utilizados com a finalidade de realizar julgamentos das pessoas. Eles são tidos como 

uma subcategoria frequentemente usada para algum propósito limitado, que tem um 

status reconhecido socialmente, representando a categoria como um todo. Para as 

questões relacionadas à identidade social, defende a pesquisadora, que esse tipo de 

protótipo de construção metonímica é o que mais interessa. Alguns grupos sociais, por 

exemplo, vão ter suas identidades atribuídas com base em estereótipos sociais. 

Geralmente esses grupos são excluídos socialmente e esses estereótipos vão ajudar a 

legitimar muitas vezes preconceitos na sociedade. 

Lakoff (1990) considera que os estereótipos são sociais porque podem ser 

usados justamente para padronizar uma categoria como o todo, por isso são elaborações 

mais complexas e consolidadas cognitivamente. Eles estão sujeitos a mudanças com o 

tempo, são usualmente conscientes e frequentemente são tidos como objetos de estudos 

e de discussões públicas.  

Com base no autor, uma vez que destaca que estereótipos não podem ser visto 

como uma noção que está em total oposição aos protótipos, considera Falcone (2008) 

que a categorização dos atores/grupos sociais vai ocorrer dentro de um continuum entre 

protótipos e estereótipos. O foco da autora se constitui em “analisar o processo contínuo 

de negociação entre mídia e sociedade na construção das características de atores e 

grupos sociais, cambiantes entre prototípicas e estereotipadas [...]”. (FALCONE, 2008, 

p. 103) 

Afirma Penna (1997) que os estereótipos podem servir, muitas vezes, como uma 

norma, pois eles definem algumas expectativas normais da sociedade. Como exemplo 

disso, a autora, ancorando-se nas considerações de Lakoff (1987), cita a categoria 

“mãe” que é definida, muitas vezes, com base no estereótipo (subcategoria) de dona-de-
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casa. Essa subcategoria de mãe dona-de-casa define uma expectativa do que se supõe 

que uma mãe faça.  

Quando ocorre a quebra dessas expectativas geradas pelos estereótipos sociais 

pode acontecer um efeito desqualificador daquilo que é categorizado. Ou seja, “na 

medida em que o indivíduo não corresponde às expectativas geradas pelos estereótipos, 

expõe-se a críticas, que o ‘desvalorizam’” (PENNA, 1997, p.139).  A atribuição de 

identidade nordestina a Lula, por exemplo, no período de sua campanha política, 

permitiu que muitas pessoas não o considerassem como capaz de presidir um país, 

devido ao estereótipo de político nordestino marcado por práticas culturais de 

coronealismo. Lula estava, com isso, quebrando as expectativas geradas pelo estereótipo 

de político nordestino subcategorizado como coronel (PENNA, 1997).  

Esta abordagem de atribuição de identidades sociais como sendo um processo de 

categorização de estereótipos sociais é a que nós procuraremos seguir em nosso 

trabalho, pois acreditamos que identidades de trabalhadores que estão em greve são 

criadas na imprensa com base em algumas subcategorias negativas que atendem às 

expectativas esperadas pela sociedade. 

 

 1.5. Análise Crítica do Discurso: guia para estudo das identidades sociais  

 

Considerar a atribuição de identidade como ação ideológica é um dos pontos que 

merece destaque no estudo das identidades sociais tendo por base os pressupostos 

teóricos da Análise Crítica do Discurso (ACD). Acreditamos nisso, pois o discurso para 

esse campo de estudo é considerado como uma ferramenta ideológica nas lutas de poder 

e um dos objetivos da ACD é justamente o de tentar desconstruir a visão de que existem 

apenas ideologias dominantes em nossa sociedade. Desse modo, estudar e refletir, com 

base nisso, sobre atribuição de identidades em vários âmbitos, como, por exemplo, o da 

imprensa, possibilita que compreendamos que as identidades nunca são fixas, muitas 

das suas construções são apenas reflexos da ideologia e do poder de uma classe 

dominante.  

Os estudos que se dedicavam a investigar os aspectos relacionados à construção 

identitária de um ser, com base no sujeito do Iluminismo, enfatizavam que um indivíduo 

nascia possuindo uma identidade e que ela permanecia a mesma até a sua morte. A 

linguagem não seria considerada como um aspecto relevante para influenciar na 

atribuição identitária de um ser (PENNA, 1997).  
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Com os estudos linguísticos direcionados para a análise de identidades sociais, 

muda-se essa concepção. A linguagem passa a ser considerada como uma prática 

discursiva fundamental na construção e na representação de identidades sociais. 

Consoante com isso, Fairclough (2003) destaca que teorias pós-estruturalistas e pós-

modernas nos estudos linguísticos vão passar a associar identidade com discurso, 

enfatizando desse modo a importância que o discurso terá para a constituição identitária 

de um indivíduo.  

Os pressupostos da Análise Crítica do Discurso, com isso, serão relevantes para 

a análise de identidades sociais, pois, vão considerar o discurso, não apenas como uma 

representação da vida social, mas também, como uma maneira de constituí-la. Logo, a 

forma como nós, indivíduos, nos posicionamos e somos posicionados no discurso será 

considerada como fundamental para a compreensão de quem somos no mundo social.  

Isso corresponde à abordagem que Fairclough (2008) faz no tocante à Função 

identitária20, um aspecto que contribui para a construção do que variavelmente é 

referido como identidades sociais e posições de sujeito para os sujeitos sociais. A 

identidade, dessa maneira, passa a ser considerada como um efeito do discurso, 

construído no discurso (FAIRCLOUH, 2003). E assim, como podem ser construídas 

discursivamente, elas também vão poder ser contestadas no próprio discurso. O autor dá 

ênfase a essa função porque ele considera que as atribuições de identidades em uma 

sociedade correspondem a seu funcionamento no tocante às relações de poder, à 

reprodução e à mudança social. 

Nesse âmbito, consideramos que a Análise Crítica do Discurso é relevante para a 

construção do marco teórico de nosso estudo sobre identidade social, pois, além de 

fundamentar a ideia de que o discurso não é neutro e imparcial, também considera que 

as atribuições de identidades no discurso influenciam as situações de dominação e 

desigualdades presentes na sociedade. Como acreditamos que a construção identitária, 

realizada por discursos jornalísticos, dos atores sociais que selecionamos em nossa 

pesquisa para investigar – grupo de grevistas – reflete algumas das situações de poder 

existentes em nossa sociedade, as bases da ACD são as que melhor se adéquam para 

guiar nossas discussões. 

                                                 
20 A função identitária corresponde a uma das três maneiras que o autor defende como sendo os modos de 
interação entre o discurso e as práticas sociais. As outras duas funções são tidas como função relacional, 
que se refere a como as relações sociais entre os participantes do discurso vão ser representadas e 
negociadas no próprio discurso, em outras palavras, o discurso contribui para a constituição de relações 
sociais; e função ideacional, que corresponde “aos modos pelos quais os textos significam o mundo e 
seus processos, entidades e relações.” (FAIRCLOUGH, 2008, p.92) 
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Um olhar, com embasamento nos princípios teóricos da ACD, para os diversos 

discursos que constroem identidades possibilita, não somente a compreensão de que 

muitos discursos constroem identidades que são muitas vezes estereotipadas em nossa 

sociedade e que só geram preconceitos, mas também, possibilita o despertar para que 

possíveis mudanças sejam realizadas a fim de denunciar tais atribuições identitárias e de 

reverter as situações de preconceito geradas por muitos discursos.  

Acreditamos que a Análise Crítica do Discurso permite que as atribuições de 

identidades sejam vistas de uma maneira diferenciada, como sendo o reflexo de “um 

grito de guerra usado numa luta defensiva” (BAUMAN, 2005, p.83): o grito de um 

indivíduo contra o ataque de um grupo, o grito de um grupo menos fraco (e por isso 

mais ameaçado) contra uma totalidade maior e dotada de mais recursos (e por isso 

ameaçadora) (BAUMAN, 2005).  

 

1.5.1. Análise Crítica do Discurso  

 

A Análise Crítica do Discurso não se propõe a ser uma disciplina de análise do 

discurso ou uma escola, e sim, uma postura crítica dedicada à investigação do discurso. 

Ela pode ser considerada, dessa maneira, como um campo de estudo inter ou 

multidisciplinar, que se consolida no início da década de 1990, como reação aos 

paradigmas formais dominantes dos anos 60 e 70.   

Um marco para este novo campo de estudo foi a publicação da revista Discourse 

and Society, em 1990, do autor Teun Van Dijk. Entretanto outras publicações anteriores 

do próprio autor sobre o racismo, como Prejudice in discourse em 1984, e de outros 

autores, como Norman Fairclough, com o livro Language and power em 1989, e Ruth 

Wodak, com a obra Language, power and ideology em 1989, também foram 

importantes para o desenvolvimento de novas bases para os estudos do discurso. 

A ACD, como mencionado, é considerada como um campo inter ou 

multidisciplinar, pois procura dialogar com várias outras ciências, como Psicologia e 

Antropologia. Esse campo de estudo vai de encontro a alguns paradigmas formais, pois 

a sua proposta teórica não se detém a analisar estruturas linguísticas fundamentadas na 

noção de um sistema linguístico autônomo, em que o objeto máximo de análise da 

língua é a frase (PEDRO, 1997).  Seu objeto de investigação analítica é o discurso, 

sendo aqui visto como uma interação que tem um funcionamento ideológico, como uma 
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forma de ação social e como uma comunicação situada socialmente, culturalmente, 

historicamente e politicamente. (VAN DIJK, 2008).  

A ACD é um campo de estudo cujos princípios emergem das áreas Linguística 

Crítica e Linguística Sistêmico-Funcional, como um modo sócio-político consciente de 

investigar a linguagem, o discurso e a comunicação. Teve base na Linguística Crítica, 

pois esta área estuda a linguagem não se delimitando à sua estrutura formal e não a 

considerando como um sistema abstrato, mas sim, como uma prática de interação com o 

contexto social (FOWLER, 2004).   

Já em relação à Linguística Sistêmico-Funcional, mais especificamente na linha 

de estudos seguida por Fairclough, a ACD toma por base alguns de seus pressupostos 

teóricos porque a linguagem, para os sistêmico-funcionais, é concebida numa 

perspectiva de multiplicidade, deixando de lado o caráter imutável e imanentista das 

abordagens formalistas. A linguagem também é vista como um recurso que transcende 

da estrutura gramatical da língua, que nasce da necessidade de interação social entre os 

membros de uma comunidade, modificando-se continuamente para cumprir novas 

necessidades comunicativas e estando sujeita às limitações impostas pela capacidade 

humana de adquirir e processar o conhecimento. 

Um caminho de se trabalhar com a ACD é por meio da Análise do Discurso 

Cognitiva, a qual nós decidimos nos apoiar em nosso trabalho. Ela não se trata de uma 

nova vertente dentro da Análise Crítica do Discurso, ou simplesmente de uma junção de 

teorias cognitivas e discursivas, mas sim, de uma nova maneira de se trabalhar com 

ACD; uma nova maneira de se perceber a relação entre discurso e sociedade 

(FALCONE, 2008). Teun Van Dijk, um dos autores que desenvolve os estudos 

pioneiros nessa perspectiva, passa a denominá-la de Análise Sócio-cognitiva do 

Discurso. Para o autor, o discurso deverá ser entendido como:  

 

uma forma de uso linguístico e uma forma mais geral, como um tipo 
de interação social, condicionada pela cognição e socialmente 
contextualizada pelos participantes, tomados como membros em 
situações sociais 21. (VAN DIJK, 1997b, p.68). 

 
 Desta maneira, discurso, cognição e sociedade, para o estudioso, estão em uma 

relação constitutiva. A cognição é formada, transformada e desenvolvida tanto em 

processos individuais como em processos interacionais. Por isso, ela assume um papel 

                                                 
21 Tradução nossa. 
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de grande importância nos estudos do discurso, pois tem a propriedade de operar na 

interface entre o que o indivíduo constrói socialmente e o que ele pratica 

individualmente.  

Desta forma, como considera Falcone (2008), não se pode pensar em uma teoria 

social sem se levar em consideração os aspectos cognitivos, assim como, se pensar em 

uma teoria cognitiva sem se levar em consideração os aspectos sociais. A sociedade é 

vista como uma construção humana que resulta das interações coordenadas e 

negociadas dos indivíduos. Essas interações só acontecem porque partem de crenças, 

conhecimentos, normas e valores que são compartilhados entre os indivíduos. “Isso 

requer atores cognitivos, capazes de desenvolver tais elaborações (sobre si mesmos) e 

atribuí-las aos outros (outros grupos sociais)” (FALCONE, 2008, p.24). 

Decidimos tomar como norte teórico as contribuições da Análise Sócio-

cognitiva do Discurso22, pois, acreditamos que, para o estudo de atribuição identitária de 

atores sociais, considerando-a como um mecanismo de construção discursiva, é 

necessário um aporte teórico que direcione o olhar do pesquisador para vários aspectos 

das estruturas discursivas. Ou seja, é necessário um fundamento que considere o 

discurso como atividade social que se forma a partir de atores cognitivos, críticos e 

reflexivos (VAN DIJK, 1997b).  

A Análise Crítica do Discurso direciona seu olhar para as ações coletivas e 

individuais dos indivíduos no processo de (re)construção do conhecimento, das 

ideologias, das crenças e de sua(s) atitudes. O mundo é considerado como uma 

construção discursiva que está em constante processo de transformação. 

Um dos objetivos desse campo de estudo é o de analisar e revelar o papel do 

discurso na (re) produção da dominação. Dominação é entendida como o exercício do 

poder social por elites, instituições ou grupos, que resulta em desigualdade social, onde 

estão incluídas a desigualdade política, a cultural e a que deriva da diferenciação e 

discriminação de classe, de raça, de sexo e de características étnicas (VAN DIJK, 2008). 

Considera Falcone (2008, p.53) que o objetivo central de uma análise sócio-

cognitiva do discurso deve ser “o de investigar as práticas discursivas como ações 

públicas que podem desempenhar uma variedade de funções sociais, tais como a 

(re)produção da discriminação étnica, social e sexista”.  

                                                 
22 Todas as vezes que nos referirmos à Análise Sócio-cognitiva do Discurso, trataremos em nosso 
trabalho, a partir deste momento, simplesmente como Análise Crítica do Discurso (ACD). 
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A ACD, deste modo, dedica-se a estudar primariamente, segundo Van Dijk 

(2008, p.113):   

 
o modo em que o abuso de poder, a dominância e a desigualdade são 
representados, reproduzidos, e combatidos por textos orais e escritos no 
contexto social e político. Com essa investigação de natureza tão 
dissidente, os analistas críticos do discurso adotam um posicionamento 
explícito e, assim, objetivam compreender, desvelar e, em última 
instância, opor-se à desigualdade social. 

 

Os analistas críticos do discurso pretendem, com isso, apontar o modo como as 

práticas linguístico-discursivas estão relacionadas com as estruturas sociopolíticas mais 

abrangentes de poder e de dominação (PEDRO, 1997). Especificamente, tais analistas 

querem saber quais as estruturas, estratégias ou outras propriedades do texto, falado ou 

escrito, da interação verbal, ou dos acontecimentos comunicativos em geral, que 

desempenham um papel nos modos de reprodução da dominação.  

Desta forma, os métodos de análise dos analistas críticos do discurso serão 

“escolhidos de modo que a pesquisa possa contribuir para a apoderação social de grupos 

dominados, especialmente no domínio do discurso e da comunicação” (VAN DIJK, 

2008, p.13), ou seja, os estudiosos não serão “neutros”, mas estarão comprometidos 

com um engajamento em favor dos grupos dominados na sociedade (VAN DIJK, 2008). 

Dessa maneira, eles não serão mais vistos na condição de passivos, e sim, de sujeitos 

críticos, que são capazes de propor mudanças na sociedade.  

 

1.5.1.1. Análise Crítica do Discurso e o discurso da mídia 

 

Alguns trabalhos que têm a Análise Crítica do Discurso, especificamente a 

análise sócio-cognitiva do discurso, como guia teórico são direcionados para a análise 

dos discursos da mídia (VAN DIJK, 2005, 2008; FALCONE, 2005, 2008). Eles se 

dedicam a analisar a produção, os usos e as funções dos discursos midiáticos, como 

também, a refletir sobre a influência dos meios de comunicação nas sociedades 

contemporâneas 23.  

Isso acontece devido à mídia ser considerada como um meio que tem uma 

enorme capacidade de atingir um grande número de pessoas e ter ampla influência, 

força e poder na formação de opinião dos indivíduos. Em outras palavras, estudos vêm 

                                                 
23 Já que o nosso trabalho se dedica à análise de discursos da imprensa, ele se constitui em mais um 
exemplo de estudo realizado sobre o discurso midiático. 
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direcionando o olhar para a mídia, pois ela vem sendo considerada como imprescindível 

na sociedade, pois tem a finalidade de informar, esclarecer e difundir informações que 

chegam até nós, quase que unicamente, por meio dela. Ela assume o papel de 

disseminadora de culturas e está intimamente ligada ao dia a dia da sociedade 

contemporânea.  

A mídia com seu grande poder de persuasão, seja em programas de 

entretenimento, programas informativos, telejornais, notícias, propagandas, etc., 

influencia as decisões das pessoas e suas vidas em aspectos sociais, comportamentais, 

profissionais, etc. A publicidade tenta nos convencer qual o produto que deve ser 

consumido, quais são as marcas que são melhores; as novelas vão nos revelar o que está 

na moda; e as notícias vão mostrar quais são os fatos que estão em evidência no 

momento, dando relevância a alguns aspectos em detrimentos de outros, e, dessa forma, 

tentando influenciar seus leitores a assumirem posições que estejam em consenso com o 

que dizem, como se as informações que elas divulgam fossem a verdade única dos fatos.  

Embora a mídia apele para a neutralidade, o discurso midiático apresenta e 

reforça os interesses, predominantemente, dos grupos dominantes. Dessa maneira, os 

discursos dos grupos dominados são induzidos a conteúdos que mascaram o exercício 

de dominação, manipulação de poder pelos dominantes (BATISTEL, 2010). 

O que acontece é que nem sempre nós, envolvidos pela comunicação midiática, 

estamos conscientes da influência que ela realiza em nossas mentes e comportamentos. 

Por isso que os trabalhos dedicados pela Análise Crítica do Discurso à mídia são de 

grande pertinência, pois eles se preocupam em analisar os discursos nela veiculados e 

revelar que a mídia se constitui em um lugar que privilegia alguns discursos para serem 

divulgados e que eles não são neutros e imparciais. Eles revelam as distintas posições de 

valores que os indivíduos possuem na esfera social e refletem, por isso, os vários 

preconceitos existentes em nossa sociedade. 

Assegura Van Dijk (2005) que precisamos dedicar uma atenção especial às 

estruturas e estratégias que esses discursos veiculados na mídia utilizam e aos modos 

como eles se relacionam com as instituições que divulgam as informações e com a 

audiência que as recebe. O autor tem a preocupação em mostrar como os discursos da 

mídia podem influenciar a interpretação dos leitores sobre determinados fatos e quais 

são os seus efeitos persuasivos para os indivíduos. Para isso, dedica-se a estudar e 

analisar notícias, considerando que: 
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se quisermos examinar o que exactamente se passa se assumirmos que 
os media24 ‘manipulam’ os seus leitores ou telespectadores, 
precisamos de saber sob que condições precisas, incluindo 
características estruturais dos relatos noticiosos, pode isso acontecer 
(VAN DIJK, 2005, p.74).  
 

O objetivo do estudioso, com isso, é o de analisar criticamente os discursos e 

explicar os mecanismos de processamento cognitivo do discurso na mente dos 

indivíduos. Esse processamento, mostra o autor, terá uma enorme influência nas 

interpretações e compreensões que os leitores terão das informações que são divulgadas 

na mídia, como também, nas imagens sociais ou identidades que os indivíduos 

representados nos discursos vão ter para a sociedade.  

Por isso que, cada vez mais, independente de já existirem tantas discussões 

acerca da mídia é relevante que novos trabalhos, com base nesta perspectiva 

sociocognitiva de Análise Crítica do Discurso, sejam desenvolvidos sobre ela. Dessa 

maneira se enfatizará que os indivíduos não devem ser passivos a todos os discursos que 

a mídia divulga, pois se compreenderá que ela sempre tem vários outros objetivos, além 

do de simplesmente divulgar informações. O controle discursivo da mídia será visto, 

desta maneira, como “decisivo na construção de ideologias, na formação da opinião 

pública, gerando modelos estereotipados dos grupos que não têm seus discursos 

legitimados reverberando na mídia” (FALCONE, 2005, p.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Essa palavra está na edição portuguesa da publicação do livro, significando mídia. 
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2. ACESSO DISCURSIVO À IMPRENSA  

 

Levando em consideração as abordagens que nos indicam que as identidades 

sociais não são nem estão prontas e fixas, mas sim, são constituídas por meio de 

processos discursos, consideramos que seja de grande importância para o nosso trabalho 

o estudo do acesso discursivo, pois acreditamos que o acesso de discursos à imprensa se 

constitui em um dos mecanismos importantes que proporciona a atribuição identidade 

aos atores/grupos sociais25.  

O acesso discursivo é considerado como uma noção relevante nos estudos sobre 

discurso e poder, pois ele é tido como um elemento importante na reprodução discursiva 

do poder e da dominância nas sociedades. Desse modo, inicialmente neste capítulo, 

levantamos algumas considerações sobre o conceito de poder. 

Em seguida, tomando por base os pressupostos teóricos de Van Dijk (1997a, 

2008) e Falcone (2005), antes de nos delimitarmos às considerações sobre o que vem 

ser acesso discursivo à imprensa – especificamente à notícia, já que é o objeto de nossa 

investigação – iniciamos as discussões sobre a noção de acesso discursivo de maneira 

mais ampla. Pensamos em proceder deste modo, para deixar evidente que o acesso 

discursivo não se delimita à imprensa, pois ele pode abranger tanto o modo como as 

pessoas tomam iniciativa nos diversos eventos comunicativos, como também, o modo 

com que controlam as propriedades do discurso (VAN DIJK, 2008). 

  Mais adiante, centramos nossa fundamentação teórica sobre o acesso discursivo 

à imprensa de alguns grupos tidos como excluídos socialmente. Resolvemos nos dedicar 

a essa abordagem, pois os atores sociais selecionados para serem foco de nossa 

pesquisa, já que nos dedicamos ao estudo de suas atribuições identitárias, são os 

grevistas26. 

 Por fim, nesse capítulo, destacamos que o acesso discursivo se constitui como 

uma ação ideológica, uma vez que a escolha de discursos para serem divulgados na 

imprensa não é neutra, sempre vai estar influenciada por ideologias que regem as 

                                                 
25 Nossas análises nos capítulos 3 e 4 vão nos ajudar a explicarmos em mais detalhes essa relação 
existente entre acesso discursivo e construção de identidades sociais. 
 
26 O motivo central para consideramos esse grupo como sendo excluído socialmente deve-se ao fato de 
um dos mecanismos de exclusão na sociedade ser proporcionado pelo acesso discursivo que se dá aos 
grupos/atores sociais nos eventos comunicativos. Como o acesso à imprensa de alguns trabalhadores 
quase não acontece, exceto quando estão envolvidos em situações de greve e quando essas situações 
envolvem conflitos, consideramos o grupo grevista como sendo excluído socialmente.  
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atitudes dos grupos, das instituições, que dão acesso a tais discursos. Com isso, 

levantamos algumas considerações sobre o que vem a ser ideologia com base em uma 

perspectiva sociocognitivista que se diferencia das tendências tradicionais baseadas na 

linha marxista que se dá ao assunto (VAN DIJK, 2005).  

 

2.1.  Noção de Poder 

 

Para a abordagem sobre a noção de poder, nos pautamos teoricamente em Van 

Dijk (1997a, 2008) e Falcone (2005), que o consideram como sendo de natureza social, 

e não, individual, pois, ele consiste em uma relação entre grupos e instituições. Segundo 

Van Dijk (1997a), poder envolve “o controle por um grupo ou instituição (e 

respectivamente membros) com (maior) poder sobre as ações e opiniões (de membros) 

de grupos com menor poder” (p.167-168).  

Diz o autor que, quando os falantes são capazes de influenciar os modelos 

mentais, o conhecimento, as atitudes e, até mesmo, as ideologias dos seus ouvintes, 

esses falantes podem indiretamente controlar as ações futuras desses ouvintes (VAN 

DIJK, 2008). Esse controle mentalmente mediado das ações dos outros é considerado 

como uma forma fundamental de poder.  

As instituições ou grupos dominantes, dessa maneira, apresentam ou exercem o 

poder por meio do controle das mentes e ações dos outros. Estes indivíduos, com isso, 

não são livres para pensar ou realizar o que querem, pois são controlados para que 

pensem que não têm capacidade de praticar e de pensar o que desejam sem serem 

controlados (BATISTEL, 2010). “Desse modo, a limitação da liberdade ou da 

independência são resquícios do controle dos grupos, instituições ou membros sobre o 

outro” (BATISTEL, 2010, p.39).  

 Sobre isso, Van Dijk (2008) considera que os grupos dominam outros grupos se 

possuem poder social sobre eles e se abusam de tal poder no seu próprio interesse e 

contra os interesses dos grupos que controlam. Deste modo, o abuso desse poder, 

também denominado de dominância, frequentemente resulta em desigualdade social. 

O poder social e o domínio a que o autor se refere são considerados raramente 

como absolutos e completos. Isso acontece porque eles se limitam a determinadas 

situações aos quais os grupos ou instituições que detêm esse poder e domínio estão 

envolvidos. Em situações econômicas, por exemplo, o poder limita-se aos gerentes e 

negociantes, já em situações de leis, o poder limita-se à política e aos tribunais. Ou seja, 
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o poder que algumas pessoas têm em determinadas situações nem sempre será estendido 

para todos os contextos nos quais esses indivíduos estão inseridos (BATISTEL, 2010). 

O poder social se baseia no acesso preferencial que um grupo ou instituição tem 

a alguns recursos sociais valorizados, como empregos, riquezas, conhecimentos ou 

influências e posição social. Isto também acontece com base no acesso de indivíduos ao 

discurso público, como por exemplo, discursos políticos, jurídicos, educacionais, dentre 

outros, e discursos que são veiculados na mídia de massa. Considera Van Dijk (2008), 

com isso, que o discurso é tido como semelhante a outros recursos valorizados 

socialmente que constituem o alicerce do poder social. Diz o autor:  

 

Já vimos que, entre muitos outros recursos que definem a base de 
poder de um grupo ou instituição, o acesso à comunicação e ao 
discurso público ou o controle exercido sobre esses elementos 
representam um importante recurso ‘simbólico’, como no caso do 
conhecimento e da informação (VAN DIJK, 2008, p.119). 

 

Desta maneira existe, de um modo geral, uma interdependência bastante íntima 

entre poder (e, portanto, acesso a recursos sociais valorizados), de um lado, e acesso (e 

controle sobre condições, propriedades estruturais e consequências do discurso), do 

outro lado (VAN DIJK, 2008). Em outras palavras, como indica o autor, quanto mais 

acesso se tem ao discurso, mais acesso se tem ao poder social (VAN DIJK, 1997a). 

Diante disso, assegura o analista do discurso que o controle do acesso discursivo 

aos “meios de comunicação de massa é uma das condições cruciais para a manutenção 

do poder social nas sociedades de informação contemporânea” (VAN DIJK, 2008, 

p.168). Isso acontece porque a mídia tem um poder persuasivo, cujo potencial é imenso 

para controlar as opiniões de leitores e telespectadores acerca de um fato ou informação, 

especialmente quando a audiência está pouco ciente desse controle, como é o caso da 

manipulação. 

Com isso, a análise do poder social, para o estudioso, exige uma abordagem que 

vai além de uma simples visão social e política do poder. Essa análise requer um estudo 

das representações mentais dos indivíduos, “incluindo as chamadas cognições sociais, 

tais como as opiniões e ideologias partilhadas por grupo de leitores e telespectadores” 

(VAN DIJK, 1997a, p. 168).  

Tal análise se faz importante, pois, segundo o autor, o poder pode afetar as 

mentes das pessoas. Os grupos ou instituições dominantes que têm um acesso especial 

ao discurso e à comunicação pública podem exercer tanta influência sobre a sociedade, 
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de modo que, como resultado, “o conhecimento, as atitudes, as normas, os valores e as 

ideologias dos receptores sejam mais ou menos indiretamente afetados tendo em vista o 

interesse do grupo dominante” (VAN DIJK, 2008, p.88). 

 

 2.2. Análise Crítica do Discurso e Acesso Discursivo 

 

Sabe-se que um dos objetivos mais importantes da Análise Crítica do Discurso é 

explicar as relações entre discurso e poder social. Mais especificamente, os trabalhos 

com base na ACD têm o propósito de descrever e de explicar como o abuso do poder é 

praticado, reproduzido e legitimado pelo texto e pela fala de grupos ou instituições 

dominantes (VAN DIJK, 2008).  

Uma vez que o acesso ao discurso configurar-se como um dos modos mais 

efetivos de se exercer o poder social e a Análise Crítica do Discurso é considerada como 

“uma ferramenta de diagnóstico importante” (VAN DIJK, 2008, p.96) para a análise do 

poder e, dessa maneira, para a avaliação da dominância social e política, é importante 

que o acesso ao discurso e à comunicação pública de alguns grupos ou instituições seja 

analisado tendo por base os pressupostos teóricos da ACD.  

Para Falcone (2005), a abordagem de acesso discursivo dentro da perspectiva da 

ACD é considerada ainda como sendo relativamente vaga, necessitando, por isso, de 

uma especificação mais sistemática sobre o assunto. Entretanto, enfatiza a autora que, 

mesmo precisando de estudos mais aprofundados sobre o tema, faz-se claro que toda e 

qualquer investigação sobre acesso “tem que levar em conta as classes sociais, os papéis 

das instituições envolvidas, as relações de poder existentes nesta sociedade e as 

organizações discursivas dentro desse contexto” (FALCONE, 2005, p.21). A ACD, 

desta maneira, é um campo de estudo que permite a realização de uma análise levando 

em conta tais aspectos.  

Considera Van Dijk (2008) que uma análise crítica das propriedades de acesso 

ao discurso e à comunicação pública ajuda-nos a revelar que acesso sempre está 

vinculado a poder e, dessa forma, auxilia-nos a perceber quais são os aspectos políticos, 

socioculturais e econômicos mais gerais de dominância na sociedade.  
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2.3. Noção de acesso discursivo 

 

Assegura Van Dijk (2008) que, mesmo o acesso sendo considerado como um 

conceito relevante nos estudos sobre discurso e poder, ele ainda é tido como uma noção 

muito geral e, por isso, necessita de estudos mais específicos sobre o tema.  

Os estudos do autor englobam a análise do acesso discursivo em instituições que 

são representativas do poder na sociedade, como as instituições jurídicas, acadêmicas, 

empresariais, políticas e jornalísticas. 

 A preocupação do estudo do acesso é com o funcionamento social das relações 

discursivas e, por isso, sua análise envolve o estudo da atuação de grupos que 

participam de eventos comunicativos e de instituições sociais, e não a atuação de 

indivíduos isolados (FALCONE, 2005). 

O acesso discursivo pode abranger tanto o modo como os sujeitos tomam 

iniciativa nos eventos comunicativos, as modalidades de suas participações, como 

também, “os modos com os quais controlam as várias outras propriedades do discurso, 

como a tomada de turno, o sequenciamento, os tópicos e até mesmo como as pessoas 

são representadas no discurso, como referentes ou tópicos” (VAN DIJK, 2008, p. 91).  

Devido a isso, o acesso a discursos pode ocorrer de diversas maneiras. Os 

agentes mais influentes na sociedade podem, por exemplo: 

 

Controlar o discurso ao determinar ou escolher hora e lugar, 
participantes, público, possíveis atos de fala (como ordem e pedidos), 
ordem do dia, assuntos, escolha da linguagem, estilo, estratégias de 
polidez ou deferência, e muitas outras características do discurso 
escrito ou falado. E eles podem, dessa forma, determinar quem diz (ou 
escreve) o quê, para quem, sobre quem, de que forma e sob quais 
circunstâncias. (VAN DIJK, 1997a, p.169) 

 

Com isso, o autor pressupõe que o poder social de um grupo ou instituição se 

torna proporcional à quantidade de gêneros e perfis discursivos controlado por esse 

grupo. Ou, em outras palavras, como considera o próprio autor, “o grau de acesso à 

mídia jornalística é um termômetro do grau do poder de elite” (VAN DIJK, 1997a, p. 

169).  

Segundo o pesquisador, é importante se delinear alguns modelos de acesso, pois 

eles podem ser indicadores confiáveis do poder social de grupos e de seus membros. 

Esses modelos servem para indicar que o controle que as instituições de poder 
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estabelecem é bem instituído e é conduzido por esquemas rígidos que acabam 

dificultando a inserção de quem não faz parte destes grupos sociais.  

Falcone (2005), ao analisar acesso discursivo dos integrantes do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto (MTST) ao domínio jornalístico, delineia alguns desses 

modelos, indicando-os como sendo macrocategorias de acesso. Essas macrocategorias 

são definas pela autora como: acesso institucional e acesso episódico. A partir delas, a 

autora investiga como os integrantes do MTST participaram da construção do discurso 

jornal. 

 O institucional corresponde ao acesso que é dado ao “discurso das instituições, 

podendo ser este do próprio jornal, das instituições que estão em relação de sustentação 

de forças, ou daquelas em conflito com os grupos do poder econômico” (FALCONE, 

2005, p.24). Considera a autora que este aspecto é importante porque indica que os 

movimentos sociais são, de um modo geral, considerados como institucionais.  

 Observa Falcone (2005), por meio desta macrocategoria, que as instituições 

ligadas ao poder mantêm o controle discursivo entre si e são frequentemente mais 

citadas no discurso jornalístico. “Isso porque as informações são fornecidas e repassadas 

para a mídia (e depois para o público) pelos grupos de elite, nos quais, obviamente, as 

classes excluídas não têm qualquer inserção” (FALCONE, 2005, p.24-25). Um dos 

aspectos a que a autora se dedica a analisar nesta macrocategoria de acesso diz respeito 

aos atores sociais que são escolhidos e, muitas vezes, privilegiados pela imprensa para 

dar entrevistas.  

 Já em relação ao acesso episódico, como o próprio nome já indica, diz respeito 

“a episódios, eventos, fatos e às circunstâncias determinados pela mídia como 

relevantes para serem publicados nos veículos de comunicação” (FALCONE, 2005, 

p.26). Sobre isso, a autora se preocupa em investigar quais são os critérios que a mídia 

seleciona para caracterizar um evento social como importante e, por isso, digno de 

merecer notícia. Esta macrocategoria permite, deste modo, que se analisem quais são as 

vantagens e garantias que determinados grupos sociais têm para receberem acesso ao 

espaço discursivo do jornal (FALCONE, 2005).  

 Considera a linguista que, enquanto grupos de políticos, juristas e acadêmicos 

são procurados pelos jornalistas com uma maior frequência para dar entrevistas, os 

sindicalistas, militantes dos movimentos sem-terra ou sem-teto, grevistas e outros 

grupos que possuem pouco poder na sociedade têm acesso aos jornais quando estão, 
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essencialmente, envolvidos em situações de conflitos, como passeatas, greves, 

ocupações, etc. (FALCONE, 2005).  

 Esse acesso discursivo ao espaço do jornal dado a alguns grupos que não detém 

o poder na sociedade, considerados como grupos dos excluídos, é foco da investigação 

de Falcone em 2005. Como nossa pesquisa se dedica a analisar a relação entre acesso 

discursivo e construção no gênero notícia de identidades de um grupo que se encontra 

numa posição de exclusão na sociedade – o grupo dos grevistas –, consideramos 

importante discutirmos um pouco sobre acesso de grupos excluídos à imprensa. Para 

isso, nos baseamos teoricamente no trabalho de Falcone (2005).  

 

 2.4. Acesso dos excluídos na imprensa 

 

Falcone (2005), como já foi dito, centra a análise que faz no seu trabalho no 

domínio jornalístico, procurando mostrar como os grupos menos favorecidos 

socialmente têm acesso ao espaço discursivo do jornal.  

Afirma a autora que o acesso de grupos excluídos a discursos públicos, 

especificamente ao discurso jornalístico, é negociado entre as instituições de poder, e 

não se dá de forma igualitária para todos os grupos sociais. Como destaca Van Dijk 

(2008), para os vários grupos sociais envolvidos em cada domínio social, situação, 

organização ou profissão, um esquema discursivo e comunicativo de condições e 

estratégias de acesso é esboçado. Dessa forma, não se pode considerar que o acesso 

discursivo de todos os grupos a espaços públicos são iguais. 

Os grupos ou instituições da elite podem ser caracterizados, segundo Van Dijk 

(1997a), essencialmente pelo acesso preferencial ao discurso público ou a outros 

discursos e eventos comunicativos de peso. Já as minorias e seus representantes têm 

pouco acesso ao discurso público em geral, a não ser “por protestos e comportamentos 

perturbadores que irão certamente ser definidos como uma confirmação de estereótipos 

e preconceitos dominantes” (VAN DIJK, 2008, p.100). 

Dessa maneira, quando subvertem a ordem dos modelos de acesso que dá 

preferencialmente acesso aos grupos de elite, é que os grupos dos excluídos obtêm 

conquistas sociais e a atenção da sociedade (FALCONE, 2005). É assim que eles 

conseguem romper com a invisibilidade que os cerca.  

Essa falta de acesso das minorias ao discurso público é considerada como um 

dos aspectos mais evidentes da dominância simbólica das elites (VAN DIJK, 2008). 
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Quanto menos acesso essas minorias têm, quanto menos espaço elas ganham nos 

diversos discursos públicos, mais invisíveis essas classes se tornam. Essa invisibilidade 

proporcionada pelo acesso que exclui as classes menos favorecidas socialmente, revela 

a existência do poder de uma elite que faz questão que esse modelo de acesso 

excludente permaneça. 

No espaço discursivo do jornal, por exemplo, geralmente as opiniões dos grupos 

de elite são evidenciadas, pois os jornalistas procuram entrevistá-los e apresentá-los 

como protagonistas ou comentaristas em alguns noticiários (VAN DIJK, 1997). Já os 

grupos dos excluídos conseguem ter espaço nos jornais, disputando com as instituições 

de poder, quando rompem com a ordem social estabelecida.  

Ou seja, os falantes das minorias têm acesso ao discurso jornalístico, na maioria 

das vezes, quando, por exemplo, promovem passeatas, realizam protestos, ocupam 

prédios desocupados ou realizam saques (FALCONE, 2005). E, quando estes grupos 

têm esse acesso, “ou serão citados os porta-vozes moderados que compartilham 

opiniões com a maioria, ou serão citados os radicais ou extremistas para dar margem ao 

ridículo e ao ataque” (VAN DIJK, 2008, p.100). 

Acreditamos que esse tipo de acesso em que são citados determinados discursos 

que dão margem ao ridículo das pessoas envolvidas em situações que rompem com uma 

ordem social estabelecida, como aborda o autor, proporciona que imagens negativas 

sobre todo o grupo aos quais tais indivíduos pertencem sejam criadas.  

A partir disso e refletindo sobre a relação existente entre acesso discursivo e 

poder, indagamo-nos a respeito da relação entre ideologia e poder. Esse questionamento 

vem a nossa mente, uma vez que os referenciais teóricos nos mostram que a escolha de 

discursos para terem acesso à imprensa não é neutra. Se ela não é imparcial, é porque 

certamente sofre influências ideológicas que controlam, através das mentes dos 

indivíduos, as suas reproduções sociais em um grupo, ou seja, suas atitudes em grupo.  

Desse modo, acreditamos que seja relevante levantarmos em nossa trabalho 

algumas discussões sobre o que vem a ser ideologia, já que o acesso discursivo será 

considerado por nós, como sendo uma ação ideologicamente orientada pelo jornal 

(VAN DIJK, 1996; FALCONE, 2005). Para essa abordagem, alguns questionamentos 

com base nas leituras realizadas sobre acesso e poder vão nos servir de guia, como: qual 

a definição de ideologia com base no enfoque sociocognitivista que decidimos adotar 

como orientação em nosso trabalho?; grupos ou instituições que detém o poder na 

sociedade possuem ideologias e os grupos menos favorecidos não as possuem?; já que o 
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acesso dos excluídos ao discurso jornalístico não se dá de forma igualitária em relação 

aos grupos de elite (estes possuindo mais acesso do que os primeiros), as ideologias 

também apresentam esta mesma relação?; ou seja, quem tem mais poder possui 

ideologia e, consequentemente, quem tem menos poder não a possui? 

 

2.5. Considerações sobre ideologia 

 

Para a discussão sobre ideologia, nos pautamos teoricamente nas investigações 

realizadas por Van Dijk (2005) acerca do fenômeno, pois o autor elabora o seu conceito 

dando um enfoque sociocognitivo, diferenciando-se bastante das perspectivas 

tradicionais, como por exemplo, as desenvolvidas com base na linha marxista. 

A sua teoria se diferencia em muitos aspectos das abordagens clássicas e de 

outras abordagens contemporâneas, pois o autor não considera ideologia como sendo 

simplesmente um ‘sistema de ideias’, nem sequer característica da mente individual das 

pessoas. Não é vagamente definida como uma forma de consciência. Em vez disso, é 

considerada como quadro básico da cognição social (VAN DIJK, 2005). 

Devido a isso, a teoria que o autor defende é considerada como multidisciplinar, 

pois, com base em uma análise crítica do discurso, está articulada em torno de um 

triângulo que relaciona sociedade, discurso e cognição social. Nessa abordagem, 

enfatiza Van Dijk (2005) que: 

 

as ideologias formam os quadros básicos organizadores das cognições 
sociais partilhadas pelos membros de grupos sociais, organizações ou 
instituições. Nesse aspecto, as ideologias são tão cognitivas como 
sociais. (p.118) 
 

Com base nisso, a ideologia permite que os grupos, diante de uma diversidade de 

valores e de conceitos construídos em uma sociedade, articulem-se em torno de 

afinidades e organizem-se em torno de crenças sociais específicas, que os unem e os 

permitem agir coordenadamente. Ela será construída a partir de uma seleção de valores 

e crenças relevantes para cada grupo e, dessa forma, possibilitam que membros de 

grupos organizem suas ações e interações com o objetivo de compartilhar interesses 

coletivos.  
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Sendo assim, Van Dijk (2005), considera que as ideologias são sistemas globais 

e abstratos que organizam as atitudes socialmente partilhadas dos indivíduos. O próprio 

autor destaca que uma de suas funções sociais é:  

 

permitir aos membros de um grupo organizar (a admissão ao) o seu 
próprio grupo, coordenar as suas ações sociais e finalidades, proteger os 
seus recursos (privilegiados) ou, inversamente, no caso de grupos 
dissidentes ou da oposição, aceder a esses recursos. (VAN DIJK, 2005, 
p.119) 

 

Como a ideologia é socialmente construída e compartilhada entre grupos, não se 

pode considerar que há ideologia individual.  É, através de processos de socialização 

complexos, que ela vai sendo gradualmente adquirida pelos membros de um grupo e é, 

a partir do discurso, que ela mais se propaga. Ela é considerada como a base primordial 

para a elaboração dos discursos dos membros de um grupo como fazendo parte daquele 

grupo. Aponta Van Dijk (2005) que a ideologia é tipicamente, embora não unicamente, 

expressa e reproduzida no discurso e na comunicação. Por isso que se considera que é 

pela análise do discurso que se podem identificar as manifestações da ideologia.  

A ideologia pode ser considerada como sendo relativamente estável, pois ela é 

gradualmente adquirida pelos seus membros e, em determinados momentos históricos, 

pode ser mudada, pois os membros de grupos podem, também gradualmente, deixar de 

acreditar no que antes o identificava como fazendo parte daquele grupo. Entretanto, para 

se adquirir ou modificar uma ideologia, várias experiências, interações e discursos são 

precisos.  

O conceito de ideologia foi tradicionalmente desenvolvido pela Sociologia e 

pela Filosofia, situando-a a partir das relações de poder. Somente as classes ou 

instituições dominantes eram consideradas como possuidoras de ideologia, pois ela era 

vista como um instrumento da classe dominante para manter o poder.  

O tratamento sociocognitivo dado ao assunto passa a ser diferenciado das 

perspectivas adotadas por essas ciências, como por exemplo, da marxista, pois, a 

ideologia passa a ser vista não como sendo negativista e opressora. Ela será 

considerada, como um sistema de crenças que não se restringe às classes dominantes. 

Todos os grupos, sejam eles da oposição ou dominados, também vão partilhar 

ideologias.  
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 Por a maior parte das abordagens sobre o tema ideologia ter inspiração 

exclusivamente nas ciências sociais e em abordagens filosóficas, a ideologia não vai ser 

tratada dentro desta perspectiva, o que acaba proporcionando que as classes não 

privilegiadas da sociedade se vejam como exclusivamente submissas a ideologias que as 

dominam. Tal mudança de perspectiva permite que a ideologia não mais seja tratada 

como um instrumento de opressão, mas sim, como um aspecto que pode, talvez, até 

mesmo propiciar a mudança social.  

Desta maneira, considera-se que existem as ideologias das classes dominantes, 

que são predominantes e que contam com vários mecanismos para a sua imposição, um 

deste é o acesso discursivo, mas também, há as ideologias das classes menos 

privilegiadas socialmente e economicamente. Estas ideologias não são menos 

importantes do que as dos grupos favorecidos. Cada uma apresenta a sua devida 

relevância.  

A partir disso, podemos considerar que, como o acesso ao discurso público, mais 

especificamente ao discurso jornalístico, de grupos que detém mais poder é mais 

recorrente, as ideologias que influenciam tais grupos são preferencialmente mais 

divulgadas. Dessa forma, as ideologias dos grupos dos excluídos são, na maioria vezes, 

menos visíveis para a sociedade. Com isso, não se pode afirmar que os grupos que 

possuem mais acesso discursivo ao espaço do jornal são os únicos que possuem 

ideologias e, consequentemente, os que têm menos acesso ao discurso não as têm. O 

que acontece é que as ideologias dos grupos ou instituições poderosas têm mais acesso 

ao discurso público e, por isso, são tidas como dominantes na nossa sociedade.  

Já que as ideologias, para a perspectiva sociocognitivista, são consideradas como 

elementos organizadores das cognições sociais, assume-se que elas controlam, através 

das mentes dos indivíduos, a reprodução social de um grupo; ou seja, as ideologias 

organizam as atitudes de grupos específicos. Essas atitudes podem ser usadas na 

formação de opiniões pessoais, e essas opiniões podem ser expressas na fala e na escrita 

(FALCONE, 2005, p.41). Dessa maneira, as ideologias representam mentalmente 

algumas características sociais dos indivíduos, como identidade, normas, valores, 

posições, tarefas, etc.     

A partir disso, a noção de identidade social passa a ser considerada como um 

sistema de crenças compartilhadas por grupos, ou como elaborações cognitivas 

compartilhadas por pessoas que fazem parte do mesmo grupo social (VAN DIJK, 

2005).  Sendo assim, as ideologias vão definir a identidade social de um grupo. Esse é 
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um dos aspectos que tomamos como base para a noção de identidade que adotamos no 

nosso trabalho.  
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3. DISCURSOS REPORTADOS E CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE 

 

Para a análise dos dados, elegemos primeiramente como categoria de análise o 

acesso discursivo proporcionado pela seleção de discursos reportados. Como já foi dito 

no capítulo anterior deste trabalho, o acesso discursivo de grupos ao espaço público 

pode ocorrer de diversas maneiras, como, por exemplo, por meio do modo como os 

indivíduos tomam iniciativa nos eventos comunicativos e do modo como controlam as 

propriedades do discurso, como topicalização, sequenciamento e tomadas de turno27.  

No espaço jornalístico, acreditamos que um dos modos de acesso discursivo bem 

evidente é realizado por meio da exibição de discursos diretos e indiretos que são 

selecionados pelo jornal para serem divulgados. Acreditamos nisso, pois a divulgação 

de alguns discursos reportados proporciona que determinados atores sociais, 

enunciadores de tais discursos, sejam citados e evidenciados no discurso jornalístico. 

Isso possibilita que percebamos quem são os atores sociais que são eleitos pelo jornal, 

uma instituição de poder, para terem acesso.  

Como pretendemos analisar a construção identitária dos grevistas na notícia e, 

para isso, partimos da hipótese de que o acesso discursivo é considerado como um dos 

mecanismos essenciais para o processo de atribuição de identidades, acreditamos que 

analisar os discursos reportados na notícia nos proporciona uma melhor visibilidade das 

identidades que vão sendo construídas ao longo do discurso noticioso. Cremos nisso, 

pois os discursos reportados não são simplesmente selecionados pelo jornal para serem 

inseridos nas notícias porque são interessantes ou vêm apenas complementar as 

informações relatadas e confirmar o fato que está sendo noticiado. A escolha de 

discursos para serem reportados na notícia constitui-se em uma ação ideologicamente 

orientada (VAN DIJK, 2008).   

Assegura Falcone (2005) que perceber as relações existentes entre os discursos é 

de extrema importância para o estudo do acesso no discurso jornalístico, pois elas 

ajudam a compreender as diferentes possibilidades de participação enunciativa dos 

atores sociais e, muitas vezes, a desvendar quais são as estratégias de manipulação dos 

discursos que são divulgados. 

Perceber as relações entre os discursos, em linhas gerais, serve também para 

deixar evidente, como já destacava Bakhtin (2003), que nossos discursos são plenos “de 

                                                 
27 Mesmo sendo categorias de análise relevantes para o estudo do acesso discursivo, não nos detivemos a 
elas em nossa pesquisa. 
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ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais estão ligados pela identidade da 

esfera de comunicação discursiva” (p.297). 

 Falcone (2005), também procurando evidenciar que o discurso jornalístico não é 

neutro e imparcial, mas sim, perpassado por crenças que regem as atitudes de um grupo 

e ideologias que muitas vezes somente refletem os interesses de grupos de elite, ou seja, 

que detêm o poder na sociedade, analisa como se constitui o acesso discursivo de 

grupos excluídos ao espaço do jornal. Para isso, como foi dito no capítulo anterior, a 

autora defende que o acesso discursivo pode existir por meio de algumas estratégias. 

Tais estratégias pertencem a categorias específicas de análise que melhor se adéquam ao 

trabalho que é realizado sobre acesso. 

Em nossa pesquisa, as macrocategorias de análise que adotamos foram acesso 

de discursos diretos e acesso de discursos indiretos. Por meio dessas categorias, 

vamos nos dedicar às análises das notícias tentando perceber a relação que existe entre o 

acesso discursivo que é dado a estes discursos e as construções de identidades sociais 

dos indivíduos que os enunciam. Mais adiante, neste mesmo capítulo, levantaremos 

algumas discussões sobre as definições de discursos diretos e indiretos.  

Como microcategorias de análise, uma vez que consideramos que qualquer 

escolha lexical presente num discurso nunca é aleatória e isenta de ideologia, dedicamos 

um olhar especial a diversos itens lexicais presentes nos discursos reportados, como, os 

nomes, adjetivos, verbos, pronomes e conjunções, e às orações.  

Para a seleção dos dados que pertenceriam a tal macrocategoria de análise, 

procuramos tomar como guia algumas de nossas indagações sobre os mecanismos 

associados à seleção dos discursos de atores sociais para terem acesso à notícia que 

poderiam interferir na constituição identitária desses indivíduos. Perguntamo-nos: (a) 

Quem eram os atores sociais privilegiados pela notícia para receberem mais acesso de 

discursos diretos e indiretos? (b) A predominância de discursos diretos ou indiretos de 

determinados atores sociais influenciava na construção de identidades desses 

indivíduos? e (c) Quais eram os discursos dos grevistas e das instituições que iam de 

encontro à greve que eram privilegiados para serem reportados?  

Com base nisso, nos dedicamos a: (i) selecionar todos os discursos reportados que 

tiveram acesso à notícia sobre greve, (ii) identificar quem eram os atores sociais 

responsáveis pelos discursos reportados que tiveram acesso à notícia, e (iii) verificar 

quem eram os atores que tiveram mais acesso de discursos diretos e de discursos 

indiretos à notícia. 
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Para facilitar uma melhor visualização de todos esses dados, decidimos criar três 

quadros28: 

Um, mostra de quem foram os discursos diretos e indiretos que receberam acesso às 

notícias 29 e os outros dois explicitam a quantidade de discursos reportados que cada 

autor social ganhou, tanto nos discursos diretos e indiretos. Esses quadros nos ajudam, 

também, a visualizar a quantidade total de acessos que cada um dos tipos de discursos 

reportados recebeu. Realizamos estes procedimentos com as notícias sobre cada greve. 

  

Quadro 01: Atores sociais que recebem acesso de discursos reportados na greve de 

servidores da saúde 

 

Acesso direto ao discurso: Acesso indireto ao discurso: 

da coordenadora do Sindsaúde (1/6)   do coordenador do Sindserpe (16/6) 

de uma enfermeira não identificada (29/6 às 

08h29) 

da coordenadora do Sindsaúde (17/6) 

 da Secretaria de Administração  

 (29/6 às 08h29) 

do diretor do hospital (19/6) 

 da coordenadora do Sindsaúde (29/6 às 9h34) da Secretaria de Administração 

(29/6 às 08h29) 

 da coordenadora do Sindsaúde (29/6 às 9h34)  do governo  (29/6 às 08h29) 

 da coordenadora do Sindsaúde (29/6 às 9h34) da    da coordenadora do Sindsaúde    

        (29/06 às 14h08) 

                                                 
28 Uma vez que todos os discursos diretos e indiretos selecionados das notícias no primeiro momento de 
procedimento de coleta de nossos dados irão aparecer em outro momento de nosso trabalho e, como o 
nosso propósito não é analisarmos estes discursos isolados da notícia, decidimos não os expor aqui. Na 
medida em que as notícias forem sendo analisadas, estes discursos irão sendo destacados por nós. Dessa 
maneira, resolvemos expor apenas os outros dados. 
 
29 Nesses quadros, inserimos alguns números entre parênteses. Eles indicam a data que a notícia foi 
publicada. Caso tenha mais de um texto publicado no mesmo dia, inserimos também as horas de sua 
divulgação. Essa referência ajuda a identificar no corpus restrito de nossa pesquisa que discursos foram 
esses que tiveram acesso às notícias. Realizamos este procedimento com todos os quadros expostos em 
nosso trabalho. 
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da   da coordenadora do Sindsaúde (29/06 14h08)   da coordenadora do Sindsaúde   

(10/07) 

  do  secretário da Administração do Estado 

       (29/06 às 14h08)  

 

da coordenadora do Sindsaúde (10/07)   

 

Quadro 02: Quantidade de discursos diretos que cada ator social recebe na greve 

de servidores da saúde 

 

Quem tem acesso: Quantidade de discursos: 

Coordenadora do Sindsaúde 6 

Enfermeira 1 

Secretaria de Administração 1 

Secretário de Administração 1 

 

Quadro 03: Quantidade de discursos indiretos que cada ator social recebe na greve 

de servidores da saúde 

 

Quem tem acesso: Quantidade de discursos: 

Coordenador do Sindserpe 1 

Coordenadora do Sindsaúde 3 

Secretaria de Administração 1 

Governo 1 

Diretor do hospital 1 

 

Quadro 04: Atores sociais que recebem acesso de discursos reportados na greve de 

professores 

 

Acesso direto ao discurso: Acesso indireto ao discurso: 

do presidente do Sintepe (7/7) do presidente do Sintepe (7/7) 

do secretário de Administração (8/7) do secretário de Administração (8/7) 

do secretário de Administração (8/7) do secretário de Administração (8/7) 

do secretário de Administração (8/7) do secretário de Administração (8/7) 
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 do presidente do Sintepe (9/7)  do secretário de Administração (8/7)  

secretário-geral da CUT (14/7)  do governo (8/7)  

presidente da Aduseps (14/7)  do presidente do Sintepe (9/7)  

do presidente do Sintepe (15/7) de uma direção de escola (13/7) 

presidente do Sintepe (17/7)  do Sintepe (13/7)  

de um professor identificado (17/7)  da CUT (14/7)  

 da vice-presidente do Sintepe (17/7) secretário-geral da CUT (14/7) 

do presidente do Sintepe (20/7)  do Sintepe (15/7)  

 da coordenadora do Sindsaúde (20/7)  do presidente do Sintepe (15/7) 

 do governo (27/7)   da Secretaria de Administração (15/7) 

 presidente do Sintepe (30/7)  das Secretarias de Administração 

 e de Educação (17/7) 

  das Secretarias de Administração 

 e de Educação (17/7) 

  do Idep (17/7) 

 de um professor identificado (17/7) 

  da vice-presidente do Sintepe (17/7) 

  da Secretaria de Educação (17/7) 

  da Secretaria de Educação (17/7)  

  do governo (17/7)  

 do presidente do Sintepe (20/7) 

 da Secretaria de Administração (20/7) 

  da coordenadora do Sindsaúde (20/7) 

  da coordenadora do Sindsaúde (20/7) 

  presidente do Sintepe (30/7) 

 

Quadro 05: Quantidade de discursos diretos que cada ator social recebe na greve 

de professores 

 

Quem tem acesso: Quantidade de discursos: 

Presidente do Sintepe 6 

Secretário de Administração 3 
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Secretário-geral da CUT 1 

Presidente da Aduseps 1 

Professor identificado 1 

Vice-presidente do Sintepe 1 

Coordenadora do Sindsaúde 1 

Governo30  1 

 

Quadro 06: Quantidade de discursos indiretos que cada ator social recebe na greve 

de professores 

 

Quem tem acesso: Quantidade de discursos: 

Presidente do Sintepe 5 

Secretário de Administração 4 

Governo 2 

Direção uma de escola 1 

Sintepe 2 

CUT 1 

Secretário-geral da CUT  1 

Secretário-geral da CUT 1 

Secretaria de Administração 2 

 Secretarias de Administração 
e de Educação 

2 

 Idep 1 

Vice-presidente do Sintepe 1 

Secretaria de Educação 2 

Coordenadora do Sindsaúde 2 

 

 Como podemos perceber, os dados nos indicam que o número de acesso de 

discursos reportados dos servidores da saúde à notícia é bem menor do que é dado aos 

professores. A cobertura da greve de servidores da saúde deu acesso a dezesseis 

discursos e a de professores, a quarenta e dois. Isso nos induz a pensar: O que levou o 

                                                 
30 Em alguns casos, quanto mais poder o ator social tem, como por exemplo, o governo, os jornalistas não 
conseguem entrevistá-lo. Eles somente têm acesso aos releases da notícia que trazem as informações dos 
assessores do governo divulgadas para a imprensa. Com isso, o acesso aos discursos reportados dos atores 
sociais que detêm mais poder é preferencialmente indireto.   
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jornal a divulgar mais discursos de professores do que o de servidores da saúde? Será 

que a justificativa se dá apenas porque o número de notícias divulgadas sobre a greve de 

servidores da saúde foi um pouco menor do que a de professores? Ou será que existe 

algum outro fator por traz disso? 

 O que nos chama a atenção na greve de servidores da saúde que estamos 

analisando é o fato de os médicos não estarem fazendo parte do movimento31. Se os 

médicos continuaram trabalhando, a nosso ver, é como se a greve não tivesse sido 

totalmente instituída, atingido a ordem pública, pois os hospitais continuaram 

funcionando. Acreditamos que esse talvez tenha sido um dos motivos, pelo qual a greve 

não teve uma grande repercussão na mídia, como teve a dos professores que ocorreu na 

mesma época, e, deste modo, os atores sociais nela envolvidos tenham tido menos 

acesso discursivo do que tiveram os docentes grevistas.  

Acreditamos também que, pelo hospital ter uma grande diversidade de 

profissionais que integram a categoria de servidores da saúde (médicos, enfermeiros, 

farmacêuticos, nutricionistas, dentre outros), quando os seus funcionários entram em 

greve, talvez, a mídia decida dar uma maior atenção aos discursos dos servidores que 

sejam considerados como mais indispensáveis ao trabalho, porque sem eles o 

funcionamento de um hospital é praticamente inviável: os médicos32. Desse modo, 

cremos que, quando se fala em greve da saúde, é como se os médicos representassem 

para a sociedade todo o grupo de funcionários de um hospital.  

Isso não acontece quando os professores da rede estadual de ensino decidem 

fazer greve, pois, ao estarem envolvidos no movimento, eles representam a categoria de 

trabalhadores de uma escola como um todo. Se os professores deixam de dar aula, a 

escola não funciona e, com isso, a nosso ver, o movimento ganha mais repercussão na 

mídia.  

Outro ponto que acreditamos ser determinante para o acesso dos demais 

funcionários da saúde ao discurso jornalístico, na greve analisada em nosso trabalho, 

                                                 
31 Somente os médicos da cidade de Caruaru fizeram parte do movimento. 
 
32 Não estamos considerando que os médicos sejam mais importantes do que os outros funcionários. 
Acreditamos que todos os profissionais, sejam os agentes de saúde ou os que trabalham na diretoria de 
um hospital, são importantes nas funções que realizam. Apenas estamos considerando que a classe dos 
médicos é a mais indispensável porque ela é que solicita os exames, diagnostica as doenças, realiza as 
cirurgias, etc. Desse modo, vários outros profissionais vão depender deles, uma vez que os médicos são 
os responsáveis pela indicação de um paciente para tratamento com outros profissionais da saúde, como 
fisioterapeuta, psicólogo, etc. 
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não ter sido muito grande se deve ao fato de a mídia dar maior ênfase aos discursos de 

um grupo de elite (VAN DIJK, 1997a, FALCONE, 2005). Se o que integra a categoria 

de funcionários de um hospital são grupos sociais bem distintos, não seria estranho 

imaginar que o jornal iria selecionar mais a categoria dos médicos para dar um acesso 

preferencial, já que eles integram um grupo social privilegiado em relação aos outros 

profissionais da mesma área. Dessa maneira, se os médicos não participaram da greve, 

entendemos que talvez os discursos dos outros funcionários da saúde não tenham sido 

vistos como tão relevantes para serem divulgados.  

  Outro fato que os nossos dados indicam diz respeito à prioridade que o jornal dá 

ao tipo de discurso reportado que decide dar acesso. Quando os servidores da saúde têm 

acesso, os discursos diretos são os mais reportados. Já na greve dos professores, 

acontece o inverso, pois os discursos indiretos são os mais publicados. Isso nos faz 

perguntar o porquê de o jornal resolver dar mais prioridade à representação de discursos 

diretos de servidores da saúde e de discursos indiretos de professores. Para respondê-la 

pensamos em algumas hipóteses.  

Talvez o fato de os jornais priorizarem a representação de discursos diretos seja 

porque, com base em uma noção normativa do que vem a ser discurso direto33, queiram 

passar para os leitores não-críticos uma visão de que estão representando fielmente as 

palavras que foram ditas pelos servidores da saúde, de maneira que aquele discurso 

tenha mais credibilidade para esse leitor, ou seja, de maneira que este acredite mais no 

que os trabalhadores da saúdem dizem.  Já a representação de discursos indiretos, talvez 

não dê tanta credibilidade, pois se sabe que aquele discurso para ser reportado passou 

por algumas modificações. Isso talvez mostre que o jornal tenha tido a intenção de 

chamar mais atenção para o que os servidores da saúde disseram ao invés dos 

professores. 

Outra hipótese a qual pensamos diz respeito a: já que acreditamos que o acesso 

possibilita a construção de identidades, consideramos que, dependendo do que disserem 

esses discursos diretos e indiretos, dos atributos positivos e negativos que tais discursos 

trouxerem, pode ser que o jornal, ao dar prioridade em reportar de maneira direta ou 

indireta os discursos, tenha tido a intenção de, não somente dar mais credibilidade a tais 

                                                 
33 Um pouco mais adiante no trabalho discursaremos sobre visão normativa e a visão dialógica na 
abordagem dos discursos reportados. 
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discursos, mas também, de enfatizar as atribuições identitárias, sejam positivas ou 

negativas, dos servidores da saúde ou dos professores.  

Se formos unir os dados encontrados nas duas greves, em relação ao tipo de 

discurso que o jornal decide priorizar, vemos que o total do número de acesso dado aos 

discursos diretos dos atores sociais é bem menor, vinte e quatro discursos, do que é 

dado aos indiretos, trinta e quatro.  

Em relação aos dados coletados nos passos em que nos dedicamos a investigar 

quem eram os atores sociais responsáveis por terem acesso à notícia e quem eram os 

que tinham mais acesso de discursos diretos e de discursos indiretos, decidimos situar 

esses atores como pertencendo a dois grupos: um de mais poder e o outro de menos 

poder. O que consideramos como detentor de mais poder foram as instituições que 

estavam apoiando a finalização do movimento, como: Secretaria de Administração, 

Secretaria de Educação, governo, Idep e o secretário de Administração. Todas as outras 

indicadas nos quadros expostos anteriormente, que estavam mobilizando as greves ou as 

apoiando, como, Sintepe, presidente e vice-presidente do Sintepe, coordenadora do 

Sindsaúde, secretário da CUT, etc., foram consideradas por nós como sendo as que 

possuíam menos poder. 

 Com base nisso, nossos dados mostraram que, na greve dos servidores da saúde, 

o grupo selecionado pelo jornal para ter mais acesso às notícias, tanto de discursos 

diretos e indiretos, foi o que possuía menos poder. O grupo de mais poder teve acesso 

de apenas cinco discursos.  

Na greve de professores os dados foram semelhantes, somente os números que 

mudaram, já que nessa greve os discursos dos atores sociais foram mais divulgados. O 

grupo que teve mais acesso, tanto de discursos diretos e indiretos, foi também o que 

possuía menos poder.  

 Esses dados permitem-nos levantar algumas considerações. Quando falamos 

sobre acesso discursivo, em específico acesso de grupos excluídos a diversos discursos 

públicos, como por exemplo, ao discurso da imprensa, no capítulo anterior deste 

trabalho, baseamo-nos em pressupostos teóricos (VAN DIJK, 1997a; FALCONE, 2005) 

que afirmam que os grupos ou instituições da elite podem ser caracterizados 

essencialmente pelo acesso preferencial ao discurso público, já as minorias e seus 

representantes têm pouco acesso discursivo em geral.  

Levando em conta tal afirmação e o que os dados de nossa pesquisa nos revelam, 

perguntamo-nos: Por que em notícias sobre greve o acesso, por meio de discursos 
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reportados, dos grupos que detém mais e menos poder ocorre de maneira distinta? Ou 

seja, por que o grupo que recebe menos acesso discursivo é o que consideramos como 

sendo o grupo de elite e o que recebe mais acesso é o que consideramos como sendo o 

grupo dos excluídos?   

 A teoria a qual adotamos como base nos dá a resposta. Dizem os autores 

(FALCONE, 2005; VAN DIJK, 2008) que alguns grupos conseguem obter conquistas 

sociais e atenção da sociedade quando subvertem a ordem dos modelos de acesso que dá 

preferencialmente acesso aos grupos de elite. Esses grupos vão romper com a 

invisibilidade que os cerca quando estiverem envolvidos, muitas vezes, em situações de 

protestos e apresentarem comportamentos intrigantes que vão de encontro a uma ordem 

pública. (FALCONE, 2005) 

Com base nisso, o fato de o acesso dos discursos reportados dos grevistas à 

notícia ser mais evidente do que os dos grupos poderosos se justifica, pois, as greves são 

consideradas como um conflito coletivo de trabalho, envolvendo a paralisação dos 

serviços necessários à empresa, privada ou estatal, e os indivíduos que movimentam 

essa paralisação, vão, dessa maneira, de encontro às possíveis ordens, regras, 

estabelecidas pela empresa.   

Desse modo, consideramos a greve em nosso trabalho, não somente como uma 

situação de exclusão, mas também, como uma estratégia que a categoria de 

trabalhadores utiliza para ganhar ‘visibilidade’ na imprensa. Por isso é que os nossos 

dados mostram o alto índice de acesso que o grupo de grevistas tem nas notícias.  

Um fato que nos chama a atenção nisso é que, pelo acesso ser maior a grupos 

que estão à margem da sociedade, ou seja, que estão em situações de crise, em ocasiões 

de protestos e comportamentos tidos como perturbadores à ordem pública, proporciona 

que esses indivíduos muitas vezes sejam definidos com base em estereótipos, de 

maneira a confirmar preconceitos dominantes em nossa sociedade (VAN DIJK, 2008).  

 Esse ponto é o que nos instiga em nossa pesquisa e que serve de justificativa 

para investigarmos como o acesso de discursos reportados à notícia se constitui em um 

mecanismo que constrói identidade social. Os nossos dados indicam que o mais 

importante não é pensarmos que quem tem mais acesso de discursos reportados ao 

discurso da notícia são os grupos menos poderosos, mas sim, analisarmos o que esses 

discursos dizem e em que ação social ocorre esse acesso. Por isso nos perguntamos: 

Será que o mecanismo de dar mais acesso aos discursos dos servidores públicos em 



53 
 

situações de conflito, ou seja, quando estão em greve, é uma estratégia que o jornal 

utiliza para construir e legitimar estereótipos desses indivíduos?  

Para respondermos esse questionamento é necessário que analisemos quais são 

os discursos reportados que o jornal seleciona para terem acesso e como eles ajudam na 

construção identitária dos grevistas.  

 

3.1. Discurso reportado na notícia 

 

Frequentemente, segundo Rocha (2004), nos pegamos afirmando uma série de 

expressões corriqueiras e variadas, como “Ela disse...”, “O repórter afirmou...”, “Li na 

notícia que...”, “Segundo fulano...”, etc. Essas expressões indicam que os discursos aos 

quais estamos nos reportando já foram emitidos por outros indivíduos. Vejamos um 

exemplo: 

 

Segundo o coordenador geral do Sindicato dos Servidores Estaduais 
(Sindserpe), Renilson Oliveira, a luta é para que a tabela salarial 
corresponda a esses valores -  nível básico, R$ 518; médio, R$ 933; e o 
superior R$ 1.680.  
(Notícia sobre greve dos servidores da saúde, publicada em 16.06.2009, às 
15h56) 

 
Esse tipo de discurso é tradicionalmente denominado como discurso reportado. 

Ele pode se caracterizar por múltiplas e heterogêneas formas de manifestações na 

literatura, no texto científico, no jornal, nos chats e etc. Cada uma destas modalidades 

discursivas pode apresentar diversas possibilidades linguísticas para se relatar um 

discurso. (LIRA, 2010)  

Em uma narração, por exemplo, seja de uma história, de um relato, ou de um 

acontecimento, o narrador denota em sua enunciação “um arranjo sintático que permite 

transpor, para uma forma e um contexto monológico, uma ocorrência original de fundo 

dialógico, de modo a produzir-se uma coerência textual capaz de acomodar, dentro de 

um discurso, um outro discurso, sem ruptura do fluxo enunciativo”. (PAGOTTI, 2008, 

p.35).  

A gramática normativa costuma dividir o discurso reportado em três categorias 

ou três moldes linguísticos, discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre 

(CUNHA; CINTRA, 1985). Afirmam os autores que essas categorias possibilitam que o 

narrador desempenhe a função de indicador de falas.  
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Segundo Cunha e Cintra (1985), no discurso direto, o narrador permite que a 

personagem se expresse por si mesma. Ela é chamada para apresentar as suas próprias 

palavras. O narrador com isso se limita a apenas a reproduzir as palavras da personagem 

como realmente as tivessem emitido. Nesse caso se consegue distinguir bem quem é o 

narrador e a personagem. O narrador, ao reportar estes discursos, irá desempenhar a 

mera função de indicador das falas.  

A reprodução das falas geralmente são marcadas pelos verbos dicendi, verbos 

que anunciam o ato de dizer ou de declarar algo sobre alguma coisa ou objeto, e por 

recursos gráficos (dois pontos, vírgula, aspas) que têm a função de indicar as falas das 

personagens.  

O discurso direto é, desta maneira, “essencialmente caracterizado pela sua 

capacidade de atualizar um episódio anterior, o que faz emergir da situação de fala a 

personagem, tornando-a viva para o interlocutor” (VIEIRA, 2007). 

 Já o discurso indireto, segundo a gramática normativa, permite que o narrador 

incorpore a seu próprio discurso o discurso de um personagem, sem expor exatamente 

as palavras como foram emitidas por ela. O narrador contenta-se em transmitir, sem 

nenhum respeito à forma linguística que teria sido realmente empregada, a informação 

sobre o personagem ao seu leitor (CUNHA; CINTRA, 1985). 

Quando não são definidos com base nestas visões que a gramática normativa 

aborda, os discursos reportados, com base em uma perspectiva dialógica, apresentarão 

funções muito mais amplas do que simplesmente a representação discursiva dos 

discursos de outrem. Nas conversas do dia-a-dia, por exemplo, estes discursos são 

usados “não só para reportar o disse-me-disse, como também para sustentar a 

credibilidade daquilo que se afirma” (ROCHA, 2004, p. 101). 

 Para Cunha (2005), o dialogismo proporciona uma nova compreensão do que se 

passa quando nós utilizamos a linguagem. A dimensão dialógica mostra que: 

 

 todo enunciado é uma resposta a um já-dito, seja numa situação 
imediata, seja num contexto mais amplo. Não se trata aqui do diálogo 
entre falantes numa situação de conversação, mas da relação do 
enunciado com o que já foi dito sobre o mesmo assunto, e com o que 
lhe suceder (p.168). 

 
A autora enfatiza que a análise de discursos reportados não se detém a formas, 

como a gramática aborda. A questão dos discursos reportados vai muito mais além de 
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uma simples classificação de citações de discursos com base em critérios tipográficos e 

linguísticos.  

Cunha (2005) afirma que uma das perspectivas de se investigar os discursos com 

base numa dimensão dialógica é analisar a dinâmica que existe de interação entre os 

discursos do outro e o contexto no qual eles aparecem. Isso acontece porque, segundo a 

autora, o que é considerado como uma representação formalmente fiel de discursos 

pode não ser semanticamente fiel. O novo contexto, no qual os discursos que são 

reportados aparecem, possibilita que haja a manipulação das palavras dos indivíduos 

que pronunciam tais discursos. Ele pode também dar um outro sentido à citação, pois o 

propósito de se retomar um discurso em uma outra situação de enunciação pode ser bem 

distinto daquele em que tal discurso foi dito.  

Dessa modo, destaca Cunha (2005) que, ao se analisar discursos reportados, 

deve-se ter inicialmente em mente o interesse em se observar a relação que existe entre 

os discursos que foram selecionados para serem citados e o contexto narrativo que os 

introduz.  

Rocha (2004), nesse âmbito de discussão, afirma que o discurso reportado 

deveria ser visto como um “processo de reconstrução” (p.112). Para o autor, mesmo um 

discurso sendo literalmente reportado, ele não tem igual carga semântica e pragmática 

do discurso original, pois, “em virtude dos contextos de enunciação que disparam 

processos de inferenciação diferenciados”, não há fórmula perfeita que permita resgatar 

palavras e pensamentos com exatidão pura. (p.113) 

Sendo assim, o ato de reportar discursos, para o autor, não pode ser considerado 

como uma reprodução da fala espontânea, mas sim, uma estratégia de recriação do que 

foi dito ou escrito. Quando a representação de discursos é vista dessa maneira, não se 

corre o risco de afirmar que representação discursiva significa reprodução fiel de algo 

que alguém falou ou escreveu.  

Segundo Rocha (2004), o processo de representação discursiva acontece da 

seguinte maneira: “o discurso reportado subfocaliza a voz do narrador para focalizar, 

por conseguinte, a voz reportada” (p.114).  Quanto mais o narrador tenta se afastar da 

narrativa, como se fosse simplesmente um indicador de falas, parece que a narração 

adquire mais objetividade e o narrador mais neutralidade. Entretanto, o narrador não é 

neutro.  Apenas, por questões de estratégias discursivas, o narrador procura se retirar do 

foco central da narrativa, ao evidenciar a voz do outro. 
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Para Cunha (2005), um exemplo essencial de prática de linguagem, sendo 

considerado como o dizer sobre o dizer de outrem, é visto explicitamente em vários 

gêneros, como resenhas, resumos, relatórios, artigos científicos, notícias etc. 

Como iremos nos deter em nosso trabalho a analisar os discursos reportados no 

gênero notícia, iremos investigá-los com um olhar que também transcende uma 

abordagem puramente gramatical, ou seja, iremos investigá-los inseridos em uma 

perspectiva dialógica. Essa abordagem permite que se compreenda, muitas vezes, as 

posições dos sujeitos que inserem o discurso de outrem, pois eles “podem ser aliados 

ideologicamente, adversários, portadores de verdade, de erro, etc. (CUNHA, 2005, 

p.169)”. 

Procuraremos analisar, deste modo, os discursos reportados, não simplesmente 

como um mecanismo que o jornal utiliza para inserir os discursos dos indivíduos 

entrevistados envolvidos no fato relatado, a fim de apenas deixar mais detalhado o 

acontecimento exposto, mas sim, como um mecanismo que dá acesso a atores sociais 

que podem ser ou não aliados ideologicamente ao jornal e, principalmente, como um 

mecanismo que pode ajudar na construção identitária desses atores. 

De acordo com Rocha (2004), o discurso jornalístico permite que os discursos 

reportados sejam “profissionalizados”. Assegura o autor que o discurso jornalístico 

possibilita que os discursos reportados sejam considerados como um instrumento para 

produzir notícia, “composta não só de relatos de acontecimentos, mas também de 

reconstruções de discursos já ditos” (p.102).  A possibilidade variada de possíveis 

construções gramaticais disponíveis de discurso reportado “está para o jornalista assim 

como o pincel está para o pintor” (p.102). Essa visão permite que o jornalista faça uso 

do discurso reportado para proporcionar autenticidade e credibilidade ao relato dos 

fatos. 

Os jornais, para o autor, trabalham com a finalidade de, não somente divulgar 

fatos e informações, mas, sobretudo, de vendê-los. Para isso, é bastante oportuno que o 

jornal colete materiais informativos que despertem mais interesse nos leitores. Uma 

estratégia bastante utilizada para coletar essas informações é por meio das entrevistas. O 

ato de reportar alguns dos discursos dos entrevistados para construir o próprio discurso 

do jornal se configura em uma ação de responsabilidade, independentemente do tipo, 

direto ou indireto, que se escolha (ROCHA, 2004).  

Esse ato pode ser considerado como de responsabilidade, pois requer uma 

atitude do jornalista, e consequentemente do jornal, que não é passiva. Se o jornalista se 
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predispõe a expor discursos de outros indivíduos, é porque considera que essa atitude é 

importante e, na medida em que resolve selecionar e publicar determinados discursos ao 

invés de outros, ele demonstra que tem um interesse especial por alguns discursos 

específicos.  

Muitas vezes, o jornalista, ao divulgar os discursos que seleciona para terem 

acesso ao espaço discursivo do jornal, faz uso de expressões, como, “Ele disse que...; 

Segundo fulano...”. Esse recurso serve para o jornalista sinalizar que quem está 

afirmando o discurso reportado não é ele, e sim, um outro indivíduo  (ROCHA, 2004). 

Esse processo, segundo o autor, pode ser considerado como uma estratégia de proteção 

de face.  Essa proteção tem a função de indicar que o discurso jornalístico é neutro, que 

ele se baseia em expor apenas a verdade dos fatos.  

Entretanto, o que nós procuraremos mostrar nas análises de nosso trabalho é que, 

não havendo essa neutralidade no discurso jornalístico – o que já é evidenciado em 

muitos outros trabalhos – o ato de se reportar o discurso de outrem não pode ser tido 

como ingênuo. Consideramos que o ato de reportar discursos em notícias, como um 

mecanismo que dá acesso discursivo a autores sociais, pode nos dizer muitas coisas. 

Isso é o que procuraremos mostrar no tópico que se segue.  

 

3.2. Analisando as notícias 

 

 A fim de uma exposição mais detalhada em nosso trabalho de algumas análises 

referentes à categoria acesso de discursos reportados, mesmo analisando todas as 

notícias do corpus restrito de nossa pesquisa, resolvemos centrar uma atenção especial à 

exibição dos textos que apresentavam mais acesso de discursos reportados, como 

também, textos em que esses discursos contribuíam para atribuições identitárias que 

eram recorrentes nas demais notícias do corpus 34.  

 Selecionamos, deste modo, quatro notícias: duas sobre a greve de servidores da 

saúde, uma sobre a greve de professores e uma sobre os acontecimentos referentes às 

duas greves, entretanto o seu foco é maior às informações referentes à greve dos 

professores. 

                                                 
34 As considerações que expusemos anteriormente sobre os dados de nosso trabalho permite que se 
observe que realizamos a análise de todas as notícias do corpus de nossa pesquisa e não apenas daquelas 
que selecionamos para expor no tópico “Análise dos dados”. Esse recorte realizado para a exposição de 
apenas algumas análises permite que não se tornem repetitivas as considerações que realizamos sobre as 
atribuições identitárias que se repetem nos demais textos de nosso trabalho. 
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Um aspecto em relação ao método que procuramos utilizar para analisar o 

processo de construção identitária dos grupos grevistas, objetivo central de nosso 

trabalho, foi não somente nos dedicarmos à investigação de suas identidades, mas 

também, as dos outros atores sociais que estavam envolvidos no movimento e que 

recebiam acesso discursivo. Decidimos proceder dessa maneira, pois desejávamos não 

somente observar o contraste de identidades dos distintos grupos, mas verificar se a 

construção de identidades de grupos não grevistas iria influenciar a atribuição de 

identidades dos indivíduos em greve. 

A primeira notícia analisada reporta o fato de o governo do Estado não pagar o 

salário dos funcionários da saúde no dia previsto, devido à situação de greve. Para a 

elaboração da notícia, o jornal dá acesso a quatro discursos reportados de distintos 

atores sociais: funcionária da saúde, Secretaria de Administração e governo do Estado. 

Algo já nos chama a atenção nesta seleção de discursos para serem divulgados: apenas 

uma funcionária que representa o grupo de menos poder ganha acesso na notícia, os 

demais discursos são de instituições que representam o poder no Estado. Vejamos:  

 

Exemplo 1: 

Pernambuco // Saúde 

Estado confirma que grevista terá salário cortado 

A Secretaria de Administração confirmou, na tarde desse domingo (28), que vai cortar o 
salário dos servidores da Saúde, em greve desde o dia 10 de junho. O governo 
assegurou que os grevistas só vão receber pelos dias trabalhados. Aqueles funcionários 
que não aderiram ao movimento também acabaram sendo punidos. 

Para fazer o levantamento do ponto dos 18 mil enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem e assistentes de saúde, o governo resolveu não pagar os salários hoje, como 
deveria ocorrer. O dinheiro só será depositado dia 6 de julho. Apenas os médicos vão 
receber normalmente. A justificativa oficial é de que a folha de pagamento dos médicos 
é desvinculada do restante dos servidores. 

“Não entendo como o governo pune todos dessa maneira. Sou enfermeira da 
emergência do Hospital da Restauração. Não faltei nenhum dia de trabalho, mas, 
mesmo assim, não tem dinheiro na minha conta. O governo deveria ter se planejado 
melhor e ter punido apenas os grevistas”, informou a profissional, que preferiu não ser 
identificada, por temer represália. 

A assessoria de imprensa da Secretaria de Administração informou que os servidores 
terão até amanhã para assinar um termo de adesão se comprometendo a retornar ao 
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trabalho, além de compensar o período parado. Os que atenderem ao chamado, vão 
receber o salário integral no próximo dia 6. 
 
As medidas foram publicadas sexta-feira no Diário Oficial. A portaria prevê que as 
vagas correspondentes aos servidores que não retornarem ao trabalho serão preenchidas 
mediante contratação temporária. 
 
A categoria reivindica melhores condições de trabalho, concurso público e revisão do 
Plano de Cargos e Carreiras, além de reajuste salarial. A proposta é aumentar os 
vencimentos para R$ 919, para os profissionais de nível básico, R$ 1.150, para os de 
nível médio, e R$ 2.290, para os de nível superior. Durante todo o dia de ontem, a 
diretoria do sindicato foi procurada para comentar o assunto, mas não atendeu aos 
telefonemas. 
 
Quanto ao atendimento dos pleitos de repercussão financeira, a Secretaria de 
Administração ressaltou a disposição do Estado “em continuar dialogando com a 
categoria na busca de uma resolução conjunta, tão logo haja alteração no cenário 
financeiro.” Por meio de nota, o governo informou que, somando-se as campanhas 
salariais de 2007 e 2008 (com impacto em 2009 e 2010), o servidor da saúde teve um 
ganho significativo em seu poder aquisitivo. 

(Notícia Publicada em 29.06.2009, às 08h29 no Jornal do Commercio) 

 

A notícia inicia dando acesso discursivo ao governo. Para isso, o jornal reporta 

esse discurso de modo indireto e o insere em um lugar privilegiado no texto, o lead. O 

jornalista seleciona um discurso em que o governo anuncia que não somente os 

grevistas terão seus salários reduzidos, como também, todos os outros funcionários que 

não aderiram à greve. Vejamos35:  

 

Exemplo 1.1: 
 

O governo assegurou que os grevistas só vão receber pelos dias 
trabalhados. Aqueles funcionários que não aderiram ao movimento também 
acabaram sendo punidos 36.  

 

Nesse anúncio, vemos que o jornal utiliza o verbo “punir (punidos)”, referindo-

se ao ato que o governo tomou contra os grevistas e não grevistas. Esse item lexical, a 

nosso ver, nos remete a um modelo mental de uma ação que é negativa, que gera 

                                                 
35 A fim de uma melhor visualização dos discursos analisados em cada uma das notícias, resolvemos 
enumerá-los em subtópicos, seguindo a numeração dos exemplos de cada texto o qual tais discursos 
pertencem.  
 
36 Grifo nosso. Todos os exemplos extraídos das notícias analisadas que vierem com a marca sublinhado 
foram grifados por nós. 
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desconforto àqueles que são punidos. Pensamos deste modo, pois, todo o grupo que é 

castigado nunca se sente à vontade com essa situação, pois ela representa subordinação. 

Isso nos faz acreditar que, diante de um problema, a punição não é considerada como 

uma alternativa digna para resolvê-lo. Com base nisso, já que a solução encontrada pelo 

governo para resolver a situação de greve foi por meio de um castigo, consideramos que 

o acesso a esse discurso na notícia contribui para uma possível construção de uma 

imagem negativa do governo.  

Entretanto, acreditamos que esse discurso foi inserido bem no início da notícia 

não somente para possibilitar essa provável construção de imagem do governo, mas 

também, para se evidenciar a posição que cada um dos dois grupos (governo e 

grevistas) ocupava na sociedade. Pensamos nisso, pois o ato de punição requer que 

sempre existam dois grupos: um detentor de mais poder para realizar a punição e outro, 

de menos poder, para cumpri-la. Pensando desse modo, vamos perceber que o acesso do 

discurso do governo proporcionou que ficassem bem definidos qual grupo era o 

detentor de mais poder e o de menos poder na sociedade.  

Um segundo discurso que o jornal decide dar acesso de maneira direta é o de 

uma enfermeira que prefere não se identificar.  

 

Exemplo 1.2: 
 

“Não entendo como o governo pune todos dessa maneira. Sou enfermeira 
da emergência do Hospital da Restauração. Não faltei nenhum dia de 
trabalho, mas, mesmo assim, não tem dinheiro na minha conta. O governo 
deveria ter se planejado melhor e ter punido apenas os grevistas”, informou 
a profissional, que preferiu não ser identificada, por temer represália.  
 

            Esse discurso também, do mesmo modo que o anterior, traz o item lexical 

“punição (pune e ter punido)” em dois períodos ao se referir à prática do governo. 

Entretanto, quem o enuncia agora não é mais essa instituição, e sim, uma funcionária do 

estado37. Como percebemos que essa servidora tenta demonstrar que se sente injustiçada 

por não ser grevista e, mesmo assim, ter sido penalizada com o corte de seu salário, 

acreditamos que a utilização do verbo punir no início de seu discurso contribui para que 

                                                 
37 Como o acesso discursivo é algo que envolve o estudo de instituições sociais e não de indivíduos 
isolados (FALCONE, 2005), poderíamos pensar que esse exemplo não se constituiria em um modelo de 
acesso, já que quem têm espaço nesse momento na notícia é apenas única funcionária do Estado. 
Entretanto, esta profissional, a nosso ver, não está sozinha. Ela representa, para nós, todos os atores 
sociais, servidores estaduais do hospital, que não são participantes do movimento grevista. Por isso que 
consideramos o seu discurso como sendo um exemplo de acesso discursivo.  
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se enfatize a imagem social negativa do governo. Imagem essa que vem sendo atribuída 

desde o começo do texto a essa instituição. 

 Mas, no segundo período, quando essa enfermeira utiliza o mesmo item lexical, 

sendo que agora acompanhado da conjunção “apenas”, restringindo-se à ação de 

punição para os grevistas, é como se a imagem social do governo passasse a ser vista 

agora de maneira positiva. Acreditamos que tal construção do discurso proporciona que 

o interpretemos do seguinte modo: o fato de o governo punir somente os grevistas é 

como se ele se fosse uma instituição justa, já que não realiza tal ato com todos os 

funcionários e sabe recompensar aqueles que não vão de encontro a ele. 

 Essa atribuição identitária de um governo justo, proporcionada por esse acesso 

discursivo, permite também, em contraposição, que vejamos os trabalhadores grevistas 

como representando uma imagem negativa para a sociedade. Pensamos desse modo, 

pois, a interpretação que a construção desse discurso proporciona é a de que tais 

trabalhadores eram merecedores de receber a punição do corte de salário. E, a nosso ver, 

se esse grupo passa a ser considerado como digno dessa penalidade, é porque, 

certamente a imagem que se atribui a ele é a de um grupo que não obedece às ordens do 

governo. 

 No fim desse período, o que nos chama a atenção é quando a notícia informa que 

a profissional não preferiu ser identificada por temer represália. A utilização do nome 

“represália” também nos traz uma representação mental de algo negativo, já que 

imaginamos ser um ato de repreensão, de violência. Por se tratar de um discurso 

indireto, não sabemos se foi realmente a enfermeira quem disse tal palavra ou se foi o 

próprio jornal. Ao analisar a sua utilização no discurso, vemos que ela nos proporciona 

uma dupla interpretação. A funcionária ao usá-la poderia estar se referindo ao governo, 

já que ele a havia punido e ela havia evidenciado esse ato, ou aos trabalhadores 

grevistas, por ela ter dito que eles mereciam ter seus salários cortados. Dessa maneira, 

tal construção discursiva permite que não saibamos qual dos dois atores sociais seria 

considerado como capaz de realizar uma ação de represália à enfermeira. Acreditamos 

que essa construção pelo jornal talvez tenha sido proposital para que não houvesse uma 

atribuição de identidade negativa aos atores sociais aptos a praticarem tal atitude de 

repreensão. 

 Um pouco mais adiante na notícia o jornal dá acesso indireto ao discurso da 

assessoria de imprensa da Secretaria de Administração (SAD). Mesmo sendo a 



62 
 

Secretaria quem enuncia tal discurso, como ela está a serviço do governo do Estado, 

consideramos que quem está tendo acesso discursivo é o próprio governo. 

 Já que o jornalista expõe um discurso anterior de uma funcionária que se acha 

injustiçada por um ato do governo, agora ele dá acesso a um discurso indireto que 

contrapõe essa identidade negativa que foi construída. A nosso ver, esse acesso 

proporciona que vejamos o governo como assumindo uma identidade de uma instituição 

que se preocupa em ser justa com os trabalhadores. Observemos: 

 

 Exemplo 1.3: 
 

A assessoria de imprensa da Secretaria de Administração informou que os 
servidores terão até amanhã para assinar um termo de adesão se 
comprometendo a retornar ao trabalho, além de compensar o período 
parado. Os que atenderem ao chamado, vão receber o salário integral no 
próximo dia 6.  

 
 Nesse discurso vemos que a SAD, mesmo dando um prazo para os trabalhadores 

assinarem um documento se comprometendo com a volta ao trabalho, procura mostrar 

que o governo dá uma oportunidade aos servidores públicos de voltarem às suas 

atividades e de serem remunerados com o salário integral. Isso fica evidente no discurso 

com a utilização da oração “vão receber o salário integral”. Essa oportunidade 

possibilita que atribuamos uma identidade ao governo de uma instituição que é boa e 

que honra com seus compromissos de pagar àqueles funcionários que estiverem seu 

lado, ou seja, que estiverem trabalhando e que se comprometam em compensar os dias 

parados. Essa visão de que o governo apresenta uma imagem positiva para a sociedade é 

destacada não somente com o acesso a este discurso, mas também, no fim da notícia 

quando o jornal divulga o seguinte: 

 

 Exemplo 1.4: 
 
[...] a Secretaria de Administração ressaltou a disposição do Estado “em 
continuar dialogando com a categoria na busca de uma resolução conjunta, 
tão logo haja alteração no cenário financeiro.”  
 

Nesse discurso indireto, percebemos que Secretaria procura mostrar que o 

Estado, ou seja, o governo, tem a intenção de buscar a resolução para o problema da 

greve, mostrando-se disposto a um diálogo para uma provável negociação de salário 

com os grevistas. Desse modo, o discurso possibilita a criação de uma identidade de 
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governo que é amigável, que procura estabelecer uma boa relação com os servidores 

grevistas, pois, antes de tomar decisões precipitadas sobre a alteração no cenário 

financeiro, se disponibiliza a conversar com os trabalhadores para entrar em uma 

negociação conjunta.  

Além disso, o jornal, de maneira a ainda enfatizar essa imagem do bom governo, 

dá, logo em seguida, acesso a um discurso indireto que procura mostrar o quanto de 

ganho financeiro o governo veio proporcionando nos últimos anos aos trabalhadores da 

saúde. Vejamos: 

 
 Exemplo 1.5: 
 

Por meio de nota, o governo informou que, somando-se as campanhas 
salariais de 2007 e 2008 (com impacto em 2009 e 2010), o servidor da 
saúde teve um ganho significativo em seu poder aquisitivo. 
 

Entretanto, esse discurso, a nosso ver, não somente permite que atribuamos uma 

identidade positiva ao governo, mas também, que nos perguntemos o motivo pelo qual 

os funcionários, mesmo tendo esses ganhos significativos em seu poder aquisitivo, 

resolveram parar de trabalhar. Se o motivo principal de um movimento grevista é o 

aumento salarial, por que os trabalhadores entraram em greve? 

Desse modo, para nós, a leitura de tal discurso permite que vejamos os 

servidores da saúde como um grupo que, além de não dar valor aos benefícios recebidos 

pelo governo do Estado nos anos anteriores, deixa de trabalhar sem ter motivos. 

A análise dessa notícia permitiu que observássemos um exemplo em que o 

acesso de discursos diretos e indiretos possibilita a construção de identidades 

preferencialmente positivas das instituições que representam o poder no Estado. Mesmo 

quando essa atribuição identitária é negativa no início da notícia, os outros discursos 

que vão tendo acesso são elaborados de maneira a reverter essa imagem, ou seja, a 

promover uma imagem positiva dessas instituições.  

Além disso, essa análise permitiu que víssemos que a construção identitária de 

alguns atores sociais independe deles terem recebido acesso de discursos reportados, 

como aconteceu com os grevistas. Essa atribuição ocorre por meio do acesso a discursos 

de outros atores sociais, os quais, mesmo sem fazerem referência aos grevistas, deixam 

transparecer em seus discursos que identidades são essas. 
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Exemplo 2: 

Pernambuco // Greve 

Servidores da Saúde continuam protesto no Hospital da Restauração 
 
Grande parte dos servidores da Saúde do Estado decidiram continuar o protesto em 
frente ao Hospital da Restauração durante a tarde desta segunda-feira (29). Eles 
paralisaram as atividades em resposta à decisão da Secretaria de Administração do 
Estado de cortar salários dos grevistas e adiar o pagamento para o dia 6 de julho. O 
atendimento por parte de 30% dos funcionários foi retomado após o meio-dia.  
  
Amanhã, a partir das 10h, será realizada uma assembleia no HR para discutir as 
resoluções da greve com a assessoria jurídica do sindicato e demais profissionais de 
saúde do Estado.  
 
» Servidores da Saúde paralisam atendimento no HR  
» Servidores da Saúde ameaçam parar todos os atendimentos  
 
 Segundo Perpétua Rodrigues, coordenadora do Sindicato dos Servidores de Saúde 
(Sindsaúde-PE), estão trabalhando apenas médicos e pessoal contratado nas 
emergências e ambulatórios. "Nossa pressão aqui no HR irá continuar durante todo o 
dia de hoje", afirmou. Cerca de 50 pessoas protestam na rampa de acesso principal do 
HR nesta tarde, mas os pacientes continuam sendo socorridos. 

O Secretário de Administração do Estado, Paulo Câmara, garantiu que as negociações 
continuam, mas reforçou o corte de pagamento para os grevistas. "Também estamos 
fazendo um levantamento de quem são os grevistas e esperamos que até o dia 6 todos os 
pagamentos tenham sido efetuados de acordo com os dias trabalhados", garantiu. 

(Notícia publicada em 29.06.2009, às 14h08 por Paulo Floro Especial para o JC Online) 

 

Em resposta à decisão do governo em não pagar os funcionários grevistas e adiar 

o dia de seus pagamentos, o jornal publica esta notícia no mesmo dia que a anterior, por 

nós analisada. Nessa, diferentemente da primeira, vamos perceber que os trabalhadores 

que estão em greve ganham acesso, representados pela coordenadora do Sindicato da 

Saúde  

A notícia inicia caracterizando o ato dos grevistas como sendo um protesto 

contra a decisão que a Secretaria de Administração do Estado teve de cortar os salários 

e adiar o pagamento dos trabalhadores em greve. A nosso ver, quando o jornal, para 

caracterizar a paralisação dos atendimentos do hospital, decide utilizar um nome que 

apresenta uma carga semântica de violência (“protesto”), ele proporciona que o 

movimento seja representado como algo negativo para a sociedade.  
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Acreditamos nisso, pois, sabemos que a escolha de qualquer item lexical que 

utilizamos em nossos discursos não é simplesmente aleatória, mas sim, marcada por 

influências ideológicas que controlam, através de nossas mentes, a nossa reprodução 

social em um grupo, ou seja, as nossas atitudes em grupos. Desse modo, cremos que, 

quando o jornal decide selecionar, dentre tantos palavras em nosso vocabulário para 

caracterizar o ato dos grevistas, um item lexical que representa uma ação de agressão, 

ele acaba demonstrando que as ideologias que o influenciam não são as mesmas que 

regem as atitudes dos trabalhadores grevistas. Provavelmente são as mesmas ideologias 

que conduzem as ações das instituições representantes do governo, que, por sua vez, 

tenta afirmar o quadro negativo da greve, já que decide cortar o salário e adiar o 

pagamento dos trabalhadores. 

Investigando o desenvolvimento da notícia, procurando perceber como se 

constituem as identidades dos atores sociais envolvidos no movimento grevista por 

meio do acesso discursivo, vemos que o jornal reporta dois discursos, um direto e um 

indireto da coordenadora do Sindicato de Saúde. O interessante é que o jornal não dá 

acesso a qualquer servidor público em greve, mas à pessoa que representa a voz de 

todos os servidores, ou seja, à pessoa que possui mais poder dentre os trabalhadores38. 

Isso ocorre em quase todo o corpus de nosso trabalho. O que nos chama a atenção é o 

fato de, em contradição a este acesso, quase que exclusivo à coordenadora do Sindicato, 

na notícia anterior publicada no mesmo dia, o jornal divulgou o discurso de uma 

profissional, uma enfermeira, que não detinha esse poder de representação de voz de 

todos os servidores. Entretanto, quando analisamos o seu discurso, percebemos que ela 

procura deixar bem claro que não estava envolvida na greve e que os grevistas 

mereciam ter seus salários cortados. Desse modo, vimos que, quando o jornal divulga o 

discurso de um trabalhador que não é a coordenadora do Sindicato, ele não seleciona 

qualquer discurso. Ele elege justamente aquele que tenta mostrar que os profissionais 

grevistas estão errados e que merecem punição, ou seja, aquele que tenta construir uma 

identidade negativa desses trabalhadores.  

Analisemos agora quais discursos da coordenadora são divulgados: 

 
 
 

                                                 
38 Mesmo sendo a profissional que acreditamos deter mais poder dentre os trabalhadores em greve, 
continuamos considerando que a classe dos grevistas é aquela que representa possuir menos poder em 
relação ao estado. 
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Exemplo 2.1: 
 

 Segundo Perpétua Rodrigues, coordenadora do Sindicato dos Servidores 
de Saúde (Sindsaúde-PE), estão trabalhando apenas médicos e pessoal 
contratado nas emergências e ambulatórios. "Nossa pressão aqui no HR irá 
continuar durante todo o dia de hoje", afirmou.  
 

 O que nos chama a atenção primeiramente, com a leitura do discurso indireto, é o 

fato da coordenadora utilizar o advérbio “apenas” para mostrar que são poucas pessoas 

que não estão em greve. Isso possibilita a interpretação de que o movimento seja visto 

como tendo uma grande repercussão no Estado e que se evidencie que a maior parte dos 

trabalhadores dos hospitais, mesmo sofrendo a ameaça do governo de não receberem 

seus salários, estão em greve. Tal interpretação, a nosso ver, proporciona a construção 

de uma identidade positiva para esses trabalhadores, como a de pessoas corajosas, pois, 

mesmo indo de encontro ao governo, procuram enfrentá-lo para alcançar seus objetivos.  

 Entretanto, acreditamos que tal discurso também pode ter outra possível 

interpretação. Pelo fato de o repórter dar acesso a um discurso que evidencia o caso dos 

médicos e contratados continuarem trabalhando, podemos dizer que talvez o jornal 

tenha tido a intenção de mostrar que a greve dos servidores da saúde não estava tendo 

tanta a força e repercussão no Estado, pois os atendimentos nos ambulatórios 

continuavam sendo realizados. Essa interpretação, para nós, acaba criando uma visão de 

que a greve provavelmente não estava tendo tanta credibilidade, como parecia ter. 

 Logo depois, vemos que o jornal dá acesso a outro discurso, sendo agora um 

direto. A utilização do nome “pressão”, nesse discurso, para indicar que a ação de 

paralisação no hospital irá continuar indica que a provável ação dos grevistas não é 

pacífica. Desse modo, cria-se mais uma vez, assim como no início da notícia, um 

modelo mental nos leitores de que os grevistas são promovedores de possíveis atitudes 

de violência para alcançar seus objetivos. 

Essas identidades tanto positivas como negativas da coordenadora da saúde que 

vão constituindo-se na notícia comprovam as evidências, que as teorias baseadas no 

sujeito pós-moderno abordam, de que todos nós, no mundo contemporâneo, não temos 

apenas uma identidade fixa e estável, e sim, somos seres multifacetados, ou seja, 

assumimos diversas identidades.  

 Em seguida, no fim da notícia, o jornal dá acesso a mais dois discursos, sendo 

agora do Secretário de Administração. 
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Exemplo 2.2: 
 

O Secretário de Administração do Estado, Paulo Câmara, garantiu que as 
negociações continuam, mas reforçou o corte de pagamento para os 
grevistas. "Também estamos fazendo um levantamento de quem são os 
grevistas e esperamos que até o dia 6 todos os pagamentos tenham sido 
efetuados de acordo com os dias trabalhados", garantiu. 

 

 Ao ler que o secretário garantiu a continuação das negociações, o vemos como 

sendo uma pessoa comprometida em dialogar com os grevistas, procurando encontrar 

talvez possíveis soluções para a finalização do movimento, de maneira que tanto 

governo como servidores saiam satisfeitos. Essa interpretação se baseia na utilização do 

verbo “continuar” juntamente com o nome “negociação”, que, a nosso ver, nos remete a 

um modelo mental de um ato que representa trocas de benefícios entre os indivíduos.  

Entretanto, em oposição a essa imagem social que o secretário passa a ter, o 

jornal divulga que ele vai reforçar o corte de pagamento dos trabalhos. A utilização, 

nesse discurso, da oração “reforçar o corte” possibilita que o vejamos não mais com 

uma identidade de pessoa pacífica que procura negociações, mas sim, assumindo a 

identidade de um indivíduo ameaçador e intransigente, uma vez que não muda a decisão 

de considerar que os servidores que não voltarem aos seus trabalhos não receberão seus 

salários. Essas identidades poderiam se confirmar com o acesso ao discurso direto, 

quando o secretário diz que os pagamentos serão feitos apenas de acordo com os dias 

que os grevistas trabalharam.  

Contudo, se formos analisar no que se constitui uma ameaça, o que a caracteriza, 

vemos que o acesso a tal discurso do secretário de Administração talvez tenha tido o 

propósito não de projetar essas identidades negativas ao secretário, mas o de definir e, 

muito mais, o de se enfatizar quais eram os grupos detentores de mais e de menos poder 

na sociedade. Acreditamos nisso, pois qualquer ameaça se constitui no ato de um grupo 

ou indivíduo inibir um outro a praticar uma ação. Quem inibe é geralmente aquele que 

possui mais poder e quem é ameaçado, consequentemente, é aquele que possui menos 

poder, ou seja, é aquele que é subjugado. Desse modo, o acesso ao discurso do 

secretário de Administração proporciona que ele seja visto como aquele que tem mais 

poder em comparação ao grupo grevista.  

 Essa notícia é um exemplo em que podemos observar que os atores sociais não 

apresentam identidades fixas. Os discursos reportados que têm acesso a esse texto 

contribuem para a construção de imagens sociais ora positivas ora negativas de um 
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mesmo grupo. Quando os discursos que proporcionam atribuições de identidades 

positivas ao grupo dos excluídos, os grevistas, são divulgados no início do texto,  o 

jornal, logo mais adiante, procura dar acesso a outros discursos que contribuem para que 

esses atores sociais passem a ser vistos com uma outra imagem, sendo agora negativa. 

Já em relação às atribuições identitárias dos grupos de elite, os representantes do 

governo, os discursos que têm acesso primeiramente ao texto são aqueles que 

possibilitam imagens negativas a tais atores sociais. Em seguida, de maneira a se 

reverter essa visibilidade, outros discursos que qualificam positivamente esses atores 

sociais são publicados na notícia. 

 
Exemplo 3: 
 
Medidas 

Governo anuncia corte no salário dos grevistas e diz que aulas recomeçam nesta 
quinta-feira 
 
Em meio à greve dos professores da rede estadual de ensino, o secretário de 
Administração do Estado, Paulo Câmara, disse que o retorno dos alunos às aulas nesta 
quinta-feira (9) está garantido. O anúncio foi feito durante uma coletiva realizada na 
tarde desta quarta-feira (8). Segundo o governo, medidas serão tomadas para assegurar a 
continuidade do ano letivo. Entre elas, o corte do ponto dos professores que não 
voltarem ao trabalho. Quem faltar terá desconto na remuneração e só receberá o salário 
em 5 de agosto, enquanto os demais ainda no mês julho. 

» Sindicato dos professores garante que a categoria está mobilizada 

Para acompanhar a frequência dos docentes, as gerências regionais receberão boletim 
semanalmente (até então ocorria uma vez por mês). Já a partir da segunda-feira, o 
governo garante que, se necessário, fará contratação temporária com a convocação de 
profissionais do banco de reserva ou, para as localidades que não a tiverem, contratação 
via seleção simplificada. Para os professores temporários que aderirem à greve, os 
contratos serão quebrados.  

De acordo com Paulo Câmara [veja vídeo abaixo], o direito de ir e vir será garantido. 
"Qualquer abuso será apurado. Professores que queiram trabalhar e alunos que forem 
para as aulas terão acesso às escolas", disse, referindo-se aos piquetes que os grevistas 
costumam fazer em frente às instituições. 

SEM ACORDO - Em greve desde o dia 6, os professores aguardam proposta do 
governo. Porém, negociação, segundo o secretário, não haverá até setembro próximo. 
"O Sintepe (Sindicado dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco) vem 
descumprindo acordo firmado com o governo em setembro de 2008. Temos proposta 
aceita por eles em assembleia que diz que em 2008 haveria antecipação do piso, em 
2009, em novembro, incorporação de gratificações e, em janeiro de 2010, correção do 
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piso. A proposta é essa." Ele complementa afirmando que aumentos anteriores 
ocorreram em setembro de 2007 e de 2008. "Ao fim de setembro próximo teríamos 
condição de já iniciar essas discussões. Todos sentem a crise mundial, com receita 
caindo, processo de demissão no setor privado, não podemos dar um passo mais largo 
que nossas pernas." 

 
REIVINDICAÇÕES - Os professores da rede estadual de ensino decidiram deflagrar 
greve na última segunda-feira (6). A categoria quer a aplicação do índice de 19,2% 
estipulado este ano para reajuste do Piso Salarial Nacional do Magistério. Outra 
reivindicação é que um professor de nível médio que trabalha 30 horas semanais passe a 
ganhar R$ 1.132,40, ao contrário dos atuais R$ 712. 

(Notícia publicada em 08.07.2009, às 16h51 pelo JC Online atualizada às 16h51) 

 

 Percebemos que o fato relatado nessa notícia sobre greve de professores se 

assemelha bastante ao que foi publicado na primeira notícia por nós analisada, cujo 

tema central corresponde ao corte de salário dos grevistas. Ela é um exemplo em que o 

jornal dá acesso a discursos diversos, tanto direto como indireto, prevalecendo o acesso 

aos indiretos. Como essa notícia reporta as medidas que o governo toma para assegurar 

que a greve não interfira no ano letivo dos alunos, ela é um exemplo em que os 

servidores grevistas não recebem acesso algum. O jornal não lhes dá oportunidade para 

divulgarem suas opiniões e prováveis reivindicações sobre as decisões do governo. 

Somente os representantes do governo têm seus discursos divulgados. 

Desse modo, podemos pensar que vamos nos deter, na análise dessa notícia, 

somente às atribuições identitárias desses atores sociais que detém mais poder na 

sociedade. Entretanto, com base nas análises que realizamos das notícias sobre greve de 

servidores da saúde, também acreditamos que o acesso de alguns discursos reportados 

na greve de professores não somente irá proporcionar a construção de identidades dos 

indivíduos que os enunciam, mas também, a daqueles que não têm seus discursos 

reportados. Deste modo, no caso específico das notícias analisadas, acreditamos que 

alguns discursos irão influenciar as imagens sociais dos professores grevistas.  

Vejamos o primeiro discurso que é divulgado no lead da notícia. 

 

Exemplo 3.1: 
 

Em meio à greve dos professores da rede estadual de ensino, o secretário 
de Administração do Estado, Paulo Câmara, disse que o retorno dos alunos 
às aulas nesta quinta-feira (9) está garantido. 
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 Acreditamos que a utilização do verbo “garantir” pelo secretário de 

Administração ou pelo próprio jornalista, uma vez que se trata de um discurso indireto e 

não sabemos ao certo quem fez uso desse item lexical, é de fundamental importância 

para a construção identitária do governo, representado pelo secretário Paulo Câmara. Já 

que garantir, no contexto do discurso analisado, significa assegurar, interpretamos o ato 

do governo com a educação como sendo de responsabilidade. Essa interpretação 

permite que o vejamos como sendo uma instituição séria, que é comprometida com a 

sociedade. É como se, independente das consequências que a greve estivesse 

acarretando ou viesse acarretar à população, ele, ao assumir uma responsabilidade com 

a sociedade, iria resolver os problemas de maneira a assegurar o retorno das aulas nas 

escolas.  

  De maneira a enfatizar esse comprometimento com a sociedade, o jornal dá 

acesso a mais um discurso indireto, sendo que agora é o próprio governo quem o 

enuncia. Vejamos:  

 

Exemplo 3.2: 
 

Segundo o governo, medidas serão tomadas para assegurar a continuidade 
do ano letivo. Entre elas, o corte do ponto dos professores que não voltarem 
ao trabalho. Quem faltar terá desconto na remuneração e só receberá o 
salário em 5 de agosto, enquanto os demais ainda no mês julho. 
 

 No início do período, percebemos que a representação de uma imagem positiva 

de governo para a sociedade  permanece, pois ele anuncia que irá tomar medidas para 

que as aulas continuem. Entretanto, quando o jornal expõe que soluções são essas, 

utiliza dois nomes, “corte” e “desconto”, os quais demonstram ameaças que o governo 

faz aos grevistas, como, cortar seus pontos e descontar seus salários. Desse modo, as 

medidas que o governo decide tomar não são baseadas em negociações com os 

professores, de maneira que os dois grupos saiam satisfeitos, mas sim, são 

fundamentadas em ameaças. Isso poderia talvez representar uma imagem negativa do 

governo, mas, quando vemos que a ameaça se constitui em uma ação de um indivíduo 

ou grupo que procura inibir o outro e para isso é necessário que se tenha poder, 

passamos a observar a construção identitária dessa instituição com uma outra visão. O 

fato de o governo ameaçar os trabalhadores, a nosso ver, o mostra não somente como 

uma instituição que tem poder, mas também, que tem autoridade para exercer tal ato. 

Ou seja, o governo é visto como uma instituição séria que tem o comando da situação.  
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 Mais adiante, a notícia dá acesso a mais dois discursos, um indireto e outro 

direto, do secretário de Administração.  

 

Exemplo 3.3: 
 

De acordo com Paulo Câmara [veja vídeo abaixo], o direito de ir e vir será 
garantido. "Qualquer abuso será apurado. Professores que queiram 
trabalhar e alunos que forem para as aulas terão acesso às escolas", disse, 
referindo-se aos piquetes que os grevistas costumam fazer em frente às 
instituições.  
 

Analisando primeiramente o discurso indireto, percebemos que, quando o 

secretário utiliza a oração “o direito de ir e vir será garantido”, ele se apresenta como 

um indivíduo que se preocupa em assegurar o direito das pessoas. Com o acesso ao 

discurso direto, o jornal divulga que direitos são esses que o representante do governo 

considera que devem ser garantidos à população: professores trabalharem e alunos 

terem aulas. Desse modo, o secretário, mesmo sem expor palavra alguma que qualifique 

positivamente o governo, projeta para ele uma imagem social positiva, possibilitando 

que as pessoas o vejam como um governo que se compromete em assegurar os direitos 

da sociedade. 

Antes de divulgar tais direitos, o secretário afirma que “qualquer abuso” será 

apurado por ele. A palavra abuso, que apresenta uma carga semântica de violência, é 

utilizada para se referir às atitudes dos professores grevistas que, tentando adquirir um 

maior número de trabalhadores para participarem da greve, se posicionam em frente às 

escolas para não somente explicarem aos professores que não estão em greve e aos pais 

dos alunos os motivos da paralisação, mas também, para impossibilitarem que os seus 

colegas de trabalho e alunos entrem nas escolas – os chamados “piquetes”. Quando o 

secretário usa o nome “abuso” para se referir a esse ato dos grevistas, juntamente ao 

pronome “qualquer”, vemos que, mesmo considerando que os trabalhadores têm direito 

de fazerem greve, até porque esse direito é constitucionalmente concedido aos 

servidores públicos, ele procura mostrar que os professores ultrapassam o limite desse 

direito que possuem. Essa referência, a nosso ver, proporciona que esses atores sociais 

sejam vistos como indivíduos que não respeitam a opção de escolha de outras pessoas, 

como por exemplo, a decisão de alguns professores de não se inserirem no movimento 

grevista.    
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Logo em seguida, na parte da notícia em que se retomam algumas informações 

publicadas em notícias anteriores, funcionando a nosso ver como um resumo dos fatos 

que estão acontecendo, o jornal dá acesso a vários outros discursos, indiretos e diretos, 

todos do secretário de Administração do Estado. Vejamos os primeiros:  

 

Exemplo 3.4: 
 

[...] negociação, segundo o secretário, não haverá até setembro próximo. 
"O Sintepe (Sindicado dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco) 
vem descumprindo acordo firmado com o governo em setembro de 2008. 
Temos proposta aceita por eles em assembleia que diz que em 2008 haveria 
antecipação do piso, em 2009, em novembro, incorporação de gratificações 
e, em janeiro de 2010, correção do piso. A proposta é essa."  
 

Neles, percebemos que o secretário procura justificar sua decisão de não entrar 

em negociação com os grevistas até o mês de setembro. Tais justificativas se baseiam 

nas propostas que o governo, segundo Paulo Câmara, já havia feito e que os próprios 

grevistas já tinham aceito. Quando ele expõe que já realizou propostas que foram 

aceitas, é como quisesse se esquivar de qualquer parcela de culpa por não ter atendido 

aos anseios da população de realizar negociações e, consequentemente, procurasse 

mostrar para a sociedade que o governo do Estado tenta dar melhores condições 

salariais para os trabalhadores, com as gratificações e correção do piso salarial.  

Em contraposição a essa identidade positiva que se constrói do governo, já que o 

secretário é o seu representante, quando ele utiliza o verbo “descumprindo” para se 

referir à ação do sindicato dos trabalhadores, acreditamos que esse item lexical contribui 

para que seja atribuída uma identidade aos grevistas de indivíduos que não são 

confiáveis, já que não cumprem as negociações estabelecidas entre eles e o governo.  

Em seguida, o jornal dá mais dois acessos discursivos em que o secretário tem a 

oportunidade de justificar mais ainda os motivos pelos quais decide somente entrar em 

negociação com os grevistas no mês de setembro.  

 

Exemplo 3.5: 
 

Ele complementa afirmando que aumentos anteriores ocorreram em 
setembro de 2007 e de 2008. "Ao fim de setembro próximo teríamos 
condição de já iniciar essas discussões. Todos sentem a crise mundial, com 
receita caindo, processo de demissão no setor privado, não podemos dar 
um passo mais largo que nossas pernas." 
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 Acreditamos que, quando o secretário afirma, como uma de suas justificativas, 

que deu aumentos nos anos anteriores aos trabalhadores da educação, há um intuito de 

divulgar, não somente que o governo tem sido bom e justo para os servidores, mas 

também, de mostrar que esses professores não teriam motivos de estarem em greve.  

 Em relação à outra justificativa, o secretário tenta mais uma vez se esquivar da 

provável responsabilidade de não negociar com os trabalhadores para a finalização do 

movimento, pondo a culpa na crise que o mundo estava vivenciando no momento, 

mostrando-se, desse modo, como impossibilitado de encontrar a solução que os 

grevistas queriam para reverter a situação da greve. 

 O acesso de discursos reportados nessa notícia mostra que, independente de 

todos os atores sociais terem seus discursos citados, a construção identitária dos que não 

recebem esse tipo de acesso também acontece. Vimos que isso ocorre com os grevistas, 

que em momento algum da notícia têm acesso de discursos reportados, mas os atores 

sociais que têm seus discursos divulgados conseguem, fazendo-lhes referência que 

muitas vezes não são explícitas, proporcionar que lhes sejam atribuídas identidades 

sociais.   

 

Exemplo 4: 

Pernambuco // Greves 

Servidores têm semana decisiva 
 
As três categorias de servidores em greve no Estado terão uma semana de definições. 
Desta segunda a quarta-feira, trabalhadores do Departamento Estadual de Trânsito de 
Pernambuco (Detran), da Secretaria de Educação e da Saúde promovem assembleias 
para decidir se continuam parados ou voltam ao trabalho. Em comum, demonstram 
insatisfação com a postura do governo, que só discutirá reivindicações financeiras a 
partir de outubro. 
 
O clima de acirramento entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de 
Pernambuco (Sintepe) e a pasta comandada por Danilo Cabral não deve acabar tão cedo, 
avisa o presidente da entidade, Heleno Araújo. Nesta segunda, a categoria aciona a 
Justiça para tentar derrubar a decisão do governo de não pagar o Bônus de Desempenho 
Educacional (BED) a quem permanecer em greve até quarta-feira. 
 
“O benefício refere-se a 2008, por isso deve ser pago a todos os que trabalharam 
regularmente nesse ano e obtiveram o direito. Numa atitude mesquinha e arbitrária, o 
governo usa esse instrumento para pressionar a categoria. E se a greve estivesse um 
fracasso, como diz o governo, não seria necessário usar esse artifício”, alfineta Heleno 
Araújo.  
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Nesse domingo, o Sintepe utilizou o horário nobre em canais de televisão para divulgar 
que estava em “luta justa” e que a greve é legal. Desde a semana passada, a diretoria 
anunciou um pronunciamento que gerou expectativa, mas não apresentou novidades. O 
sindicato não informou quanto gastou na propaganda. 
 
Nesta segunda, às 14h, os docentes promovem aula pública na Praça da Independência, 
no bairro de Santo Antônio, Centro do Recife. No dia seguinte, decidem se continuam a 
paralisação. A assembleia está marcada para as 14h na quadra do antigo Instituto de 
Educação de Pernambuco (IEP), em Santo Amaro, área central. Os professores 
reivindicam reajuste de 19,2% no piso salarial de R$ 950, definido por lei. A Secretaria 
de Administração do Estado alega que a categoria concordou em receber aumento 
apenas em 2010. 
 
Do lado dos trabalhadores da saúde, parados há mais de 40 dias, a queda de braço não é 
apenas com o Estado. A disputa política dentro do SindSaúde provocou um racha entre 
a direção, que defende a volta às atividades, e a maioria dos manifestantes. Segundo a 
coordenadora do sindicato, Perpétua Rodrigues, as Secretarias de Administração e de 
Saúde concordaram, por exemplo, em realizar concurso. Mas o acréscimo no salário só 
entra na negociação em outubro. 
 
A sindicalista ressalta que a seleção pública é urgente. “No Hospital Otávio de Freitas, 
por exemplo, há 20 pacientes para cada auxiliar de enfermagem. Queremos o concurso 
até novembro”, afirma. No que diz respeito à remuneração, servidores da saúde brigam 
por aumento de R$ 415 para R$ 919 no caso dos auxiliares. O vencimento dos 
assistentes passaria de R$ 520 para R$ 1.150 e o dos analistas, de R$ R$ 1.170 para R$ 
2.290. 
 
Até a data da assembleia, prevista para quarta-feira no auditório do Hospital da 
Restauração, Centro da cidade, o SindSaúde espera nova proposta governamental. 
Enquanto isso, nada de protestos nas ruas. Apenas mobilizações para convocar a 
categoria a comparecer à votação dos rumos do movimento. 

 (Notícia publicada em 20.07.2009, às 00h17 pelo Jornal do Commercio) 

 
  

Essa notícia é interessante, pois, não somente aborda os fatos da greve dos 

professores, mas também dos servidores da saúde e do Detran. Com isso, o jornal dá 

acesso a vários discursos reportados de atores sociais distintos, tanto grevistas como 

representantes do governo. Vejamos o primeiro: 

 

Exemplo 4.1: 
 

O clima de acirramento entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
de Pernambuco (Sintepe) e a pasta comandada por Danilo Cabral não deve 
acabar tão cedo, avisa o presidente da entidade, Heleno Araújo.  
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 O presidente do Sindicato, representante de todos os professores, é o primeiro a 

ter acesso à notícia. O discurso indireto selecionado pelo jornal é aquele em que Heleno 

Araújo ou o jornalista, uma vez que, por ser um discurso indireto, não podemos afirmar 

ao certo quem foi o responsável pela enunciação das palavras, utiliza um item lexical, 

“acirramento”, que apresenta uma carga semântica de violência para definir como 

estava sendo a relação dos trabalhadores em greve com o secretário da educação Danilo 

Cabral. Além de utilizar este nome, ele ainda alerta que tal clima não deve acabar tão 

cedo, ou seja, irá se prolongar o tempo que for necessário até que as negociações sejam 

realizadas. Dizemos que ele alerta porque o verbo que o jornal utiliza para se referir ao 

que o presidente do Sintepe disse foi “avisar”, ao invés de “dizer ou divulgar”, verbos 

comumente utilizados nos outros discursos analisados. Para nós, o uso do verbo avisar 

na notícia tem um propósito comunicativo que vai além do que simplesmente 

comunicar algo, tem o propósito de chamar a atenção do leitor para o discurso que está 

sendo reportado.  

Desse modo, a utilização do item lexical “acirramento” no discurso e a ênfase 

que se dá a ele, a nosso ver, proporcionam que os grevistas sejam vistos pela sociedade 

como indivíduos provocadores de relações não amigáveis. O interessante nisso é que 

sempre nós procuramos construir e passar uma boa imagem para o nosso interlocutor. 

Elaboramos discursos que preferencialmente nos autoengrandeçam. E o que vemos aqui 

é um exemplo em que o discurso selecionado pelo jornal para ser divulgado é aquele em 

que o próprio presidente do sindicato passa uma imagem não positiva dos professores 

para o seu leitor. Entretanto esse discurso foi representado indiretamente pelo jornal, o 

que nos permite dizer que não sabemos ao certo se foi o próprio presidente do sindicato 

quem o enunciou ou se foi o jornalista. 

Vemos também na notícia um exemplo em que o presidente Araújo tem acesso, 

agora de maneira direta, à notícia. Esse discurso procura construir uma imagem negativa 

do governo, uma vez que grupo dos excluídos, professores, e de elite, governo, são 

grupos opostos no movimento grevista. Desse modo, cada uma deles procura atingir o 

outro por meio de palavras que muitas vezes desqualifiquem o grupo adversário. 

Vejamos: 

 
Exemplo 4.2: 

 
“O benefício refere-se a 2008, por isso deve ser pago a todos os que 
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trabalharam regularmente nesse ano e obtiveram o direito. Numa atitude 
mesquinha e arbitrária, o governo usa esse instrumento para pressionar a 
categoria. E se a greve estivesse um fracasso, como diz o governo, não 
seria necessário usar esse artifício”, alfineta Heleno Araújo.  

 

 Para se referir à atitude do governo de não pagar o Bônus de Desempenho 

Educacional (BED), observamos que o presidente do Sintepe utiliza os adjetivos 

“mesquinha” e “arbitrária”. Logo em seguida, faz uso do verbo “pressionar” para 

também se reportar a mesma ação.  Tais palavras proporcionam que vejamos o governo 

como sendo uma instituição avarenta, pois não paga os benefícios prometidos aos 

professores, e chantagista, já que utiliza o poder financeiro que tem nas mãos para 

obrigar os funcionários a voltarem aos seus trabalhos.   

 Mais adiante na notícia percebemos que agora o acesso a um discurso indireto da 

Secretaria de Administração do Estado proporciona que imagens sociais também 

negativas sejam agora atribuídas ao grupo grevista.  Vejamos: 

 

Exemplo 4.3: 
 

A Secretaria de Administração do Estado alega que a categoria concordou 
em receber aumento apenas em 2010. 

 

Nesse discurso vemos que o governo do Estado, representado pela SAD, procura 

justificar o porquê de não dar o reajuste salarial que a categoria dos professores 

grevistas reivindicava. Essa justifica, segundo o governo, se baseia em um acordo 

realizado entre ele e os docentes. Quando a Secretaria de Administração diz que os 

grevistas haviam aceitado em receber aumento salarial apenas no ano seguinte às 

reivindicações realizadas por eles, acreditamos que esse discurso proporciona que 

criemos uma identidade de que a categoria grevista não é um grupo sério, que procura 

cumprir seus acordos. Em contrapartida, a identidade que construímos do governo é de 

uma instituição que honra seus pactos. 

Logo em seguida, nos dois últimos parágrafos do texto, o jornal dá acesso a 

discursos da coordenadora do Sindicato da Saúde, já que a notícia não somente reporta 

os fatos da greve dos professores, mas também, dos servidores da saúde. Acreditamos 

que esses discursos somente foram divulgados no fim da notícia porque, segundo o 

jornal, nessa época o movimento não estava realizando protestos na rua, apenas 

mobilizações para solicitar que os grevistas comparecessem às assembleias a fim de 
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decidirem o rumo que a greve iria tomar. Cremos que esse acesso só tenha vindo no fim 

do texto porque, de acordo com Van Dijk (1996), as informações mais importantes da 

notícia vêm na sua estrutura de relevância e, segundo Falcone (2005), os grupos 

excluídos geralmente vão ter acesso quando estiverem envolvidos em situações de 

protesto. Sendo assim, como o movimento grevista da saúde estava numa situação 

pacífica, os discursos da coordenadora do sindicato da saúde foram divulgados apenas 

nesse espaço da notícia. Vejamos: 

 

Exemplo 4.4: 
 

Segundo a coordenadora do sindicato, Perpétua Rodrigues, as Secretarias 
de Administração e de Saúde concordaram, por exemplo, em realizar 
concurso. Mas o acréscimo no salário só entra na negociação em outubro. 
A sindicalista ressalta que a seleção pública é urgente. “No Hospital 
Otávio de Freitas, por exemplo, há 20 pacientes para cada auxiliar de 
enfermagem. Queremos o concurso até novembro”, afirma.  

 

 Nesse discurso a sindicalista expõe a necessidade de o governo realizar 

concurso. Para isso, procura exemplificar a situação precária que existe de alguns 

profissionais nos hospitais, fazendo uso da oração “há 20 pacientes para cada auxiliar de 

enfermagem”. Entretanto, observamos que, antes da coordenadora divulgar essa 

necessidade, o jornal dá acesso primeiramente ao discurso em que a própria 

coordenadora do sindicato afirma que as Secretarias de Administração e Saúde 

concordaram em realizar o concurso.  

 Isso possibilita que, antes mesmo que possamos ver o governo como uma 

instituição que não cuida da saúde pública, uma vez que faltam profissionais nos 

hospitais, o vejamos como uma instituição que, ao invés de possuir uma imagem 

negativa, apresenta uma positiva. O acesso primeiramente ao discurso indireto 

possibilita que o governo seja visto como um grupo que se compromete em realizar 

concurso para a melhoria da saúde dos pernambucanos.  

 Esta notícia é um exemplo em que o acesso de discursos reportados dos grevistas 

é privilegiado. Com isso, poderíamos pensar que as atribuições identitárias a esses 

atores sociais seriam sempre positivas. Entretanto o que pudemos perceber é que tanto 

os discursos diretos como indiretos que foram selecionados para serem divulgados 

proporcionaram construções de identidades não somente negativas dos servidores 

públicos, mas também positivas das instituições representantes do governo. 
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 Essa análise, assim como todas as outras realizadas neste capítulo, possibilitou-

nos a confirmação de nossa hipótese sobre a relação existente entre acesso discursivo e 

construção identitária. Vimos que os discursos reportados, diretos e indiretos, no texto 

noticioso constituem-se em um tipo de acesso discursivo que proporciona a atribuição 

de identidades dos atores sociais relatados na notícia.  

Esse acesso discursivo, como pudemos perceber, possibilitou construções de 

identidades, não somente positivas, aos atores sociais, mas também,  negativas. Alguns 

acessos discursivos permitiram atribuições, predominante, de imagens sociais negativas 

a tais atores. Isso aconteceu com os protagonistas das notícias, os grevistas. Vimos, com 

as análises, que os itens lexicais e a construção de determinadas orações presentes nos 

discursos selecionados pelo jornal para terem acesso ao texto noticioso foram de grande 

importância para que tais identidades sociais fossem atribuídas a esses grupos.  

 Outro mecanismo que acreditamos ser relevante para a atribuição dessas 

identidades aos vários atores sociais se constitui na organização do próprio texto 

noticioso. Cremos que a seleção das distintas partes da notícia em que tais acessos de 

discursos reportados vão ser divulgados não é aleatória. A nosso ver, organização do 

texto noticioso e construção de identidades sociais são aspectos que estão relacionados. 

Isso é o que procuraremos desenvolver no capítulo seguinte.  
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4. ORGANIZAÇÃO TEXTUAL E CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE 

SOCIAL 

 

 Como dissemos na introdução deste trabalhado, a outra macrocategoria de 

análise selecionada para desenvolvermos em nossa pesquisa diz respeito à relação que 

existe entre organização textual da notícia e construção de identidade. Decidimos 

abordar esta categoria, pois a organização da notícia, como veremos em mais detalhes 

neste capítulo, é considerada, segundo referenciais teóricos, como um recurso que 

possibilita o acesso discursivo de diversos atores sociais. Deste modo é relevante 

investigarmos em que estrutura da notícia os acessos a discursos de distintos grupos 

sociais vão aparecer e que influência esse acesso terá na construção de identidades dos 

grupos grevistas.  

Para essa investigação, resolvemos dividir esta macrocategoria em duas, as quais 

denominamos de39:  

 

• Organização textual e acesso de discursos reportados; e 

• Organização textual e acesso de discursos não reportados  

 

Assim como no capítulo anterior, resolvemos centrar, nas análises deste capítulo, 

uma atenção especial para alguns itens lexicais presentes nos acessos discursivos e para 

a organização sintática dos próprios discursos. Tais aspectos foram considerados por 

nós como microcategorias de análise. 

Para abordarmos como se estabelece a organização da notícia, primeiramente se 

faz importante que entendamos como se processa a compreensão das informações que 

são noticiadas, pois, segundo Van Dijk (1997a), um dos aspectos que irá interferir para 

essa compreensão diz respeito ao lugar em que os acontecimentos vão ser divulgados na 

notícia e onde o acesso discursivo vai estar situado.   

Afirma o autor que a compreensão de uma notícia ocorre quando os seus leitores 

são capazes de construir mentalmente um modelo dos fatos abordados por ela. Tal 

modelo, muitas vezes, não somente inclui esses acontecimentos, como também, pode 

abranger as opiniões desses indivíduos/leitores sobre tais fatos. Mesmo esses modelos 

representando a compreensão subjetiva e pessoal que os leitores têm dos 

                                                 
39 Um pouco mais adiante no trabalho, explicaremos o porquê de resolvermos inserir essas subcategorias 
de análise na categoria Organização textual e Construção de identidade social. 
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acontecimentos, eles, os modelos, podem consolidar exemplos particulares de opiniões 

e conhecimentos socialmente partilhados sobre alguns fatos, como por exemplo, sobre 

revoltas, racismo, pobreza, etc. (VAN DIJK,1997a). 

Assegura o autor que um processo importante para a construção mental desses 

modelos e, consequentemente, para a compreensão de notícias corresponde às diversas 

categorias de acesso discursivo ao espaço jornalístico.  

A organização textual, as manchetes, o estilo, as figuras retóricas, as estratégias 

semânticas, etc. são estruturas discursivas específicas que proporcionam o acesso 

discursivo, na notícia, a vários grupos sociais e que interferem na manipulação de 

modelos mentais de eventos sociais sobre o que se lê nesse gênero textual40 (VAN 

DIJK, 2008). 

Para Falcone (2005), a organização textual da notícia, considerada pela autora 

como um “aspecto da composição linguístico-cognitiva” (p.29), é relevante para a 

investigação do acesso discursivo porque indicará a relação existente entre as diversas 

representações discursivas e o lugar do texto jornalístico em que elas são situadas.  

Segundo a autora, cada parte da notícia, denominadas de título, sumário, lead e 

sublead, tem uma função cognitiva específica no processo de formação da opinião 

pública e, consequentemente, na criação de modelos mentais sobre os acontecimentos 

que a notícia aborda.  

A notícia é elaborada a partir do seguinte critério: as informações tidas como as 

mais importantes pelo jornal vêm preferencialmente no título, subtítulo, lead e sublead, 

ou seja, no início do texto, estrutura denominada por Van Dijk (1996) de relevância. Já 

as informações tidas como menos relevantes vêm nos dois últimos parágrafos do texto. 

Segundo Falcone (2005) e Van Dijk (1996), esse critério da organização das 

informações no texto noticioso vem do hábito de leitura que as pessoas têm da notícia, 

pois leem mais o início do texto do que o seu final.  

O título é considerado pelos autores como uma categoria situada no nível da 

macroestrutura textual com posição fixa no início de todo texto. Essa posição dá ao 

título um posicionamento privilegiado no texto e o torna um fator de enquadre dos 

tópicos centrais abordados pela notícia, o que possibilita que seja considerado como um 

poderoso artifício de orientação de leitura (VAN DIJK, 1996). Marcuschi (1996) aborda 

o título como sendo a primeira entrada cognitiva do texto, pois:  

                                                 
40 De todas estas estruturas discursivas que proporcionam o acesso discursivo a atores sociais, 
delimitamo-nos apenas, nas análises de nosso trabalho, à organização textual da notícia. 
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A partir dele fazemos uma série de suposições iniciais que depois 
podem ser modificadas ou confirmadas. É uma maneira de 
avançarmos hipóteses de conteúdos com base em nossas expectativas. 
(MARCUSCHI, 1996, p.79) 

 

Analisar os títulos do texto, segundo o autor, é importante para percebermos 

como nós podemos construir um universo contextual e ideológico para os textos, 

mesmo antes de lê-los. Na imprensa diária, por exemplo, os títulos vão interferir no 

processo de indução de compreensão de leitura do fato reportado. 

O sub-título é tido como uma parte opcional na notícia. Apresenta uma função 

bem semelhante a do título, servindo, também, como orientação de leitura. No geral, 

serve para acrescentar informações além do título (FALCONE, 2005). 

O lead é o primeiro parágrafo da notícia. Nele devem ser respondidas as 

perguntas: O quê? Quem? Como? e Onde? A respostas a estas perguntas apresenta, de 

acordo com os manuais de redação, as informações mais importantes do texto noticioso 

já no seu primeiro parágrafo (FALCONE, 2005).  

 O sublead é o segundo parágrafo da notícia, sendo considerado como uma 

continuação do lead. Nele devem ser respondidas perguntas secundárias, tidas como 

menos relevantes para o fato noticioso, como: Por quê? e Para quê? Nessa parte, os 

entrevistados já são citados, mas são nos próximos parágrafos, que preferencialmente os 

discursos diretos reportados são mais recorrentes. E “os demais parágrafos do texto não 

seguem essa estrutura mais ‘rígida’ de organização textual, podendo ocorrer de forma 

diferenciada, dependendo do espaço cedido ao fato reportado” (FALCONE, 2005, 

p.44).  

Essa organização textual não somente interfere no processo de organização das 

informações que serão inseridas na notícia, mas também, no controle dos discursos que 

ganharão espaço para serem divulgados e dos acontecimentos que serão tidos como 

relevantes para serem noticiados, ou seja, interfere no acesso discursivo.  

Segundo Van Dijk (1996), devido ao acesso de grupos excluídos41 socialmente 

ser limitado, seus discursos preferencialmente ganham acesso nos últimos parágrafos 

das notícias. Além disso, questões e tópicos que são diretamente relevantes para esses 

grupos, como por exemplo, a definição da situação a qual estão envolvidos e que está 

                                                 
41 Como já abordamos no tópico 2.4. deste trabalho, o grupo dos excluídos é  considerado como aquele 
que possui menos poder na sociedade. 
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sendo noticiada recebe menos cobertura e menos proeminência no lead e sublead da 

notícia. Por outro lado, conforme o autor, as ações das elites são, em geral, muito mais 

divulgadas e seus discursos ganham acesso preferencialmente nos primeiros parágrafos 

da notícia.  

Dessa forma, a seleção e o destaque a questões e tópicos referentes aos grupos 

menos favorecidas, na estrutura de relevância das notícias, são aquelas “estereotipadas e 

negativas, preferidas pelas elites branca, política, corporativa, social e acadêmica e suas 

instituições” para estarem presentes nessa organização textual (VAN DIJK, 2008, p. 

99).  

Com isso, os modelos sobre os acontecimentos e grupos sociais que estão 

inseridos nas notícias são criados na mente dos leitores apresentando, 

preferencialmente, imagens positivas para os grupos que detém mais poder, ou seja, os 

grupos de elite, e imagens negativas42 para aqueles que detêm menos poder, os grupos 

dos excluídos.  

Essa organização textual e o controle dos discursos legitimados para terem 

acesso à notícia e, especificamente, acesso a sua estrutura de relevância, não estão 

isentos de influência ideológica. Ao contrário, a seleção de fatos ou atores sociais que 

irão estar presentes em cada parte do texto é considerada como uma ação 

ideologicamente orientada pelo jornal (VAN DIJK, 1996; FALCONE, 2005).  

Já que a organização do texto noticioso influencia o acesso discursivo, este 

acesso também pode ser considerado como “uma ação ideológica, discursivamente 

manifesta” (FALCONE, 2005, p.104). Desse modo, para ele acontecer, serão 

envolvidos, a partir de complexas redes de controle discursivo, vários aspectos de 

natureza ideológica43.  

 

4.1. Organização textual e acesso de discursos reportados 

 

Antes de realizarmos os procedimentos de seleção dos dados referentes a essa 

subcategoria de análise, procuramos tomar como guia algumas indagações sobre a 

                                                 
42 Decidimos categorizar em nosso trabalho dois tipos de imagens sociais: uma positiva e uma negativa. 
Farão parte de imagens positivas todas as qualidades que forem atribuídas aos atores sociais. As 
características que desqualifiquem os grupos sociais farão parte das imagens negativas. 
 
43 Sobre esse assunto nós já levantamos algumas considerações mais detalhadas no tópico 3.5. deste 
trabalho. 
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relação que a organização textual da notícia, sendo considerada como um mecanismo 

que possibilita o acesso de discursos reportados, poderia ter com a atribuição de 

identidades dos atores sociais envolvidos no movimento grevista. Perguntamo-nos: (a) 

Quais discursos reportados eram privilegiados pela notícia para terem acesso à sua 

estrutura de relevância? (b) Quem eram os atores sociais responsáveis por tais 

discursos? (c) O que estes discursos diziam? e (c) Os discursos dos grupos grevistas 

ocupavam que espaço na notícia? 

Para a seleção dos dados, a partir disso, nos dedicamos a: (i) identificar os 

lugares, dentro da organização da notícia, em que os discursos reportados eram trazidos 

e (ii) observar quem eram os atores sociais responsáveis por enunciá-los.  

   Assim como procedemos no capítulo anterior, no tocante à amostragem desses 

dados, com a finalidade de tornar uma melhor visibilidade deles, resolvemos elaborar 

alguns quadros para mostrá-los. Organizamos quatro quadros, dois direcionados para 

cada greve em específico (servidores da saúde e professores), sendo um deles sobre 

acesso de discursos diretos e o outro sobre acesso de discursos indiretos44. Vejamos: 

 

Quadro 07: Espaço da notícia em que os atores sociais da greve de servidores da 
saúde recebem acesso de discursos diretos 
 
Lead Sublead Meio da notícia45 Penúltimo 

parágrafo 
Último 
parágrafo 

 Coordenadora 
do Sindsaúde 
(01.06.2009)  

Enfermeira 
(29.06.2009, às 
08h29) 

Coordenadora 
do Sindsaúde 
(29.06.2009, 
às 09h34) 

Secretaria de 
Administração 
(29.06.2009, às 
08h29)  

 Coordenadora 
do Sindsaúde 
(01.06.2009)  

Coordenadora do 
Sindsaúde 
(29.06.2009, às 
14h08)  

 Secretário de 
Administração 
(29.06.2009, às 
14h08)  

                                                 
44 Dividimos esses quadros em cinco colunas, cada uma delas representando a estrutura de organização de 
uma notícia, ou seja, os parágrafos do texto. Nessas colunas inserimos quem foram os atores sociais que 
tiveram seus discursos divulgados naquela parte da notícia. 
 
45 Já que os tamanhos dos textos analisados não eram semelhantes, uns eram mais longos e outros mais 
curtos, decidimos considerar como meio da notícia a parte dos textos que tivessem pelo menos quatro 
parágrafos e que nenhum deles fosse o lead, o sublead e o último parágrafo. As notícias que tivessem 
mais de quatro partes passamos a considerar também a existência de um penúltimo parágrafo. Deste 
modo, todas as outras partes que não fossem o lead, sublead, penúltimo e último parágrafos foram 
abordadas por nós como sendo o meio do texto.  
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 Coordenadora 
do Sindsaúde 
(10.07.2009)  

  Coordenadora do 
Sindsaúde 
(29.06.2009, às 
09h34) 

 
Quadro 08: Espaço da notícia em que os atores sociais da greve de professores 
recebem acesso de discursos diretos 
 
Lead Sublead Meio da notícia Penúltimo 

parágrafo 
Último 
parágrafo 

 Presidente do 
Sintepe 
(09.07.2009, às 
18h51)  

Secretário de 
Administração 
(08.07.2009, às 
16h51)  

Secretário de 
Administração 
(08.07.2009, às 
16h51) 

Presidente da 
Aduseps 
(14.07.2009)  

  Secretário de 
Administração 
(08.07.2009, às 
16h51)  

Governo 
(27.07.2009, às 
16h38)  
 

 

  Presidente do 
Sintepe 
(07.07.2009)  

Coordenadora 
do Sindsaúde 
(20.07.2009, às 
00h17)  

 

  Secretário-geral 
da  CUT 
(14.07.2009)  

  

  Presidente do 
Sintepe 
(15.07.2009) 

  

  Presidente do 
Sintepe 
(17.07.2009) 

  

  Professor 
(17.07.2009)  

  

  Presidente do 
Sintepe 
(20.07.2009, às 
00h17)  

  

  Presidente do 
Sintepe 
(30.07.2009)  

  

 
Quadro 09: Espaço da notícia em que os atores sociais da greve de servidores da 
saúde recebem acesso de discursos indiretos 
 
Lead Sublead Meio da notícia Penúltimo 

parágrafo 
Último 
parágrafo 

 Coordenador 
geral do 
Sindicato dos 

Secretaria de 
Administração 
(29.06.2009, às 

 Governo 
(29.06.2009, 
às 08h29) 
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Servidores 
Estaduais 
(16.06.2009, às 
15h56)  

08h29)  
 

 Coordenadora 
do Sindsaúde 
(17.06.2009, às 
09h46) 

Diretor do 
hospital 
(19.06.2009, às 
11h36)  

  

 Coordenadora 
do Sindsaúde 
(10.07.2009) 

Coordenadora 
do Sindsaúde 
(29.06.2009, às 
14h08)  

  

 
Quadro 10: Espaço da notícia em que os atores sociais da greve de professores 
recebem acesso de discursos indiretos 
 
Lead Sublead Meio da notícia Penúltimo 

parágrafo 
Último 
parágrafo 

Secretário de 
Administração 
do Estado 
(08.07.2009, às 
16h51)  

Presidente do 
Sintepe 
(09.07.2009, 
às 18h51)  
 

Secretaria de 
Administração 
(15.07.2009)  
 

Secretário de 
Administração 
(08.07.2009, às 
16h51) 

 

Governo 
(08.07.2009, às 
16h51)  
 

Presidente do 
Sintepe) 
(20.07.2009, 
às 00h17)  

Idep (17.07.2009) Secretário de 
Administração 
(08.07.2009, às 
16h51) 

 

Secretarias de 
Administração 
e Educação 
(17.07.2009, às 
09h30)  

 Secretaria de 
Administração do 
Estado 
(20.07.2009, às 
00h17) 

Secretário de 
Administração 
(08.07.2009, às 
16h51) 

 

CUT 
(14.07.2009)   
 

 Direção de uma 
escola (13.07.2009, 
às 11h05)  

Secretaria de 
Educação 
(17.07.2009)  

 

Sintepe 
(15.07.2009)  
 

 Presidente do 
Sintepe 
(07.07.2009)  

Governo 
(17.07.2009) 

 

Presidente do 
Sintepe 
(30.07.2009)  

 Secretário-geral da  
CUT (14.07.2009) 

Secretaria de 
Educação 
(17.07.2009) 

 

  Presidente do 
Sintepe 
(15.07.2009)  
 

Secretarias de 
Administração 
e Educação 
(17.07.2009)  

 

  Professor 
(17.07.2009) 

Sintepe 
(13.07.2009, às 
11h05)  
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  Vice-presidente do 
Sintepe 
(17.07.2009) 

Coordenadora 
do Sindsaúde 
(20.07.2009, às 
00h17)  

 

  Coordenadora do 
Sindsaúde 
(20.07.2009/00h17)  

  

 
 
 Nossa intenção em verificar, com a análise dos dados, em que espaço da notícia 

os discursos reportados ganhavam acesso foi observar especificamente se, nos textos 

noticiosos sobre greve, os discursos dos atores sociais que tinham menos poder eram 

preferencialmente divulgados nos parágrafos de não relevância do texto. Caso eles 

fossem mais publicados nos primeiros parágrafos da notícia, já que, de acordo com a 

teoria, é a estrutura em que ocorre a publicação das informações mais importantes do 

acontecimento relatado e, desse modo, é onde os discursos dos atores sociais mais 

poderosos ganham um acesso privilegiado, poderíamos levar em consideração que, em 

notícias sobre greves estaduais, essa relação específica existente entre organização 

textual e acesso discursivo ocorria de maneira diferenciada.  

 Uma vez que consideramos o grupo grevista46 como sendo o menos poderoso na 

hierarquia de poderes dos atores sociais envolvidos no movimento da greve, do mesmo 

modo que pretendíamos verificar se os seus discursos eram mais divulgados nos últimos 

parágrafos da notícia, desejávamos também observar se os discursos dos grupos de mais 

poder ocupavam preferencialmente a estrutura de relevância do texto. 

 Como, no capítulo anterior, a exposição dos discursos reportados foi separada 

em duas partes, cada uma referente ao tipo do discurso, direto ou indireto, que teve 

acesso à notícia e, desta maneira, as considerações sobre os dados também foram 

realizadas de acordo com essa separação, aqui procedemos de modo semelhante. 

Os dados47 nos mostram que na greve de servidores da saúde os discursos diretos 

somente começam a ter acesso no sublead da notícia. Esse espaço é preenchido apenas 

pelos discursos dos grevistas.  

                                                 
46 Os atores sociais que consideramos como inseridos no grupo grevista são: presidentes, vice-presidentes 
e coordenadores dos sindicatos dos trabalhadores de cada greve, os próprios sindicatos e funcionários e a 
CUT. 
 
47 A fim de deixarmos explícito alguns dos discursos que foram publicados tanto na estrutura de 
relevância como nas demais partes do texto noticioso, procuramos inserir alguns exemplos de nossos 
dados em quadros. Os discursos exibidos foram de atores sociais pertencentes tanto ao grupo dos 
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Exemplo a: 
 
"Nossa paralisação estava sendo passiva até o momento, mantendo 30% 
dos profissionais trabalhando e fazendo atendimentos de emergência, mas 
gora tomaremos medidas mais drásticas", afirmou. (Coordenadora do 
Sindsaúde)48 (29.06.2009, às 09h34)49 

• Acesso de discurso no sublead da notícia 
 

Entretanto, a maior parte dos discursos desses atores são divulgados a partir do 

meio do texto. As instituições mais poderosas (Secretaria de Administração e o próprio 

secretário) só têm acesso no último parágrafo da notícia. 

 

Exemplo b: 
 
"Também estamos fazendo um levantamento de quem são os grevistas e 
esperamos que até o dia 6 todos os pagamentos tenham sido efetuados de 
acordo com os dias trabalhados". (Secretário de Administração do Estado) 
(29.06.2009, às 14h08)  

• Acesso de discurso no último parágrafo da notícia 
 

Semelhante processo ocorre com o acesso de discursos diretos nas notícias sobre 

greve de professores. O único discurso que aparece na sua estrutura de relevância é o do 

presidente do Sindicato dos trabalhadores. 

 
Exemplo c: 
 
"A greve continua pelo reajuste salarial". (Presidente do Sintepe) 
(09.07.2009, às 18h51)   

• Acesso de discurso no sublead da notícia 
 

Os outros atores sociais, tanto os que possuem mais e menos poder, somente têm 

acesso discursivo a partir do meio do texto. 

 
 
 
 

                                                                                                                                               
excluídos socialmente como ao grupo de elite.  Vale salientar que esses exemplos não serão aqui 
analisados. As análises de tais dados são feitas em outros momentos no trabalho. 
 
48 Indicação do ator social responsável por enunciar o discurso que foi publicado.  
 
49 Assim como procedemos na exposição dos quadros, indicamos, entre parênteses, o dia e a hora de 
publicação da notícia. Essas indicações ajudam o leitor a localizar, nos anexos do trabalho, a notícia a 
qual o fragmento (o dado) pertence.  Em todos os exemplos seguintes procedemos  do mesmo modo. 
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Exemplo d: 
 
"A SAD lamenta a decisão de parte dos trabalhadores em educação de 
escolher o caminho da radicalização e do confronto ao optar pela 
manutenção da greve, mesmo após a Justiça decretá-la ilegal", informou. 
(Governo) (27.07.2009, às 16h38)  

• Acesso de discurso no penúltimo parágrafo da notícia 
 

Já em relação aos discursos indiretos dos servidores da saúde, vemos que esses 

atores sociais preferencialmente têm acesso no sublead da notícia.  

 
Exemplo e: 
 
Segundo o coordenador geral do Sindicato dos Servidores Estaduais 
(Sindserpe), Renilson Oliveira, a luta é para que a tabela salarial 
corresponda a esses valores -  nível básico, R$ 518; médio, R$ 933; e o 
superior R$ 1.680. (16.06.2009, às 15h56)  

• Acesso de discurso no sublead da notícia 
 

Os discursos dos grupos de poder vão ser divulgados apenas no meio e no último 

parágrafo do texto.  

 
Exemplo f: 

 
Por meio de nota, o governo informou que, somando-se as campanhas 
salariais de 2007 e 2008 (com impacto em 2009 e 2010), o servidor da 
saúde teve um ganho significativo em seu poder aquisitivo. (29.06.2009, às 
08h29)  

• Acesso de discurso no último parágrafo da notícia 
 

Mesmo os discursos do grupo excluído tendo mais acesso no início do texto, os 

dados também nos mostram que a maior parte dos discursos que tem acesso é publicada 

a partir do meio do texto noticioso. 

Os dados expostos no último quadro sobre o acesso de discursos indiretos dos 

professores grevistas ao texto noticioso são os que apresentam uma maior variedade de 

publicação de discursos reportados em quase todas as partes das notícias. Vemos que, 

diferentemente dos discursos diretos que tiveram pouco acesso na estrutura de 

relevância da notícia, muitos discursos indiretos foram divulgados neste espaço. Eles 

pertencem a diversos atores sociais, tanto os grupos de elite como os dos excluídos, 

sendo que os discursos dos grevistas são os mais citados. 
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Exemplo g: 
 
O clima de acirramento entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
de Pernambuco (Sintepe) e a pasta comandada por Danilo Cabral não deve 
acabar tão cedo, avisa o presidente da entidade, Heleno Araújo. 
(20.07.2009, às 00h17)  

• Acesso de discurso no sublead da notícia 
 

 No meio da notícia o acesso discursivo dos indivíduos se processa de maneira 

semelhante, havendo desse modo uma predominância de discursos dos servidores que 

estão em greve. Já no fim no texto noticioso, especificamente no penúltimo parágrafo, o 

acesso dos grupos de mais poder é o que mais se evidencia. 

 

Exemplo h: 
 
[...] a Secretaria de Educação informou que tem até o fim do ano para 
pagar a gratificação. (17.07.2009, às 09h30)  

• Acesso de discurso no penúltimo parágrafo da notícia 
 

 Todos esses dados permitem-nos considerar que, de maneira geral, quando os 

discursos reportados têm acesso às notícias sobre greve, eles vêm preferencialmente no 

meio e nos últimos parágrafos do texto, sejam esses discursos de grupos que têm mais 

ou que têm menos poder. Sendo que, quando o jornal dá acesso a alguns discursos na 

estrutura de relevância da notícia, os servidores em greve ou os grupos que apóiam esse 

movimento são preferencialmente os atores sociais, cujos discursos são os mais 

publicados.  

Com um olhar mais geral sobre todos esses dados, poderemos afirmar que as 

notícias sobre greves estaduais podem ser consideradas como mais um exemplo da 

teoria sobre a relação entre acesso discursivo e organização textual, já que o acesso 

discursivo dos grupos menos poderosos vão ser divulgados preferencialmente a partir 

do meio do texto. Mas, quando nos detemos a olhar mais especificamente os poucos 

discursos que tiveram acesso na estrutura de relevância da notícia, nos vem à mente a 

seguinte pergunta: por que esses discursos são quase que unicamente dos grupos 

grevistas e não daqueles detentores de mais poder na sociedade?  

Para a respondermos, é necessário analisarmos o que esses discursos dizem e 

como que eles podem contribuir para a construção identitária desses atores sociais, 

como também, analisarmos todos os outros acessos discursivos no texto, procurando 
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investigar que relações existem entre eles e as partes da notícia em que o jornal decidiu 

publicá-los. Vejamos alguns exemplos. 

 

Exemplo 5: 
 
Pernambuco // Greve 
 
Servidores da Saúde ameaçam parar todos os atendimentos  
 
Os servidores da Saúde estão mobilizados na manhã desta segunda-feira (29) em frente 
ao Hospital da Restauração, área central do Recife, em protesto contra a decisão da 
Secretaria de Administração de cortar o salário da categoria, em greve desde o dia 10 de 
junho. Eles também reclamam do adiamento do pagamento para o próximo dia 6 de 
julho e não hoje, como previsto. O governo decidiu que os grevistas vão receber apenas 
pelos dias trabalhados.  

A presidente do Sindicato dos Servidores de Saúde (Sindsaúde), Perpétua Rodrigues, 
informou que a medida indignou ainda mais os profissionais e eles ameaçam parar todos 
os atendimentos até o meio-dia. "Nossa paralisação estava sendo passiva até o 
momento, mantendo 30% dos profissionais trabalhando e fazendo atendimentos de 
emergência, mas agora tomaremos medidas mais drásticas", afirmou.  

» Estado confirma que grevista terá salário cortado  
 
Apenas os médicos estão trabalhando neste momento no HR. Funcionários como 
porteiros, técnicos de enfermagem, instrumentistas e técnicos de raio-x deixaram o 
prédio e estão concentrados na rampa do hospital, em mobilização.  
 
Ainda segundo a presidente, a categoria decidiu não assinar o termo de adesão 
anunciado pela Secretaria de Administração do Estado para a volta ao trabalho. 
"Decidimos não assinar este documento e manteremos nossas reivindicações de 
melhores condições de trabalho, concursos públicos e revisão do Plano de Cargo e 
Carreiras", destacou.  
 
A presidente também disse que o Governo está querendo negociar individualmente com 
cada servidor. "Não iremos admitir esta prática, já que a luta é de todos os 
profissionais", reclamou. 

(Notícia publicada em 29.06.2009, às 09h34, por Paulo Floro Especial para o JC 
Online) 

 

Essa notícia é um exemplo rico em acessos discursivos em várias partes do 

texto. O acesso a discursos reportados, por exemplo, acontece tanto na estrutura de 

relevância como no meio e fim da notícia. Mesmo nos propondo a deter uma atenção 

especial à análise desses discursos citados, selecionados pelo jornal para virem em 

específicas partes do texto, procuramos analisar também outros aspectos da notícia, 
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relacionados à sua organização textual que poderiam contribuir para a atribuição de 

identidades sociais dos grevistas. 

Vemos que o acesso a alguns atores sociais já começa a aparecer a partir do 

título do texto50: Servidores da Saúde ameaçam parar todos os atendimentos. Isso 

poderia ser visto de maneira positiva, uma vez que a seleção e o destaque a uma ação do 

grupo menos favorecido, os grevistas, teve a oportunidade de ser mencionada já na 

estrutura de relevância da notícia.  

A partir da leitura do título do texto, uma expectativa de interpretação vem a 

nossa mente: a ação de ameaça constituindo-se não apenas em um aviso que os grevistas 

intencionavam dar ao governo, mas sim, em uma chantagem que eles desejavam fazer a 

essa instituição. Esse ato de ameaça será retomado um pouco mais adiante no sublead 

do texto por meio de acessos a dois discursos, um indireto e um direto, da coordenadora 

do sindicato da saúde. Mas, antes mesmo desse parágrafo, no lead da notícia, o jornal 

divulga algumas informações que nos dão pistas para perceber que essa hipótese de 

interpretação para a ação realizada pelos grevistas consolida- se. Nessa parte da notícia, 

o jornalista publica alguns motivos, como corte e adiamento de salário, que 

incentivaram os servidores estaduais a realizarem, segundo o próprio jornal, um ato de 

protesto. Em seguida, no próximo parágrafo, o acesso ao discurso indireto da 

coordenadora do movimento mostra que, devido a tais motivos, esses servidores fizeram 

uma ameaça ao governo, afirmando que iriam paralisar todos os atendimentos até o 

início da tarde.  

 

Exemplo 5.1: 
 

[...] Perpétua Rodrigues, informou que a medida indignou ainda mais os 
profissionais e eles ameaçam parar todos os atendimentos até o meio-dia. 

 

A divulgação desse discurso faz com que comprovemos a hipótese que tivemos 

com a leitura do título da notícia, na qual interpretamos a atitude de ameaça dos 

grevistas como sendo uma chantagem que esses trabalhadores estavam fazendo ao 

governo a fim de conseguirem reverter as medidas que essa instituição havia tomado. 

                                                 
50 Mesmo não abordando como uma categoria específica de análise em nosso trabalho os títulos das 
notícias, procuramos dedicar uma atenção especial a eles na medida em que fomos realizando nossas 
análises, pois, baseadas em Van Dijk (1996), consideramos que os títulos das notícias se constituem em 
uma macrocategoria muito importante para o processo de compreensão textual.  
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Sendo assim, a ameaça estava funcionando do seguinte modo: caso o governo 

permanecesse com a decisão de corte do salário dos funcionários e adiamento do dia de 

seus pagamentos, os trinta porcento dos profissionais que continuavam trabalhando nos 

hospitais iriam parar seus atendimentos.  

Essa ameaça é um pouco mais evidenciada, como dissemos anteriormente, com 

o acesso ao discurso direto da mesma coordenadora do sindicato. Vejamos: 

 

Exemplo 5.2: 
 

"Nossa paralisação estava sendo passiva até o momento, mantendo 30% 
dos profissionais trabalhando e fazendo atendimentos de emergência, mas 
agora tomaremos medidas mais drásticas", afirmou.  
 

 Esse acesso nos chama a atenção porque, como podemos perceber, o jornal elege 

um discurso para ser publicado em que a representante dos grevistas utiliza um adjetivo, 

“drástica”, que nos remete a um modelo mental de uma situação que é violenta. Um 

outro adjetivo que a grevista usa, como podemos ver, é “passiva”. Se esse adjetivo fosse 

utilizado de maneira isolada do discurso, poderíamos vê-lo como representando uma 

situação que é positiva. Entretanto a construção da oração em que tal item lexical é 

utilizado, “estava sendo passiva”, permite que interpretemos a ameaça que os servidores 

estaduais estavam fazendo ao governo como uma atitude não pacífica, ou seja, de 

violência.  

Essa seleção e organização de informações para serem publicadas nessa notícia 

proporcionam que o acesso dado a esses atores sociais em toda a estrutura de relevância 

do texto seja visto como um mecanismo que contribui para uma atribuição de identidade 

negativa a esses indivíduos. Isso confirma o que Van Dijk (2008) nos diz a respeito da 

seleção de informações sobre as classes menos favorecidas e do destaque a questões e 

tópicos referentes a esses grupos que o jornal decide dar na estrutura privilegiada da 

notícia. Afirma o autor que geralmente quando esses indivíduos ganham espaço nos 

primeiros parágrafos do texto, as informações escolhidas para serem publicadas e os 

tópicos que ganham destaque são aqueles que atribuem muitas vezes a esses atores 

sociais imagens estereotipadas e negativas.  

 Sendo assim, podemos dizer que o fato de o grupo grevista ter acesso a partir do 

início da notícia não significa dizer que, em consequência disso, as identidades 

atribuídas aos indivíduos desse grupo serão unicamente positivas. Percebemos que, 

dependendo dos atores sociais que ganharem acesso nesses espaços privilegiados do 
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texto, os discursos eleitos para serem divulgados vão ajudar a legitimar identidades 

positivas ou negativas desses indivíduos. 

 Um pouco mais adiante, especificamente no meio da notícia, mesmo sem ter 

seus discursos reportados, o grupo dos médicos ganha acesso ao texto. A nosso ver, o 

discurso em que esses indivíduos são mencionados é elaborado pelo jornal de maneira a 

não somente evidenciar o fato de que eles são os únicos servidores que não fazem greve, 

mas também, de modo a apresentá-los como sendo os únicos funcionários que honram 

os compromissos de trabalho assumidos com o Estado e com a sociedade. Para isso, o 

jornal não somente insere a conjunção “apenas” no início da oração que dá acesso aos 

médicos, mas também, em contraponto, introduz mais uma oração (“Funcionários como 

porteiros, técnicos de enfermagem, instrumentistas e técnicos de raio-x deixaram o 

prédio”) que mostra vários outros servidores estaduais que deixaram seus trabalhos para 

se mobilizarem em favor da greve. Vejamos: 

  

Exemplo 5.3: 
 

Apenas os médicos estão trabalhando neste momento no HR. Funcionários 
como porteiros, técnicos de enfermagem, instrumentistas e técnicos de raio-
x deixaram o prédio e estão concentrados na rampa do hospital, em 
mobilização.  
 

Vemos, com isso, que a organização textual desse parágrafo é elaborada de 

modo a não somente se publicar discursos que possibilitem a construção de identidades 

positivas ao grupo de elite, os médicos, mas também, de se divulgar informações que 

ainda mais se enfatize a imagem negativa que vem sendo atribuída, desde o início do 

texto, ao grupo dos excluídos, os grevistas.  

No penúltimo parágrafo do texto, esse grupo tem novamente acesso de um 

discurso reportado. Com essa publicação, ele tem a oportunidade de expor alguns 

motivos da decisão de permanência de paralisação dos trabalhos nos hospitais.  

 

Exemplo 5.4: 
 

"Decidimos não assinar este documento e manteremos nossas 
reivindicações de melhores condições de trabalho, concursos públicos e 
revisão do Plano de Cargo e Carreiras", destacou.  
 

Um desses motivos, como podemos perceber, refere-se à mobilização dos 

funcionários para adquirirem melhores condições de trabalho. Isso, a nosso ver, pode 
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trazer como consequência benefícios para o tratamento dos pacientes, uma vez que a 

melhoria de condições de trabalho em hospitais envolve o reabastecimento do estoque 

de materiais e de remédios e a manutenção de máquinas para a realização de exames. 

Desse modo, a preocupação desses funcionários com a saúde pública proporciona que 

eles sejam vistos positivamente pelos leitores.  

Esse discurso, como podemos ver, somente é publicado no fim da notícia. Isso 

nos faz pensar que, se na estrutura de relevância do texto são privilegiados os acessos 

discursivos que possibilitam a construção de identidades negativas dos grupos dos 

excluídos, não seria estranho vermos que os discursos que permitem uma atribuição de 

imagem positiva desses atores iriam ganhar preferencialmente espaço na notícia 

somente no fim do texto. O acesso de mais um discurso direto no último parágrafo da 

notícia à coordenadora do Sindicato da saúde, por exemplo, permite que mais uma vez 

essa visão positiva ao grupo dos grevistas aconteça. 

 

Exemplo 5.5: 
 

"Não iremos admitir esta prática, já que a luta é de todos os profissionais". 
 

A prática a qual a coordenadora se refere nesse discurso é a de negociação que o 

governo queria realizar separadamente com cada funcionário da saúde. Com a 

exposição da oração “não iremos admitir essa prática”, interpretamos que os servidores 

grevistas são vistos como um grupo unido que, independente dos cargos que ocupem no 

sistema de saúde, procuram a melhoria conjunta de todos os profissionais51.  

Desse modo vemos nessa notícia que as atribuições de identidades positivas vão 

ocorrer no fim do texto e as negativas no seu início. Entretanto não podemos afirmar, 

com base nisso, que o acesso a discursos que possibilitam construções de imagens 

positivas e negativas aos distintos grupos sociais, de elite e de exclusão social, que 

ganham espaço no texto sempre vai acontecer nessas estruturas fixas da notícia.  Pode 

ser que discursos tenham acesso no fim do texto sem necessariamente contribuírem para 

a construção de identidades positivas aos grupos dos excluídos e que tenham acesso na 

estrutura de relevância da notícia sem colaborarem para a atribuição de identidades 

negativas a esses grupos.  

                                                 
51 Esse discurso é importante porque vemos que a construção identitária dos funcionários em greve da 
saúde não se atribui de acordo com as distintas profissões, mas sim, ao grupo como um todo. 
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Exemplo 6: 

REDE ESTADUAL 

Em assembleia, professores mantêm greve, que já dura três semanas 

Professores da rede estadual de ensino decidiram, na tarde desta segunda-feira (27), 
manter a greve da categoria, que já dura três semanas. A decisão foi tomada durante 
assembleia na quadra do antigo Instituto Educacional de Pernambuco (IEP), em Santo 
Amaro, área central do Recife. Após o encontro, os professores saíram em passeata 
pelas ruas da capital. 

O trânsito na Avenida Cruz Cabugá, nas proximidades do IEP, chegou a ficar 
congestionado após a assembleia, já que os professores tomaram as ruas com faixas, 
cartazes e um carro de som. De lá, eles fizeram uma caminhada até o Tribunal de Justiça 
de Pernambuco (TJPE), onde a assessoria jurídica do Sindicato dos Professores em 
Educação de Pernambuco (Sintepe) ingressou com recurso contra liminar que decretou 
a greve ilegal. 

No final da tarde, os professores ainda fizeram um ato público em frente à Secretaria de 
Educação, no bairro de Santo Antônio. 

A próxima assembleia da categoria, que reivindica um reajuste de 19,2% no Piso 
Nacional do Magistério, está marcada para quinta-feira (30), às 14h, na quadra do IEP. 
Antes, os professores ainda realizam a "Caravana da Greve", que sairá do Recife na 
quarta (29) e percorrerá municípios onde estão instaladas Gerências Regionais de 
Educação. O destino final é a cidade de Triunfo. 

Em nota divulgada no final da tarde, o governo do Estado, através da Secretaria de 
Administração (SAD), lamentou mais uma vez a decisão dos professores em manter a 
greve. "A SAD lamenta a decisão de parte dos trabalhadores em educação de escolher o 
caminho da radicalização e do confronto ao optar pela manutenção da greve, mesmo 
após a Justiça decretá-la ilegal", informou. 

(Notícia publicada em 27.07.2009, às 16h38, pelo JC Online. Atualizada às 18h28) 

 

Diferentemente do exemplo 5, esse texto é um exemplo no qual o jornal decide 

publicar poucos discursos reportados. Encontramos um único discurso direto no último 

parágrafo da notícia. Entretanto, mesmo ele vindo somente no fim do texto, o jornal dá 

acesso a alguns atores sociais desde o início do texto. O título, por exemplo, já 

apresenta quem são os protagonistas do movimento grevista que a notícia se propõe a 

relatar.  

A partir de sua leitura, nós, leitores, já criamos algumas expectativas do assunto 

que será relatado em todo o texto noticioso. Como o título apresenta a informação de 
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decisão dos servidores estaduais em manterem a paralisação dos trabalhos nos hospitais, 

acreditamos que a notícia irá relatar preferencialmente alguns motivos que instigaram 

esses profissionais a tomarem essa medida.  Entretanto, a única parte do texto que 

apresenta apenas a informação de decisão dos professores em continuarem o movimento 

de greve no Estado é o lead da notícia. Um dos motivos, “liminar que decretou a greve 

ilegal”, somente aparece de maneira muito breve no final do segundo parágrafo do 

texto. Mesmo com a publicação deste motivo, percebemos que o jornal faz questão de 

utilizar o adjetivo “ilegal” para caracterizar o movimento.  

 A partir desse parágrafo, sublead da notícia, o jornalista começa a dar ênfase a 

algumas ações realizadas pelos grevistas, como: “[...] os professores tomaram as ruas 

com faixas, cartazes e um carro de som[...]; [...] eles fizeram uma caminhada até o 

Tribunal de Justiça[...]”. Isso poderia ser visto de maneira positiva, uma vez que o 

acesso está sendo privilegiado a esses atores sociais e não aos grupos de elite, como 

costumeiramente os estudos realizados sobre acesso indicam que acontece. Entretanto o 

que nos chama a atenção nessa parte do texto é que, mesmo o jornal priorizando a 

publicação de informações referentes à categoria dos grevistas, procurando descrever as 

ações realizadas por esse grupo, ele divulga primeiramente, logo no início do parágrafo, 

a consequência que uma das ações realizadas por esses indivíduos traz para a sociedade: 

“O trânsito na Avenida Cruz Cabugá, nas proximidades do IEP, chegou a ficar 

congestionado após a assembleia [...]” 

Desse modo, vemos que o jornal, ao organizar as informações que serão 

publicadas na notícia, procura dar ênfase primeiramente aos aspectos negativos do 

movimento, uma vez que dá prioridade à publicação do provável contratempo que o 

engarrafamento provocado pelo ato dos grevistas ocasionou à sociedade. Essa seleção e 

organização de informações para serem divulgadas, a nosso ver, proporcionam que 

primeiramente sejam ativados modelos mentais nos leitores dessa notícia de que o 

grupo responsável por essa passeata apresenta uma imagem negativa. 

Um pouco mais adiante no texto, o jornal continua relatando as ações que os 

grevistas realizaram, “[...] os professores ainda fizeram um ato público [...]”; “[...] 

professores ainda realizam a ‘Caravana da Greve’[...]”, para chamarem a atenção dos 

grupos de elite (juiz e secretário da educação) a fim de que esses grupos entendessem os 

propósitos do movimento e, principalmente, realizassem as propostas aprovadas em 

assembleia pelos grevistas. Mas, dentre tantas propostas de reivindicação ao governo, o 

jornal dá acesso à publicação de apenas uma, que vem, de maneira muito breve, no 
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penúltimo parágrafo da notícia: “[...] um reajuste de 19,2% no Piso Nacional do 

Magistério [...]”. Isso faz com que os leitores tenham mais conhecimento das ações que 

os professores estavam promovendo no Estado do que os objetivos aos quais esses 

trabalhadores estavam desejando alcançar com a paralisação das aulas.  

A nosso ver, se as propostas dos grevistas fossem mais divulgadas, talvez esses 

atores sociais fossem vistos de maneira mais positiva pela sociedade, uma vez que se 

deixaria evidente que a intenção maior do movimento grevista consistia na melhoria 

salarial dos funcionário que, consequentemente, iria trazer benefícios para a educação 

do Estado. Como isso não acontece, a identidade negativa construída no início da 

notícia desses indivíduos permanece. Essa imagem se concretiza mais ainda com o 

acesso que o jornal dá a um discurso direto do governo do Estado, que expõe suas 

opiniões por meio das considerações feitas pela Secretaria de Administração no último 

parágrafo da notícia. Vejamos: 

 

Exemplo 6.1: 
 

"A SAD lamenta a decisão de parte dos trabalhadores em educação de 
escolher o caminho da radicalização e do confronto ao optar pela 
manutenção da greve, mesmo após a Justiça decretá-la ilegal", informou.  
 

O que nos chama a atenção é o fato desse discurso reportado, além de ter sido o 

único selecionado pelo jornal para ser publicado, também foi escolhido para vir apenas 

no fim do texto. Discurso esse que traz itens lexicais, como radicalização e confronto, 

que nos remetem a modelos mentais, cujas situações representam violência. Esses item 

lexicais são utilizados pela SAD para se referir ao caminho que ela afirma ter sido 

escolhido pelos grevistas para ser seguido. Essas escolhas lexicais possibilitam, a nosso 

ver, que esses atores sociais sejam vistos como indivíduos violentos e radicais que, ao 

invés de procurarem o caminho, por exemplo, do diálogo para resolver juntamente com 

o governo a situação de greve, procuram resolvê-la por meio de caminhos que levam a 

confrontos entre os grupos de elite e dos excluídos.   

Além disso, um adjetivo para caracterizar o movimento grevista é utilizada pela 

SAD, de maneira a se ressaltar a identidade negativa dos servidores estaduais que vem 

sendo construída desde o início da notícia. A Secretaria faz referência à greve como 

sendo um movimento que foi considerado ilegal pela Justiça. Essa referência possibilita 

que os professores mobilizadores desse movimento sejam vistos como indivíduos 

capazes de promoverem uma desordem pública, uma vez que praticam ações que vão de 
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encontro à ordem estabelecida pela instituição de representação máxima de poder no 

Estado, o Tribunal da Justiça. 

 Desse modo, percebemos que, independente dos dados indicarem que o acesso 

discursivo é maior aos grupos grevistas e que seus discursos são preferencialmente 

publicados no início do texto, vemos que, quando o acesso é proporcionado aos grupos 

de elite, os discursos destes atores sociais são elaborados de maneira a proporcionarem 

uma construção de identidade preferencialmente negativa ao grupo dos excluídos. 

 Acreditamos que, o fato de discursos reportados serem preferencialmente 

divulgados no fim do texto, constitui-se em uma estratégia utilizada pelo jornal para, 

não somente se retomar as construções identitárias que vieram sendo atribuídas ao 

longo da notícia, mas também, para se enfatizar e dar uma maior credibilidade às 

imagens dos distintos atores sociais que foram citados no texto.  

  

4.2. Organização textual e acesso de discursos não reportados 

 

Já que um dos aspectos importantes para o acesso discursivo está relacionado à 

organização textual, decidimos analisar notícias que também não davam acesso a 

discursos reportados. Como dissemos na introdução deste trabalho, optamos por essa 

análise para investigarmos como se processava a atribuição identitária dos atores sociais 

sem haver necessariamente acesso a discursos citados, uma vez que esses discursos são 

apenas um dos tipos de acesso que podem ocorrer no domínio jornalístico. 

Já que no nosso corpus restrito obtivemos um total de cinco notícias em que não 

havia esse tipo de acesso, selecionamos duas, uma sobre greve de servidores da saúde e 

outra de professores, que apresentavam uma descrição mais detalhada das atitudes dos 

grevistas para serem aqui analisadas. Vejamos a primeira:  

 

Exemplo 7: 

Pernambuco // GREVE 

Servidores da Saúde aguardam resultado de reunião em frente à SES 

Vários servidores da Saúde de Pernambuco aguardam neste momento, em frente à 
Secretaria de Saúde do Estado (SES), na Praça Oswaldo Cruz, na área central do Recife, 
o fim da reunião entre representantes da categoria e o secretário de Saúde, João Lyra 
Neto. 
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Um dos principais objetivos do encontro é discutir a possibilidade de contratação de 
servidores temporários, anunciada ontem pelo Estado, para garantir serviços em 
hospitais. 

» Servidores da Saúde de Pernambuco decidem manter greve 

Além de servidores, policiais militares e do Batalhão de Choque também estão 
posicionados em frente à SES, já que na tarde de ontem (7) a secretaria foi ocupada por 
mais de 200 grevistas. 

Os servidores da Saúde de Pernambuco paralisaram as atividades há 28 dias.  

(Notícia Publicada em 08.07.2009, às 12h07 pelo JC Online) 

 

 A notícia, como vemos, relata, de maneira muito breve, o momento de espera 

dos servidores da saúde pelo resultado de um encontro que estava acontecendo entre os 

representantes dos grevistas com o secretário de Saúde do Estado. Mesmo sem haver 

discursos reportados desses atores sociais, tais indivíduos têm acesso à notícia, uma vez 

que o jornal faz referência a eles em alguns momentos do texto. Os grevistas são 

mencionados do título ao fim da notícia, sem aparecerem apenas no sublead, já o 

secretário da saúde ganha acesso apenas no lead do texto.  

O jornalista expõe o principal objetivo da reunião entre esses atores sociais, no 

sublead da notícia: “[...] discutir a possibilidade de contratação de servidores 

temporários, anunciada ontem pelo Estado, para garantir serviços em hospitais”. Esse 

discurso, a nosso ver, proporciona que o secretário da Saúde seja visto como uma 

pessoa que se preocupa com a saúde pública, uma vez que procura assegurar a 

continuidade dos serviços em um hospital. Acreditamos que utilização do verbo 

“garantir” contribui para que o secretário tenha essa visibilidade social, pois tal item 

lexical mostra que a ação tomada pelo governo pode ser considerada como sendo de 

confiança. É como se, independente das ações que os grevistas viessem a praticar, a 

sociedade não precisava se preocupar, já que o secretário da saúde havia se 

comprometido com a continuidade dos serviços para a população.  

Em contrapartida, acreditamos que a divulgação desse discurso na notícia 

possibilita a atribuição de uma identidade negativa aos grevistas, como sendo 

indivíduos que pouco se importam com a saúde das pessoas, uma vez que a discussão 

deles com o secretário João Lyra consiste no desejo de impedirem a contratação de 

funcionários temporários, enquanto estiverem sendo feitas as negociações no período da 

greve.  
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 No próximo parágrafo do texto o jornal divulga a presença dos grupos da polícia 

militar e do Batalhão de Choque no local em que estava ocorrendo a reunião: “[...] Além 

de servidores, policiais militares e do Batalhão de Choque também estão posicionados 

em frente à SES [...]”. A solicitação do comparecimento em um lugar desses grupos, 

que têm a função de cuidar da segurança do Estado, como, repreender atos de revolução 

e de vandalismo, apresenta uma imagem de que nesse local há pessoas violentas que 

precisam ser repreendidas.  Desse modo, a divulgação pelo jornal da presença desses 

grupos onde estavam os servidores grevistas, a nosso ver, proporciona a criação de um 

modelo mental na sociedade de que os grevistas apresentam o estereótipo de indivíduos 

que são violentos.  

 Essa notícia, com isso, é um exemplo no qual podemos observar que, 

independente do texto não ter acesso de discursos reportados, a atribuição de 

identidades dos atores sociais não deixa de acontecer. A seleção das informações que 

serão inseridas no texto irá influenciar esse processo de construção identitária. Nessa 

notícia, vemos que as informações que foram selecionadas tanto na sua estrutura de 

relevância como na de não relevância, permite que as identidades atribuídas aos 

grevistas sejam sempre negativas. 

 

Exemplo 8: 

MANIFESTAÇÃO 

Professores da rede estadual fazem ato de protesto no Recife 

Professores da rede estadual de ensino de Pernambuco realizaram, na manhã desta 
sexta-feira (10), um ato público em frente às Gerências Regionais de Educação 
Metropolitana Sul, Norte e Recife Sul, na Cidade Universitária, Zona Oeste da capital. 

Com panos pretos na boca e utilizando um carro de som, os docentes protestaram contra 
a decisão da Justiça, que considerou ilegal a greve da categoria, iniciada há quatro dias. 
Dois micro-ônibus do Batalhão de Choque chegaram a se posicionar no local para 
acompanhar a manifestação. 

A liminar do juiz Djalma Andrelino Nogueira Júnior, da 3ª Vara da Fazenda Pública, 
determina que os professores voltem imediatamente ao trabalho. Caso não cumpra a 
determinação, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe) 
pagará multa diária de R$ 20 mil. 

A categoria realizará assembleia, às 14h desta sexta (10), em frente à Secretaria de 
Educação de Pernambuco, no Centro. A principal reivindicação dos docentes é o 
reajuste do Piso Nacional do Magistério. 
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LEIA MAIS 

» Justiça determina que professores suspendam a greve 
» Pelo menos 80% dos professores aderem à greve, estima sindicato 

POUCO MOVIMENTO - O movimento na manhã desta sexta (10) em algumas 
escolas da rede estadual foi ainda menor daquele registrado ontem (9), no início do 
segundo semestre do ano letivo. 

Poucos alunos e professores compareceram a escolas como a Aníbal Fernandes, no 
bairro de Santo Amaro, e a Professor Sizenando Silveira, na Rua do Hospício. O 
movimento também foi fraco nos colégios que compõem o Complexo do IEP. 

 

(Notícia publicada em 10.07.2009, às 08h47 pelo JC Online com informações da Rádio 
Jornal e atualizada às 13h15) 

  

Antes do título da notícia, percebemos que o jornal faz uso de um nome que, 

juntamente com o título, funciona como tópico de orientação de leitura do texto. Eles 

apresentam essa função porque o leitor, a partir deles, passa a fazer inferências sobre o 

que o texto irá abordar. Acreditamos que tal item lexical chama a atenção do leitor 

porque, além de ocupar uma posição de destaque no texto noticioso, nesta notícia em 

específico, todas as suas letras são maiúsculas52.  

A palavra que o jornal seleciona para ocupar esse espaço é “manifestação”. Ela 

nos remete a um modelo mental de uma ação, geralmente não pacífica, que um grupo 

realiza a fim de reivindicar algo. Esse ato acaba proporcionando uma visibilidade não 

positiva de tal grupo na sociedade.  Desse modo, a utilização desse item lexical já cria 

uma expectativa de que a notícia abordará um assunto em que indivíduos se organizam 

para lutarem por algo.  

Logo em seguida, com a leitura do título: “Professores da rede estadual fazem 

ato de protesto no Recife”, vamos saber quem foram os indivíduos responsáveis por 

essa manifestação. Entretanto, para se referir a essa ação, o jornal já utiliza um outro 

item lexical, de maneira a não somente confirmar as inferências de leitura antes do 

título, mas também, a enfatizar o ato que foi realizado: um “protesto”.  

Esse título possibilita que os docentes já sejam mencionados no início da notícia, 

ou seja, já ocupem uma posição de destaque no texto noticioso, o que poderia ser visto, 

em um primeiro momento, como algo positivo. Pensamos desse modo, pois, segundo as 

                                                 
52 Nem todas as notícias do corpus de nosso trabalho apresentam essa palavra em letras maiúsculas. 
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teorias (VAN DIJK, 1996), os indivíduos que ganham acesso na estrutura de relevância 

da notícia são os que detêm mais poder em uma sociedade. 

Entretanto, quando analisamos a construção sintática desse título, percebemos 

que os professores ocupam o lugar de sujeito ativo de uma oração que faz referência a 

um ato que representa uma imagem negativa para a sociedade. Sendo assim, vemos que 

o jornal, mesmo dando acesso a esses atores sociais num espaço de destaque na notícia, 

procura mostrá-los como os responsáveis por uma prática que proporciona uma 

atribuição identitária não positiva a eles. 

 No sublead do texto vemos que essa atribuição é retomada por meio da 

descrição que o jornal faz do acontecimento. No primeiro período, mais uma vez, a 

construção textual é elaborada de maneira a mostrar os professores como sendo sujeitos 

ativos do ato de protesto: “[...] os docentes protestaram contra a decisão da Justiça [...]”. 

No segundo período, o jornal menciona a presença do Batalhão de Choque da Polícia no 

movimento: “Dois micro-ônibus do Batalhão de Choque chegaram a se posicionar no 

local para acompanhar a manifestação”. A nosso ver, o relato desse fato na notícia, 

possibilita que os grevistas sejam vistos pela sociedade como um grupo violento. 

Pensamos desse modo, pois uma das funções principais da polícia é conter a violência 

de um determinado local. Com isso, se o Batalhão foi requisitado para estar presente em 

um dos atos de reivindicação dos grevistas, é porque os professores não são vistos como 

trabalhadores que estão envolvidos em um movimento em prol de melhorias para a 

educação, mas sim, como pessoas que são aptas a tomarem atitudes que promovam a 

violência na cidade.  

 No próximo parágrafo da notícia, o jornal dá acesso ao juiz, responsável por dar 

uma liminar aos grevistas, a fim de conter o movimento. O repórter, além de selecionar 

a informação que evidencia que liminar é essa para ser relatada, procura também 

mostrar a ameaça a qual os professores sofrem, caso não cumpram a determinação do 

juiz. Essa ameaça, a nosso ver, proporciona que fique bem evidente a distinção de 

poderes que existe entre os grevistas e o juiz, mostrando quem é que tem autoridade 

para impor uma ameaça e quem são os atores subjugados que devem obedecê-la.  

“A liminar do juiz Djalma Andrelino Nogueira Júnior, da 3ª Vara da 
Fazenda Pública, determina que os professores voltem imediatamente ao 
trabalho. Caso não cumpra a determinação, o Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação de Pernambuco (Sintepe) pagará multa diária de R$ 20 mil”. 
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  No parágrafo seguinte, que não é mais o lugar considerado de relevância do 

texto, o jornal apresenta de maneira muito breve um dos principais motivos da greve: 

“A principal reivindicação dos docentes é o reajuste do Piso Nacional do Magistério”. 

Entretanto, mesmo sendo um exemplo de acesso discursivo, vemos que o jornal não dá 

oportunidade aos discursos dos professores serem reportados de maneira direta ou 

indireta. Talvez, se os discursos fossem aqui citados, os grevistas tivessem mais chances 

de detalhar os motivos do movimento e, quem sabe, pudessem proporcionar uma 

visibilidade positiva da greve e, consequentemente, dos próprios professores. Para que 

isso não acontecesse, acreditamos que ocultar a publicação de tais discursos foi uma 

possível estratégia encontrada pelo jornal.  

 Nos dois últimos parágrafos, o repórter relata o reflexo da greve nas escolas 

estaduais, mostrando que ela está tendo uma boa repercussão no Estado, uma vez que 

poucos alunos e professores comparecem aos colégios. Isso proporciona que os 

docentes grevistas sejam vistos como indivíduos que conseguem convencer muitos 

trabalhadores a se envolverem no movimento, ou seja, são indivíduos que têm o poder 

de persuasão. Entretanto, essa imagem positiva só é trazida no final do texto noticioso.  

 Em todas as notícias que compõem o corpus restrito do trabalho que não dão 

acesso aos discursos reportados, essa organização de informações que proporcionam a 

construção identitária dos grevistas é recorrente. Primeiramente o jornal divulga os fatos 

que possibilitam uma atribuição de identidade negativa a estes atores sociais. Esses 

acontecimentos não necessariamente ocupam a estrutura de relevância da notícia. E, 

depois, o texto noticioso expõe, às vezes, informações que proporcionam uma visão 

positiva desses grevistas.  

 Pudemos ver nessa análise, assim como em todas as outras realizadas nesse 

capítulo, que a relação existente entre organização textual e acesso discursivo, tanto de 

discursos reportados como não reportados, influencia a atribuição de identidades dos 

atores sociais relatados no fato noticioso.  

Vimos que, dependendo do lugar da notícia em que os discursos dos diversos 

grupos sociais são divulgados e, também, da própria organização desses discursos, 

imagens sociais positivas e/ou negativas vão ser atribuídas a esses grupos. A inserção na 

notícia, também, de itens lexicais que remetam o leitor a modelos mentais de 

acontecimentos positivos e negativos e o lugar em que tais itens ocupam no discurso 

noticioso vão ser aspectos de grande importância para que identidades positivas e 

negativas dos atores sociais sejam construídas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do presente trabalho, vimos como é relevante estudarmos o mecanismo 

de atribuição identitária dos atores sociais na imprensa, direcionando um olhar crítico 

para os discursos que são selecionados para serem divulgados na mídia, pois eles 

contribuem para a legitimação do poder, como também, para a criação de estereótipos 

sociais, de maneira a confirmar preconceitos dominantes em nossa sociedade. 

Sabendo que o processo de construção identitária dos atores/grupos sociais é 

sempre constante, ou seja, nunca está completo e determinado, nosso trabalho leva-nos 

a ver o acesso discursivo como um processo capaz de possibilitar a atribuição de 

identidades múltiplas aos atores sociais na imprensa. Consideramos, deste modo, o 

acesso discursivo não somente com a função de possibilitar que vários grupos sociais 

participem discursivamente de diversos gêneros, mas também, a de influenciar a criação 

de identidades sociais.  

Nossas análises permitem-nos ver, por exemplo, que muitos discursos 

selecionados pelo Jornal do Commercio para terem acesso às notícias sobre greve de 

servidores estaduais interferiram na atribuição de identidade dos grupos tanto detentores 

de mais como de menos poder na sociedade.  

Um olhar mais específico para os discursos reportados nestas notícias, já que eles se 

constituem em um tipo de acesso discursivo, proporcionou-nos uma melhor visibilidade 

das possíveis identidades sociais que eram construídas ao longo do discurso noticioso, 

como também, a percepção de quais eram os grupos que tinham acesso privilegiado às 

notícias.  

O fato de o grupo grevista, tanto servidores da saúde como professores, ter tido 

mais acesso ao discurso noticioso nos fez ver que a nossa pesquisa se constituía em 

mais um exemplo de confirmação da teoria abordada por alguns referenciais teóricos 

(FALCONE, 2005; VAN DIJK, 2008). Defendem os autores que determinados grupos 

conseguem apenas obter conquistas sociais e atenção da sociedade quando subvertem a 

ordem dos modelos de acesso que preferencialmente seleciona os discursos dos grupos 

de elite para serem divulgados. Isso acontece quando esses grupos participam de 

situações de conflito. As nossas análises mostram, então, que os servidores estaduais em 

greve conseguiram ter um acesso discursivo privilegiado aos textos noticiosos, em 

comparação ao grupo detentor de mais poder, pois estavam envolvidos em uma situação 

que ia de encontro à ordem pública – a greve.  
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Por esse acesso ter sido maior aos grupos grevistas quando eles estavam 

envolvidos em um momento de conflito, apresentando, por isso, muitas vezes 

comportamentos tidos como agitadores, os discursos que tiveram acesso às notícias, 

ajudaram na construção de identidades que promoveram estereótipos sociais desses 

atores.  

É importante destacarmos que, mesmo nossas análises indicando quais foram as 

leituras que realizamos dos distintos acessos discursivos nas notícias, procurando 

mostrar as possíveis construções identitárias que estes discursos possibilitavam aos 

atores sociais, não consideramos que as identidades sejam pontuais. Ou seja, que cada 

um dos discursos vai proporcionar uma atribuição identitária única aos grupos que os 

enunciam ou aos que estes fazem referências. Consideramos, sim, que as identidades 

sociais são processuais. Ou seja, todos os discursos presentes em uma notícia vão servir 

de orientação para que os atores sociais envolvidos no relato noticioso sejam vistos 

como grupos que apresentam imagens sociais positivas ou negativas.    

Nossa investigação permite-nos perceber também que o jornal prioriza o acesso 

a alguns discursos dos grupos grevistas que apresentam itens lexicais que se referem a 

situações de violência, como, “protesto”, “radicalização”, “agressão”, etc. Tais palavras, 

a nosso ver, remetem-nos a modelos mentais que vão orientar a nossa leitura a ver esses 

grupos como responsáveis por atitudes violentas. Essa escolha lexical, a nosso ver, é 

marcada por influências ideológicas que controlam, através das mentes das pessoas, 

suas reproduções sociais em um grupo, ou seja, as suas atitudes em grupos. Desse 

modo, cremos que, quando o jornal decide selecionar um discurso que apresenta, dentre 

tantas palavras em nosso vocabulário para caracterizar o ato dos grevistas, um item 

lexical que faz referência a uma ação de agressão, ele acaba demonstrando que as 

ideologias que o influenciam não são as mesmas que regem as atitudes dos 

trabalhadores grevistas. Provavelmente são as mesmas ideologias que conduzem as 

ações das instituições detentoras de mais poder, contrárias à greve, que, por sua vez, 

tentam afirmar o quadro negativo do movimento. 

Analisando a organização textual da notícia e observando o lugar em que os 

diversos discursos têm acesso, vemos que eles são preferencialmente publicados após o 

sublead do texto. Os que aparecem na estrutura de relevância da notícia são quase 

unicamente os discursos do grupo grevista. Tais discursos possibilitam primordialmente 

a construção de estereótipos desses próprios atores sociais. Quando o grupo de elite 

(governador, secretários do Estado, etc.) tem acesso a esse espaço, os discursos também 
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selecionados pelo jornal para serem divulgados são aqueles que proporcionam não 

somente uma imagem social positiva a esses atores sociais, mas também, uma 

preferencialmente negativa ao grupo dos excluídos. 

 Isso acontece porque muitos discursos que são reportados na notícia não vão 

contribuir unicamente para a construção identitária dos atores sociais que os enunciam, 

mas também, para a de outros grupos. Preferencialmente nas notícias analisadas isso se 

processa com o acesso aos grupos detentores de mais poder. Os discursos selecionados 

para serem reportados são muitas vezes aqueles em que estes grupos fazem referências, 

às vezes até não explícitas, aos grevistas, proporcionando-lhes atribuições identitárias 

que os desqualificam. 

 Quando o acesso discursivo favorece construções de identidades negativas aos 

grupos de elite no início do texto, logo em seguida, de maneira a revertê-las, outros 

discursos que promovem imagens sociais positivas desses atores têm acesso à notícia.  

O inverso também acontece. Os poucos discursos que possibilitam atribuições de 

identidades que qualificam positivamente o grupo dos excluídos na estrutura de 

relevância da notícia são seguidos de vários outros acessos que proporcionam 

construções de identidades opostas às anteriores. 

Isso permite que possamos ver o nosso trabalho como mais um exemplo, dentre 

tantas pesquisas, que não considera as identidades sociais como sendo fixas, mas sim, 

como construções que são baseadas em ações ideológicas. Essas construções, muitas 

vezes, são apenas reflexos da ideologia e do poder de uma classe dominante que 

influenciam as situações de dominação e desigualdades presentes na sociedade.  

Acreditamos, com isso, que o fato de o jornal selecionar preferencialmente os 

discursos dos grevistas para terem acesso na estrutura de relevância da notícia se 

constitui em uma estratégia que ele utiliza a fim de proporcionar que a construção de 

imagens sociais negativas desses atores sociais sejam primeiramente evidenciadas para 

o leitor. Isso, a nosso ver, possibilita que preconceitos sociais a respeito dos grevistas 

sejam legitimados em nossa sociedade. 

Estudar o processo de construção identitária dos grevistas tendo por base os 

pressupostos da Análise Crítica do Discurso foi importante para nós, pois, esse campo 

teórico é justamente o que nos fundamenta a ideia de que o discurso se constitui em 

uma ferramenta ideológica. Um olhar para os diversos discursos que constroem 

identidades, com base nesses princípios teóricos da ACD, possibilitou-nos a 

compreensão de que muitos discursos que tiveram acesso às notícias sobre greve 
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estadual permitiram atribuições de identidades aos grevistas muitas vezes estereotipadas 

em nossa sociedade e que só lhes geram preconceitos. E possibilitou-nos também o 

despertar para as possíveis mudanças sociais que um olhar crítico para o discurso pode 

proporcionar, denunciando-se tais atribuições identitárias e revertendo-se as situações 

de preconceito geradas por muitos discursos.  
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ANEXO 1: NOTÍCIAS SOBRE GREVE DE SERVIDORES DA SAÚDE 

 
 
Pernambuco // Reivindicação 

Servidores da Saúde decretam greve por tempo indeterminado a partir do 
dia 10 

Publicado em 01.06.2009, às 10h56 

Do JC Online 

Servidores da Saúde decidiram nesta segunda-feira (1º), durante assembleia no auditório 
do Hospital da Restauração (HR), deflagrar greve por tempo indeterminado a partir do 
próximo dia 10 (quarta-feira). 

» Servidores da Saúde do Estado realizam nova assembleia e ameaçam greve 

"Não nos conformamos com a proposta de reajuste salarial de 0% apresentada pelo 
Governo do Estado. A greve é uma forma de lutar por condições dignas de trabalho e 
pela qualidade no atendimento aos pacientes", considerou a coordenadora do Sindicato 
dos Servidores em Saúde do Estado de Pernambuco (Sindsaúde-PE), Perpétua 
Rodrigues. 

A categoria saiu em passeata até a Assembleia Legislativa, pela Avenida Agamenon 
Magalhães. 
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Pernambuco // Protesto 

Sindicalistas ocupam plenarinho da Alepe 

Publicado em 16.06.2009, às 15h56 
Do JC Online Com informações da Rádio Jornal 

Sindicalistas ocuparam o plenarinho da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), 
no Centro do Recife, exigindo a presença de algum deputado no final da manhã desta 
terça-feira (16) para ouvir as reivindicações. A ação fez parte dos protestos realizados 
por funcionários públicos do Estado e representantes de pelo menos 7 sindicatos. 
Durante o ato, fecharam a Rua da Aurora. Apesar da movimentação, nenhuma 
autoridade legislativa apareceu para falar com os manifestantes. 

Dentre as principais reivindicações, está o reajuste salarial para grande parte do 
funcionalismo público estadual. Segundo o coordenador geral do Sindicato dos 
Servidores Estaduais (Sindserpe), Renilson Oliveira, a luta é para que a tabela salarial 
corresponda a esses valores -  nível básico, R$ 518; médio, R$ 933; e o superior R$ 
1.680. 
 
Durante os protestos, representantes do Sindicato dos Servidores da Saúde prometeram 
paralisar os atendimentos nas urgências dos hospitais do Estado na próxima semana 
caso não seja acertada negociação com o Governo do Estado. 

Uma pauta com as reivindicações foi entregue no último dia 3, mas, até o momento, 
nenhum acordo foi feito. Segundo a Central Única dos Trabalhadores de Pernambuco 
(CUT-PE), uma reunião entre a comissão dos servidores estaduais e a Secretaria de 
Administração está marcada para a próxima segunda (22). 
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Pernambuco // Greve 

Servidores da Saúde fazem manifestação em frente ao Barão de Lucena 

Publicado em 17.06.2009, às 09h46 

Do JC Online 

Cerca de cem servidores da rede estadual de saúde realizaram na manhã desta quarta-
feira (17) ato público em frente ao Hospital Barão de Lucena (HBL), na Iputinga. As 
entradas da unidade de saúde foram bloqueadas no início da manhã, mas logo foram 
liberadas. O trânsito na Avenida Caxangá, Zona Oeste do Recife, ficou lento por conta 
da movimentação. 

Desde às 5h30, de acordo com a coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores em 
Saúde e Seguridade Social do Estado de Pernambuco (Sindsaúde), Perpétua Rodrigues, 
a categoria está panfletando e orientando a população sobre a greve que acontece há sete 
dias. 
 
» Médicos de Caruaru fazem greve de advertência 
» Odontólogos põem fim à paralisação 
» Sindicalistas ocupam plenarinho da Alepe 
 
 
Em greve desde o último dia 10, a categoria reivindica aumento salarial para R$ 919 no 
caso de profissionais de nível básico;  R$ 1.150 para os de nível médio; e R$ 2.290 para 
os de nível superior, além da revisão de planos de cargos e carreiras, pagamento de  
produtividade, concurso público e melhores condições de trabalho. 
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Pernambuco // paralisação 

Em assembleia, servidores da Saúde do Estado decidem manter greve 

Publicado em 19.06.2009, às 11h36 
Do JC Online 

Os servidores da Saúde de Pernambuco decidiram, durante assembleia realizada na 
manhã desta sexta-feira (19) no auditório do Hospital da Restauração (HR), na área 
central do Recife, manter a greve iniciada no último dia 10. Uma nova assembleia está 
marcada para as 14h da próxima segunda-feira (22). 

Além de reajuste salarial, os servidores da Saúde reivindicam concurso público urgente. 
Grandes hospitais, o Laboratório Central do Estado e a própria Secretaria de Saúde têm 
quadros deficitários, que estão comprometendo o andamento de ações e 
sobrecarregando o serviço para os que estão em atividade. 

» Servidores paralisam atendimento no Laboratório de Saúde do Recife 

Com o prolongamento da greve, o maior prejuízo tem sido da população que depende 
unicamente do Sistema Único de Saúde (SUS). No Hospital Agamenon Magalhães, na 
Tamarineira, Zona Norte do Recife, quase 100 cirurgias programadas e duas mil 
consultas já deixaram de ser feitas, conforme cálculos do diretor da unidade, Antônio 
Trindade.  
 
Os grevistas mantêm apenas os serviços essenciais, com a presença de 30% dos quadros 
funcionais nas emergências. Já há decisão da Justiça contrária à greve, mas o sindicato 
alega não ter sido notificado ainda. 
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Pernambuco // Saúde 

Estado confirma que grevista terá salário cortado 

Publicado em 29.06.2009, às 08h29 
Do Jornal do Commercio 

A Secretaria de Administração confirmou, na tarde desse domingo (28), que vai cortar o 
salário dos servidores da Saúde, em greve desde o dia 10 de junho. O governo 
assegurou que os grevistas só vão receber pelos dias trabalhados. Aqueles funcionários 
que não aderiram ao movimento também acabaram sendo punidos. 

Para fazer o levantamento do ponto dos 18 mil enfermeiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem e assistentes de saúde, o governo resolveu não pagar os salários hoje, como 
deveria ocorrer. O dinheiro só será depositado dia 6 de julho. Apenas os médicos vão 
receber normalmente. A justificativa oficial é de que a folha de pagamento dos médicos 
é desvinculada do restante dos servidores. 

“Não entendo como o governo pune todos dessa maneira. Sou enfermeira da 
emergência do Hospital da Restauração. Não faltei nenhum dia de trabalho, mas, 
mesmo assim, não tem dinheiro na minha conta. O governo deveria ter se planejado 
melhor e ter punido apenas os grevistas”, informou a profissional, que preferiu não ser 
identificada, por temer represália. 

A assessoria de imprensa da Secretaria de Administração informou que os servidores 
terão até amanhã para assinar um termo de adesão se comprometendo a retornar ao 
trabalho, além de compensar o período parado. Os que atenderem ao chamado, vão 
receber o salário integral no próximo dia 6. 

As medidas foram publicadas sexta-feira no Diário Oficial. A portaria prevê que as 
vagas correspondentes aos servidores que não retornarem ao trabalho serão preenchidas 
mediante contratação temporária. 

A categoria reivindica melhores condições de trabalho, concurso público e revisão do 
Plano de Cargos e Carreiras, além de reajuste salarial. A proposta é aumentar os 
vencimentos para R$ 919, para os profissionais de nível básico, R$ 1.150, para os de 
nível médio, e R$ 2.290, para os de nível superior. Durante todo o dia de ontem, a 
diretoria do sindicato foi procurada para comentar o assunto, mas não atendeu aos 
telefonemas. 
 
Quanto ao atendimento dos pleitos de repercussão financeira, a Secretaria de 
Administração ressaltou a disposição do Estado “em continuar dialogando com a 
categoria na busca de uma resolução conjunta, tão logo haja alteração no cenário 
financeiro.” Por meio de nota, o governo informou que, somando-se as campanhas 
salariais de 2007 e 2008 (com impacto em 2009 e 2010), o servidor da saúde teve um 
ganho significativo em seu poder aquisitivo. 
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Pernambuco // Greve 

Servidores da Saúde ameaçam parar todos os atendimentos 

Publicado em 29.06.2009, às 09h34 
Paulo Floro Especial para o JC Online 

Os servidores da Saúde estão mobilizados na manhã desta segunda-feira (29) em frente 
ao Hospital da Restauração, área central do Recife, em protesto contra a decisão da 
Secretaria de Administração de cortar o salário da categoria, em greve desde o dia 10 de 
junho. Eles também reclamam do adiamento do pagamento para o próximo dia 6 de 
julho e não hoje, como previsto. O governo decidiu que os grevistas vão receber apenas 
pelos dias trabalhados.  

A presidente do Sindicato dos Servidores de Saúde (Sindsaúde), Perpétua Rodrigues, 
informou que a medida indignou ainda mais os profissionais e eles ameaçam parar todos 
os atendimentos até o meio-dia. "Nossa paralisação estava sendo passiva até o 
momento, mantendo 30% dos profissionais trabalhando e fazendo atendimentos de 
emergência, mas agora tomaremos medidas mais drásticas", afirmou.  
 
» Estado confirma que grevista terá salário cortado  

Apenas os médicos estão trabalhando neste momento no HR. Funcionários como 
porteiros, técnicos de enfermagem, instrumentistas e técnicos de raio-x deixaram o 
prédio e estão concentrados na rampa do hospital, em mobilização.  
 
Ainda segundo a presidente, a categoria decidiu não assinar o termo de adesão 
anunciado pela Secretaria de Administração do Estado para a volta ao trabalho. 
"Decidimos não assinar este documento e manteremos nossas reivindicações de 
melhores condições de trabalho, concursos públicos e revisão do Plano de Cargo e 
Carreiras", destacou.  
 
A presidente também disse que o Governo está querendo negociar individualmente com 
cada servidor. "Não iremos admitir esta prática, já que a luta é de todos os 
profissionais", reclamou. 
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Pernambuco // Protesto 

Servidores da Saúde paralisam atendimento no HR 

Publicado em 29.06.2009, às 11h05 

Do JC Online 

Servidores da Saúde paralisaram os atendimentos nesta segunda-feira (29) no Hospital 
da Restauração (HR), área central do Recife, em protesto às respostas do Governo do 
Estado em relação à greve dos trabalhadores. 

Todos os funcionários, inclusive os 30% do quadro que deveriam ser mantidos saíram 
da unidade e estão mobilizados na rampa de acesso ao hospital. O Sindicato dos 
Servidores de Saúde (Sindsaúde-PE) manterá a paralisação até o meio-dia de hoje. 

Os servidores da Saúde estão em greve desde 10 de junho, por melhores salários e 
condições de trabalho. Até o momento, não houve nenhum acordo com o Governo do 
Estado, que ofereceu 0% de aumento aos trabalhadores.  
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Pernambuco // Greve 

Servidores da Saúde continuam protesto no Hospital da Restauração 

Publicado em 29.06.2009, às 14h08 

Paulo Floro Especial para o JC Online 

Grande parte dos servidores da Saúde do Estado decidiram continuar o protesto em 
frente ao Hospital da Restauração durante a tarde desta segunda-feira (29). Eles 
paralisaram as atividades em resposta à decisão da Secretaria de Administração do 
Estado de cortar salários dos grevistas e adiar o pagamento para o dia 6 de julho. O 
atendimento por parte de 30% dos funcionários foi retomado após o meio-dia.  
  
Amanhã, a partir das 10h, será realizada uma assembleia no HR para discutir as 
resoluções da greve com a assessoria jurídica do sindicato e demais profissionais de 
saúde do Estado.  

» Servidores da Saúde paralisam atendimento no HR  
» Servidores da Saúde ameaçam parar todos os atendimentos  

Segundo Perpétua Rodrigues, coordenadora do Sindicato dos Servidores de Saúde 
(Sindsaúde-PE), estão trabalhando apenas médicos e pessoal contratado nas 
emergências e ambulatórios. "Nossa pressão aqui no HR irá continuar durante todo o 
dia de hoje", afirmou. Cerca de 50 pessoas protestam na rampa de acesso principal do 
HR nesta tarde, mas os pacientes continuam sendo socorridos.  
 
O Secretário de Administração do Estado, Paulo Câmara, garantiu que as negociações 
continuam, mas reforçou o corte de pagamento para os grevistas. "Também estamos 
fazendo um levantamento de quem são os grevistas e esperamos que até o dia 6 todos os 
pagamentos tenham sido efetuados de acordo com os dias trabalhados", garantiu. 
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Pernambuco // GREVE 

Servidores da Saúde aguardam resultado de reunião em frente à SES 

Publicado em 08.07.2009, às 12h07 

Do JC Online 

Vários servidores da Saúde de Pernambuco aguardam neste momento, em frente à 
Secretaria de Saúde do Estado (SES), na Praça Oswaldo Cruz, na área central do Recife, 
o fim da reunião entre representantes da categoria e o secretário de Saúde, João Lyra 
Neto. 

Um dos principais objetivos do encontro é discutir a possibilidade de contratação de 
servidores temporários, anunciada ontem pelo Estado, para garantir serviços em 
hospitais. 

» Servidores da Saúde de Pernambuco decidem manter greve 

Além de servidores, policiais militares e do Batalhão de Choque também estão 
posicionados em frente à SES, já que na tarde de ontem (7) a secretaria foi ocupada por 
mais de 200 grevistas. 

Os servidores da Saúde de Pernambuco paralisaram as atividades há 28 dias.  
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Pernambuco // PARALISAÇÃO 

Após assembleia, servidores da Saúde decidem manter greve 

Publicado em 10.07.2009, às 12h30 
Do JC Online 

 
Servidores da Saúde de Pernambuco durante assembleia nesta sexta-feira (10), pela 
manhã. 
Clarissa Siqueira / JC Online  

Os servidores da Saúde de Pernambuco decidiram, em assembleia realizada nesta sexta-
feira (10) no auditório do Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, na área 
central do Recife, manter a greve por tempo indeterminado. A paralisação da categoria 
completou hoje 31 dias. 

Marcada inicialmente para às 9h, a assembleia acabou atrasando e só começou por volta 
das 10h30, se estendendo até as 12h15. O clima no auditório do HR foi tenso e a 
decisão pela continuidade da greve não foi unânime. Devido ao congelamento dos 
salários de alguns funcionários, as opiniões eram divididas. De acordo com a 
coordenadora-geral do Sindicato dos Servidores da Saúde (Sindisaúde), Perpétua 
Rodrigues, na próxima quarta-feira haverá nova assembleia. "Esperamos a posição do 
governo para novas perspectivas e posições.  Na próxima segunda-feira, vamos fazer 
uma reunião com os principais representantes do sindicato para decidir as diretrizes", 
disse Perpétua. 

Logo após a reunião, os servidores organizaram um ato público em frente ao 
ambulatório do HR. Eles formaram uma corrente ao redor do local para mobilizar as 
pessoas contra o fechamento do espaço, que entrará em reforma e paralisará as 
atividades durante um mês. 
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GREVE 

Professores da rede estadual fazem ato de protesto em Olinda 

Publicado em 07.07.2009, às 09h10 

Do JC Online Com informações da Rádio Jornal 

Menos de 24 horas depois da deflagração de greve por tempo indeterminado, 
professores da rede estadual realizam, na manhã desta terça-feira (7), um ato de protesto 
em frente ao Centro de Convenções de Pernambuco, localizado no Complexo de 
Salgadinho, em Olinda (Grande Recife). 

Usando roupas pretas, os trabalhadores em educação escolheram o local devido à 
realização do I Fórum de Ensino Integral do Estado, organizado pela Secretaria de 
Educação (Seduc) de Pernambuco. 

» Professores da rede estadual em Petrolina devem aderir a greve 
» Professores da rede estadual deflagram greve a partir desta segunda 

Segundo Heleno Araújo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de 
Pernambuco (Sintepe), ainda não houve nenhum contato entre o sindicato e o governo 
do Estado para uma negociação. 

"Deixamos um ofício no Palácio do Campo das Princesas anunciando a posição da 
categoria e exigindo uma negociação antes da próxima assembleia, marcada para o dia 
10, às 14h, em frente à Seduc", afirma Heleno. 

A categoria quer a aplicação do índice de 19,2% estipulado este ano para reajuste do 
Piso Salarial Nacional do Magistério. Outra reivindicação é que um professor de nível 
médio que trabalha 30 horas semanais passe a ganhar R$ 1.132,40, ao contrário dos 
atuais R$ 712. 

A greve deixa cerca de um milhão de alunos sem aula. 
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Medidas 

Governo anuncia corte no salário dos grevistas e diz que aulas recomeçam 
nesta quinta-feira 

Publicado em 08.07.2009, às 16h51 

Do JC Online ATUALIZADA ÀS 16H51 

Em meio à greve dos professores da rede estadual de ensino, o secretário de 
Administração do Estado, Paulo Câmara, disse que o retorno dos alunos às aulas nesta 
quinta-feira (9) está garantido. O anúncio foi feito durante uma coletiva realizada na 
tarde desta quarta-feira (8). Segundo o governo, medidas serão tomadas para assegurar a 
continuidade do ano letivo. Entre elas, o corte do ponto dos professores que não 
voltarem ao trabalho. Quem faltar terá desconto na remuneração e só receberá o salário 
em 5 de agosto, enquanto os demais ainda no mês julho. 

» Sindicato dos professores garante que a categoria está mobilizada 

Para acompanhar a frequência dos docentes, as gerências regionais receberão boletim 
semanalmente (até então ocorria uma vez por mês). Já a partir da segunda-feira, o 
governo garante que, se necessário, fará contratação temporária com a convocação de 
profissionais do banco de reserva ou, para as localidades que não a tiverem, contratação 
via seleção simplificada. Para os professores temporários que aderirem à greve, os 
contratos serão quebrados.  

De acordo com Paulo Câmara [veja vídeo abaixo], o direito de ir e vir será garantido. 
"Qualquer abuso será apurado. Professores que queiram trabalhar e alunos que forem 
para as aulas terão acesso às escolas", disse, referindo-se aos piquetes que os grevistas 
costumam fazer em frente às instituições. 

SEM ACORDO - Em greve desde o dia 6, os professores aguardam proposta do 
governo. Porém, negociação, segundo o secretário, não haverá até setembro próximo. 
"O Sintepe (Sindicado dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco) vem 
descumprindo acordo firmado com o governo em setembro de 2008. Temos proposta 
aceita por eles em assembleia que diz que em 2008 haveria antecipação do piso, em 
2009, em novembro, incorporação de gratificações e, em janeiro de 2010, correção do 
piso. A proposta é essa." Ele complementa afirmando que aumentos anteriores 
ocorreram em setembro de 2007 e de 2008. "Ao fim de setembro próximo teríamos 
condição de já iniciar essas discussões. Todos sentem a crise mundial, com receita 
caindo, processo de demissão no setor privado, não podemos dar um passo mais largo 
que nossas pernas." 

REIVINDICAÇÕES - Os professores da rede estadual de ensino decidiram deflagrar 
greve na última segunda-feira (6). A categoria quer a aplicação do índice de 19,2% 
estipulado este ano para reajuste do Piso Salarial Nacional do Magistério. Outra 
reivindicação é que um professor de nível médio que trabalha 30 horas semanais passe a 
ganhar R$ 1.132,40, ao contrário dos atuais R$ 712. 
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Pernambuco 

Justiça determina que professores suspendam a greve 

Publicado em 09.07.2009, às 18h51 

Do JC Online 

A Justiça determinou, nesta quinta-feira (9), que os professores da rede estadual 
suspendam imediatamente a greve. A determinação proibe os professores de impedir o 
acesso da população às salas de aula. Caso isso ocorra, a categoria fica sujeita a pagar 
uma multa diária de R$ 20 mil. 

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco 
(Sintepe), Heleno Araújo, a categoria não foi comunicada oficialmente sobre a decisão. 
"A greve continua pelo reajuste salarial", completa ele. 

A decisão foi setenciada pelo juiz da Terceira Vara da Fazenda Pública Djalma 
Andrelino Nogueira Junior em relação a uma ação movida pelo governo de Pernambuco 
na tarde dessa quarta-feira (9). 

LEIA MAIS 
 
Governo anuncia corte no salário dos grevistas e diz que aulas recomeçam nesta quinta-
feira 
 
Um balanço divulgado pela Secretaria estadual de Educação informou que, das 1105 
escolas da rede estadual, 794 funcionaram normalmente durante esta quinta-feira (9) - 
data que marcou o início do segundo semestre do ano letivo. 

A categoria quer a aplicação do índice de 19,2% estipulado este ano para reajuste do 
Piso Salarial Nacional do Magistério. Outra reivindicação é que um professor de nível 
médio que trabalha 30 horas semanais passe a ganhar R$ 1.132,40, ao contrário dos 
atuais R$ 712. 

Um ato público vai ser realizado em frente à Gerência Regional de Educação, no bairro 
da Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife, a partir das 7h30 desta sexta-feira (10). 
Uma nova assembleia acontece, amanhã (10), à tarde. A greve foi deflagrada na última 
segunda-feira (6). 
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MANIFESTAÇÃO 

Professores da rede estadual fazem ato de protesto no Recife 

Publicado em 10.07.2009, às 08h47 
Do JC Online Com informações da Rádio Jornal  

ATUALIZADA ÀS 13h15 

Professores da rede estadual de ensino de Pernambuco realizaram, na manhã desta 
sexta-feira (10), um ato público em frente às Gerências Regionais de Educação 
Metropolitana Sul, Norte e Recife Sul, na Cidade Universitária, Zona Oeste da capital. 

Com panos pretos na boca e utilizando um carro de som, os docentes protestaram contra 
a decisão da Justiça, que considerou ilegal a greve da categoria, iniciada há quatro dias. 
Dois micro-ônibus do Batalhão de Choque chegaram a se posicionar no local para 
acompanhar a manifestação. 

A liminar do juiz Djalma Andrelino Nogueira Júnior, da 3ª Vara da Fazenda Pública, 
determina que os professores voltem imediatamente ao trabalho. Caso não cumpra a 
determinação, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe) 
pagará multa diária de R$ 20 mil. 

A categoria realizará assembleia, às 14h desta sexta (10), em frente à Secretaria de 
Educação de Pernambuco, no Centro. A principal reivindicação dos docentes é o 
reajuste do Piso Nacional do Magistério. 

LEIA MAIS 

» Justiça determina que professores suspendam a greve 
» Pelo menos 80% dos professores aderem à greve, estima sindicato 

POUCO MOVIMENTO - O movimento na manhã desta sexta (10) em algumas 
escolas da rede estadual foi ainda menor daquele registrado ontem (9), no início do 
segundo semestre do ano letivo. 

Poucos alunos e professores compareceram a escolas como a Aníbal Fernandes, no 
bairro de Santo Amaro, e a Professor Sizenando Silveira, na Rua do Hospício. O 
movimento também foi fraco nos colégios que compõem o Complexo do IEP. 
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GREVE 

Ato público de professores da rede estadual fecha trânsito no Derby 

Publicado em 13.07.2009, às 11h05 

Do JC Online Com informações de Cidades/JC e da Rádio Jornal 

Professores da rede estadual de ensino de Pernambuco, em greve há uma semana, 
realizaram um ato público na manhã desta segunda-feira (13) em frente à Escola 
Governador Barbosa Lima Sobrinho, localizada no bairro do Derby, na área central do 
Recife. A manifestação, iniciada por volta das 7h30, chegou a fechar o trânsito no 
cruzamento da Avenida Agamenon Magalhães com a Rua Joaquim Nabuco. O ato 
público só terminou por volta das 10h15. 

 LEIA MAIS: 

» Professores da rede estadual decidem continuar com a greve 
» GALERIA: Veja imagens do protesto 

Com ajuda de um carro de som e cartazes, os professores chegaram a ocupar o pátio da 
escola. Segundo a direção da Barbosa Lima Sobrinho, as aulas estão sendo realizadas na 
medida do possível. No estacionamento da unidade, houve empurra-empurra no 
momento em que os grevistas tentaram entrar nas salas de aula para fazer panfletagem, 
impedida pela direção. A Polícia Militar (PM) esteve no local e acompanhou toda a 
movimentação. 

Os professores querem a aplicação do índice de 19,2% estipulado este ano para reajuste 
do Piso Salarial Nacional do Magistério. Outra reivindicação é que um professor de 
nível médio que trabalha 30 horas semanais passe a ganhar R$ 1.132,40, ao contrário 
dos atuais R$ 712. 

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe), 
pelo menos 85% das 1.105 escolas da rede estadual estão sem aula. 

Nesta terça (14), haverá uma passeata com todas as categorias que estão em greve no 
Estado. A concentração será às 9h em frente à Assembléia Legislativa de Pernambuco 
(Alepe). Na quarta (15), às 9h, os professores fazem assembleia em frente à Secretaria 
de Educação para decidir os rumos do movimento. 
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Pernambuco // Protesto 

Grevistas fazem passeata tranquila no Centro do Recife 

Publicado em 14.07.2009, às 13h45 
Do JC Online 

 
Manifestantantes se concentraram em frente a Assembleia Legislativa, na Rua da 
Aurora Clarissa Siqueira / JC Online  

Os professores da rede estadual de ensino, docentes do município de Jaboatão dos 
Guararapes, Grande Recife, e funcionários do Departamento Estadual de Transito  
(Detran), partiram em passeata na manhã desta terça-feira (14), pelas ruas do Centro do 
Recife. O objetivo da ação era mobilizar a população em geral sobre a greve  das 
categorias, que reivindicam, entre outras posições, a reabertura das negociações salariais 
com os governos municipais e estadual. 

De acordo com a Central Única de  Trabalhadores (CUT), cerca de mil pessoas 
estiveram no ato. O grupo percorreu as ruas João Lyra, Rua do Sossego, Princesa Isabel, 
Rua do Imperador e, por fim,  encerraram o ato público na Avenida Guararapes, área 
central do Recife. Com a manifestação o trânsito ficou lento no local. 

Durante todo o percurso, o clima da passeata foi tranquilo. Os ânimos ficaram um 
pouco acirrados apenas quando os grevistas passaram na frente do Palácio do Governo, 
já que a Polícia Militar colocou cavaletes na beira da ponte, a fim de evitar que os 
manifestantes se aproximassem do prédio. Segundo o secretário-geral da  CUT, Paulo 
Rocha, essa foi a primeira vez que o Governo fechou dessa maneira a região. "Não 
somos vândalos, não vamos forçar nada, nem provocar. Mas queremos  nossos direitos. 
Queremos a reabertura das negociações e uma conversa sobre a nossa pauta de 
reivindicações", disse. 

A Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde 
(Aduseps), também participou da ação. A presidente da associação, René Patriota, 
apontou que as greves devem ser sempre para melhoria dos bens e serviços públicos. "A 
população deve se mobilizar, ir as ruas. O povo precisa protestar contra a atual situação 
e saber que a saúde no Estado está sucateada. De janeiro a julho deste ano morreram 
1.400 pessoas por falta de leitos nas Unidades de Terapia Intensiva, UTIs", apontou 
René. A passeata terminou por volta das 12h. 
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Protesto 

Greve dos professores da rede estadual continua por tempo indeterminado 

Publicado em 15.07.2009, às 15h40 

Do JC Online 

Os professores da rede estadual de ensino decidiram manter a greve por tempo  
indeterminado, nesta quinta-feira (15). A opção de continuar a paralisação, que já dura  
10 dias, foi tomada durante assembleia, realizada em frente à Secretaria de  
Administração do Estado, no Bairro do Recife, área central. De acordo com o Sindicato  
dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe), cerca de mil manifestantes  
estiveram na reunião. 

Logo depois da assembleia, a categoria seguiu em passeata pelas ruas do Recife. O  
grupo andou pelas Avenidas Dantas Barreto, Guararapes e Conde da Boa Vista,  
terminando o ato público na Praça do Derby, área central do Recife. 

De acordo com o presidente do Sintepe, Heleno Araújo, os professores decidiram  
também que irão ingressar uma ação contra o Governo do Estado no Ministério Público  
de Pernambuco (MPPE). "Não concordamos com as sanções que o Governo está 
fazendo  conosco. A partir de hoje, como nós mantemos nossa greve, mesmo contra a 
decisão  judicial que caracteriza nossas ações ilegais, teríamos que pagar uma multa. 
Temos até 10 dias para entrar com um recurso contra o Tribunal de Justiça de  
Pernambuco e vamos fazer isso", disse Heleno. 

Segundo a Secretaria de Administração, das 1.105 escolas estaduais, 19 estão  fechadas. 
Serão contratados cerca de 1,5 mil professores temporários, para que o ano  letivo não 
seja prejudicado. Por meio de nota oficial, a Secretaria disse que as  discussões sobre o 
reajuste salarial dos professores também não estão fechadas. 

A categoria irá se reunir novemente em assembleia na próxima terça-feira (21), às 14h, 
na quadra do Instituto de Eduçação de Pernambuco (IEP), em Santo Amaro, Centro do 
Recife. 
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BDE 

Professor cobra bônus prometido pelo governo 

Publicado em 17.07.2009, às 09h30 

Do Jornal do Commercio 

Ao contrário do que foi prometido no fim de maio pelo secretário de Educação, Danilo 
Cabral, em coletiva no Palácio do Campo das Princesas, os professores e agentes 
administrativos não receberam o Bônus de Desempenho Educacional (BDE). As 
premiações, conforme as promessas oficiais, deveriam ser pagas em junho. O 
descumprimento transformou-se em mais um combustível para mobilização da 
categoria, em greve há 12 dias. 

De acordo com as secretarias de Administração e Educação, o anúncio do pagamento do 
Bônus de Desempenho Educacional (BDE) e do calendário de pagamento dos 
servidores estaduais do segundo semestre de 2009 será realizado às 15h30 desta sexta-
feira (17).  
 
Diante do acirramento dos ânimos entre profissionais e a administração estadual, o 
Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe) convocou a 
população a acompanhar pronunciamento oficial, em cadeia de rádio e TV, no próximo 
domingo, em horário nobre. Ontem, o presidente da entidade, Heleno Araújo, se 
esquivou ao comentar o conteúdo do programa. “É sobre greve. Só vou adiantar isso.” 
 
LEIA MAIS: 

» Greve dos professores da rede estadual continua por tempo indeterminado 
 
De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação de Pernambuco (Idepe), 
mecanismo criado pelo governo para avaliar a qualidade do ensino, 782 escolas 
conseguiram elevar seus índices educacionais. Dessas, 477, o que equivale a 51,3%, 
atingiram as metas estabelecidas em pelo menos 50% e, por isso, os funcionários 
lotados nessas unidades deveriam ganhar o BDE, que varia entre R$ 324 a 2.313. 

Professor de Ciências e Biologia da Escola Amor Divino, em Jardim Jordão, em 
Jaboatão dos Guararapes, Jonatas Rodrigues Pacheco, 44 anos, disse que todos aqueles 
que se esforçaram para atingir a meta estão frustrados. “A primeira promessa era de que 
o bônus seria pago em fevereiro. Depois, eles fizeram toda aquela propaganda e 
divulgaram na imprensa que a premiação sairia em junho. A secretaria criou uma 
expectativa muito grande. A gente sente que foi enganado”, afirmou. A vice-presidente 
do Sintepe, Antonieta Trindade, informou que o não pagamento fortaleceu a greve. “É 
mais um fator mobilizador.” 

Ontem, por meio da assessoria de imprensa, a Secretaria de Educação informou que tem 
até o fim do ano para pagar a gratificação. Conforme o governo, o não pagamento se 
deve ao fato de o procedimento ser novo. A secretaria informou que muitas escolas 
solicitaram mais detalhes sobre o programa e, isso, atrasou o processo. À tarde, as 
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Secretarias de Administração e Educação comunicaram que, hoje à tarde, em coletiva, o 
governo anunciará a data do pagamento do bônus. 

O valor da bonificação tem como base o salário de início de carreira do servidor e é 
calculado proporcionalmente ao desempenho da escola. Para pagar o benefício aos 
servidores, o Estado prometeu disponibilizar R$ 28,8 milhões. Das 477 escolas que vão 
ganhar a premiação, 244 cumpriram um intervalo percentual de 51% a 99% e 233 
alcançaram 100%. 
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Pernambuco // Greves 

Servidores têm semana decisiva 

Publicado em 20.07.2009, às 00h17 

Do Jornal do Commercio 

As três categorias de servidores em greve no Estado terão uma semana de definições. 
Desta segunda a quarta-feira, trabalhadores do Departamento Estadual de Trânsito de 
Pernambuco (Detran), da Secretaria de Educação e da Saúde promovem assembleias 
para decidir se continuam parados ou voltam ao trabalho. Em comum, demonstram 
insatisfação com a postura do governo, que só discutirá reivindicações financeiras a 
partir de outubro. 

O clima de acirramento entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de 
Pernambuco (Sintepe) e a pasta comandada por Danilo Cabral não deve acabar tão cedo, 
avisa o presidente da entidade, Heleno Araújo. Nesta segunda, a categoria aciona a 
Justiça para tentar derrubar a decisão do governo de não pagar o Bônus de Desempenho 
Educacional (BED) a quem permanecer em greve até quarta-feira. 
 
“O benefício refere-se a 2008, por isso deve ser pago a todos os que trabalharam 
regularmente nesse ano e obtiveram o direito. Numa atitude mesquinha e arbitrária, o 
governo usa esse instrumento para pressionar a categoria. E se a greve estivesse um 
fracasso, como diz o governo, não seria necessário usar esse artifício”, alfineta Heleno 
Araújo.  
 
Nesse domingo, o Sintepe utilizou o horário nobre em canais de televisão para divulgar 
que estava em “luta justa” e que a greve é legal. Desde a semana passada, a diretoria 
anunciou que um pronunciamento, gerou expectativa, mas não apresentou novidades. O 
sindicato não informou quanto gastou na propaganda. 

Nesta segunda, às 14h, os docentes promovem aula pública na Praça da Independência, 
no bairro de Santo Antônio, Centro do Recife. No dia seguinte, decidem se continuam a 
paralisação. A assembleia está marcada para as 14h na quadra do antigo Instituto de 
Educação de Pernambuco (IEP), em Santo Amaro, área central. Os professores 
reivindicam reajuste de 19,2% no piso salarial de R$ 950, definido por lei. A Secretaria 
de Administração do Estado alega que a categoria concordou em receber aumento 
apenas em 2010. 

Do lado dos trabalhadores da saúde, parados há mais de 40 dias, a queda de braço não é 
apenas com o Estado. A disputa política dentro do SindSaúde provocou um racha entre 
a direção, que defende a volta às atividades, e a maioria dos manifestantes. Segundo a 
coordenadora do sindicato, Perpétua Rodrigues, as Secretarias de Administração e de 
Saúde concordaram, por exemplo, em realizar concurso. Mas o acréscimo no salário só 
entra na negociação em outubro. 

A sindicalista ressalta que a seleção pública é urgente. “No Hospital Otávio de Freitas, 
por exemplo, há 20 pacientes para cada auxiliar de enfermagem. Queremos o concurso 
até novembro”, afirma. No que diz respeito à remuneração, servidores da saúde brigam 
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por aumento de R$ 415 para R$ 919 no caso dos auxiliares. O vencimento dos 
assistentes passaria de R$ 520 para R$ 1.150 e o dos analistas, de R$ R$ 1.170 para R$ 
2.290. 
 
Até a data da assembleia, prevista para quarta-feira no auditório do Hospital da 
Restauração, Centro da cidade, o SindSaúde espera nova proposta governamental. 
Enquanto isso, nada de protestos nas ruas. Apenas mobilizações para convocar a 
categoria a comparecer à votação dos rumos do movimento. 
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CAMPANHA SALARIAL 

Professores em greve fazem nova assembleia nesta segunda 

Publicado em 27.07.2009, às 08h50 

Do Jornal do Commercio 

Sem nenhuma negociação com o governo desde que começou, a greve dos professores 
da rede estadual completa três semanas. A categoria realiza, nesta segunda-feira (27), a 
quinta assembleia, às 14h, na quadra do antigo Instituto Educacional de Pernambuco 
(IEP), em Santo Amaro, área central do Recife. Em contrapartida, o Estado divulga hoje 
a lista preliminar com os docentes selecionados para preencher 2.206 vagas temporárias. 

Como não há o que avaliar, pois o governo não apresentou proposta para a 
reivindicação dos professores, um reajuste de 19,2% no Piso Nacional do Magistério, a 
assembleia servirá apenas para a categoria decidir se insiste no pleito e mantem a greve 
ou encerra o movimento e volta às salas de aula. 

A direção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe) vai 
propor que, ao final da reunião, os educadores sigam em passeata até o Tribunal de 
Justiça. Lá, a assessoria jurídica ingressará com recurso contra liminar que decretou a 
greve ilegal. O prazo para recorrer termina hoje. Se a decisão judicial for mantida, o 
Sintepe pagará multa diária de R$ 20 mil. 

A relação dos selecionados para contratos temporários está disponível no site da 
Secretaria de Educação e nas sedes das Gerências Regionais de Educação. 
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REDE ESTADUAL 

Em assembleia, professores mantêm greve, que já dura três semanas 

Publicado em 27.07.2009, às 16h38 
Do JC Online  

ATUALIZADO ÀS 18h28 

Professores da rede estadual de ensino decidiram, na tarde desta segunda-feira (27), 
manter a greve da categoria, que já dura três semanas. A decisão foi tomada durante 
assembleia na quadra do antigo Instituto Educacional de Pernambuco (IEP), em Santo 
Amaro, área central do Recife. Após o encontro, os professores saíram em passeata 
pelas ruas da capital. 

O trânsito na Avenida Cruz Cabugá, nas proximidades do IEP, chegou a ficar 
congestionado após a assembleia, já que os professores tomaram as ruas com faixas, 
cartazes e um carro de som. De lá, eles fizeram uma caminhada até o Tribunal de Justiça 
de Pernambuco (TJPE), onde a assessoria jurídica do Sindicato dos Professores em 
Educação de Pernambuco (Sintepe) ingressou com recurso contra liminar que decretou 
a greve ilegal. 

No final da tarde, os professores ainda fizeram um ato público em frente à Secretaria de 
Educação, no bairro de Santo Antônio. 

A próxima assembleia da categoria, que reivindica um reajuste de 19,2% no Piso 
Nacional do Magistério, está marcada para quinta-feira (30), às 14h, na quadra do IEP. 
Antes, os professores ainda realizam a "Caravana da Greve", que sairá do Recife na 
quarta (29) e percorrerá municípios onde estão instaladas Gerências Regionais de 
Educação. O destino final é a cidade de Triunfo. 

Em nota divulgada no final da tarde, o governo do Estado, através da Secretaria de 
Administração (SAD), lamentou mais uma vez a decisão dos professores em manter a 
greve. "A SAD lamenta a decisão de parte dos trabalhadores em educação de escolher o 
caminho da radicalização e do confronto ao optar pela manutenção da greve, mesmo 
após a Justiça decretá-la ilegal", informou. 
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Justiça 

Desembargador mantém decisão da suspensão da greve dos professores 

Publicado em 28.07.2009, às 17h07 

Do JC Online ATUALIZADA ÀS 18H06 

O desembargador Fernando Cerqueira manteve, na tarde desta terça-feira (28), a decisão 
do juiz da Terceira Vara da Fazenda Pública, Djalma Andrelino Nogueira Junior, que 
pedia a suspensão imediata da greve dos professores da rede estadual de Pernambuco 
sob pena de uma multa diária de R$ 20 mil caso a categoria não retornasse às 
atividades. 
 
A partir de agora, o processo vai ser enviado ao Governo do Estado, que tem prazo de 
20 dias para se pronunciar e depois deve ser analisado pelo Ministério Público de 
Pernambuco. Depois disso, o processo volta ao Tribunal de Justiça de Pernambuco 
(TJPE) para ter o mérito julgado pela 7ª Câmara Cível. 

A contestação da decisão do juiz Djalma Andrelino, concedida no dia 9 de julho, foi 
feita pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco 
(Sintepe) na tarde dessa segunda-feira (27). A categoria está em greve desde o último 
dia 6. 
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Paralisação 

Professores da rede estadual suspendem greve 

Publicado em 30.07.2009, às 18h02 
Do JC Online ATUALIZADA ÀS 18H28  

Depois de 25 dias de paralisações, os professores da rede estadual decidiram suspender 
a greve nesta quinta-feira (30). Segundo o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação de Pernambuco (Sintepe), Heleno Araújo, a categoria retorna às aulas na 
manhã desta sexta-feira (31). 

A decisão foi tomada em assembleia realizada na quadra do Instituto de Educação de 
Pernambuco, no bairro de Santo Amaro, centro do Recife. 

Segundo a categoria, a suspensão foi realizada para que as negociações sejam 
retomadas, já que um documento enviado pelo governo informava que só negociaria 
com os professores se eles suspendessem a greve. "A categoria mostrou que está 
disposta ao diálogo", diz Heleno. 

AGENDA - Na manhã desta sexta-feira (31), a partir das 9h, uma reunião com a 
Secretaria de Administração vai ser realizada. Na próxima segunda-feira (03), uma nova 
assembleia para avaliar os rumos do movimento, acontece na quadra do IEP às 9h. 

Os professores reivindicam reajuste de 19,2% no Piso Salarial Nacional do Magistério 
definido por lei. 


