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RESUMO 

 
 
A expansão universitária iniciou-se nos anos 1960, mas foi nos anos 1990 que ganhou 
destaque nas políticas educacionais, com avalanche de crescimento do ensino privado. O 
processo de ampliação das IFES teve início com o Projeto Expandir, em 2005, que se 
fundamenta no princípio de quantidade e de qualidade do ensino superior. Ganhou reforço 
com o Programa Reuni, lançado em 2007. São inúmeros os estudos sobre os impactos dos 
meios de comunicação no comportamento dos indivíduos. Cada indivíduo é capaz de procurar 
e encontrar um meio de comunicação compatível com suas convicções. A hipótese do agenda 

setting explica o alcance dos meios de comunicação, como eles interferem na seleção dos 
assuntos no dia a dia das pessoas e como elas apreendem a realidade em sua volta. Já a 
hipótese da “espiral do silêncio” refere-se ao medo do isolamento social que faz com que as 
pessoas evitem expressar opiniões discordantes da opinião dominante do grupo do qual fazem 
parte. Questionamentos surgiram no tocante à eficiência e à efetividade das informações 
transmitidas pelos jornais cearenses sobre expansão universitária, à eficácia da metodologia, à 
possibilidade de levantamento de dados e às contribuições advindas dos resultados dessa 
investigação. As questões que referenciaram a pesquisa foram: Como são veiculadas as 
matérias sobre expansão universitária nos jornais Diário do Nordeste e O Povo? Esses jornais 
favorecem a participação dos leitores e publicam sua opinião? Qual a postura deles com 
relação às políticas públicas da educação superior? Os objetivos foram: analisar a cobertura 
jornalística sobre a temática expansão universitária no Diário do Nordeste e O Povo no 
período de 2005 a 2008; identificar os gêneros jornalísticos utilizados pelo Diário do 

Nordeste e O Povo para o tratamento da temática e analisar o conteúdo das matérias sobre 
expansão universitária veiculadas nesses jornais. Estudo exploratório de abordagem 
predominantemente qualitativa, utilizando, para análise dos dados, o método de investigação 
de análise de conteúdo proposto por Bardin (2004). Os resultados apontaram para uma 
cobertura jornalística com influência mínima no corpus de conhecimento do cidadão, na 
discussão da temática e na construção de políticas públicas voltadas para a educação. Os 
conteúdos das matérias veiculadas nos jornais Diário do Nordeste e O Povo colocam-nos 
diante da despolitização da educação como tema social, passível de uma intervenção em todas 
as esferas, tanto no que diz respeito à mídia como à sociedade civil. A comunicação é uma 
questão fundamental e não se limita a promover a divulgação de temas específicos com 
assuntos específicos como, no caso, “educação” com assunto específico “expansão 
universitária”, fazendo-se necessária a construção de um novo tipo de relacionamento mídia e 
cidadão no sentido da produção de informações mais qualificadas e da interface com a 
sociedade. 
 
 
Palavras-chave: Expansão universitária. Cobertura jornalística. Gêneros jornalísticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 
 
The university expansion begun during the ‘60s, but it was during the ‘90s that it became 
highlighted at the educational policies, from the avalanche of growth of the private education. 
The enlargement process of the Federal Institutes of  Superior Education  (FISE) begun with 
the Expand Project, in 2005, which is based in the principle of quantity and quality of the 
higher education. It got reinforced by the Reuni Program, released in 2007. There are 
numerous studies about the impacts of the media at individuals behavior. Each individual is 
able to search and find a media that is compatible with his or hers convictions. The agenda 
setting hypothesis explains the reach of the media, how they interfere at the everyday matters 
selection, and how they capture the reality around. The spiral of silence hypothesis refers to 
the fear of social isolation which make people avoid expressing discordant opinions different 
from the dominant opinion at the group where they belong. Questions emerged about 
efficiency and effectiveness of the information published by the newspapers from Ceará about 
university expansion, the efficiency of the methodology, the possibility of surveying data and 
the contributions brought from the results of this investigation. The questions that referenced 
the research were: how the stories about the expansion are conveyed at the newspapers Diário 

do Nordeste and O Povo? Do these newspapers foment the readers’ participation and  do they 
publish their opinion? Which is their position regarding the public policies at the higher 
education? The objectives were: analyze the coverage on the issue of expansion at Diário do 

Nordeste and O Povo from 2005 to 2008, identify the journalistic genres used by Diário do 

Nordeste and O Povo for the treatment of the subject and analyze the content of the materials 
disseminated concerning the university expansion in these newspapers. Exploratory study of 
predominantly qualitative approach, using, for data analysis, the research method of analysis 
content proposed by Bardin (2004). The results pointed to a coverage with minimal influence 
on the corpus of knowledge of the citizen, at the discussion of the subject and at the 
construction of public policies oriented for education. The contents of the subjects printed in 
the newspapers Diário do Nordeste and O Povo brings us the depoliticization of education as 
a social issue, capable of an intervention in all spheres,  as concerning to media as to the civil 
society. Communication is a key issue and not merely promotes a divulgation of specific 
topics with specific subjects, in the case, "education" with the specific subject "university 
expansion", being necessary to build a new type of relationship among media and citizen, 
concerning the production of more qualified information and the interface with the society. 
 
 
Key words: University expansion. Journalistic coverage. Journalistics  writings. 
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1 INTRODUÇÃO 

   

O governo federal, com vistas a ter 30% dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos 

matriculados no ensino superior até 2011, adota algumas medidas que visam ao alcance 

dessa meta. Atualmente, pouco mais de 10% desses jovens frequentam um curso superior 

no Brasil (RISTOFF, 2006). No Estado do Ceará, esse percentual é bem menor, de apenas 

8,5% (VIEIRA; MENEGHEL; ROBL, 2006). A maior parte da população precisa ter 

acesso à informação sobre educação superior e oportunidades advindas do programa de 

expansão universitária, visto ser a expansão quantitativa uma das principais tendências do 

ensino superior em âmbito mundial, conforme assinala Castro (2006). 

A expansão universitária consiste na ampliação do número de vagas, de cursos 

e campi das universidades. No Brasil, esse processo iniciou-se nos anos 1960, mas foi nos 

anos 1990 que ele ganhou destaque nas políticas educacionais, com uma avalanche de 

crescimento do ensino privado que persiste até hoje. 

A partir de 2003, com o início da primeira gestão do governo Lula, o setor 

público de ensino superior foi fortalecido através de políticas que incrementaram o 

orçamento das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Com a instituição do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), pela Lei nº. 10.861, de 14 

de abril de 2004, o governo federal fundamenta a necessidade de promover a melhoria da 

qualidade da educação superior, a orientação da expansão de sua oferta e o aumento 

permanente de sua eficácia e de sua efetividade acadêmica e social (RODRIGUES; 

RIBEIRO; SILVA, 2006). 

O processo de ampliação das instituições federais no Governo Lula teve início 

com o Programa Expandir, em 2005, que se fundamenta no princípio de quantidade (de 

instituições e de acesso) e de qualidade do ensino superior. Posteriormente ganhou reforço 

com o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni), lançado em 2007. 

Foi também em 2005 que o governo Lula institucionalizou o Programa 

Universidade para Todos (Prouni), que assegura bolsas de estudo a estudantes de 

graduação, devidamente selecionados, em instituições de ensino privadas, concedendo a 

essas IES a isenção de tributos e fazendo com que a iniciativa privada possa contribuir no 

processo de inclusão de jovens na educação superior. 

Conforme o Ministério da Educação (MEC), o Prouni já atendeu, até o 

processo seletivo do primeiro semestre de 2009, um total de 540 mil estudantes brasileiros 



 13

desde sua criação. Para o primeiro semestre letivo de 2009 foram concedidas 156.416 

bolsas, enquanto para o segundo a previsão é de 247.643 bolsas. 

Não são poucos os teóricos da educação que defendem ser a situação social 

condicionante para o acesso e para a permanência dos estudantes em um curso superior. 

Acrescenta-se que a condição social traz implicações com relação ao acesso que os jovens 

têm à informação, ao interesse que têm pela leitura e pela busca de conhecimento, seja nos 

livros ou nas demais publicações impressas. 

São inúmeros os estudos sobre os impactos dos meios de comunicação no 

comportamento dos indivíduos. Autores como Lazarsfeld (1901-1976) consideram que 

cada indivíduo é capaz de procurar e encontrar um meio de comunicação cujo conteúdo 

mostre compatibilidade com suas convicções (POLISTCHUK; TRINTA, 2003). A 

hipótese do agenda setting (ou teoria do agendamento) explica o alcance dos meios de 

comunicação, como eles interferem na seleção dos assuntos que as pessoas dominam no 

dia-a-dia e como elas apreendem a realidade em sua volta. 

Já a hipótese da espiral do silêncio, criada pela socióloga alemã Elisabeth 

Noelle-Neumann, refere-se ao medo do isolamento social que faz com que as pessoas 

evitem expressar opiniões que não coincidam com a opinião dominante do grupo do qual 

fazem parte. Essa opinião dominante advém da teoria do agendamento, que determina o 

que vai ser discutido, como e por quê (BARROS FILHO, 2003). 

Diversos questionamentos surgiram no início da pesquisa no tocante à 

eficiência e à efetividade das informações transmitidas pelos jornais cearenses sobre um 

determinado assunto, no caso específico, expansão universitária; à eficácia da metodologia 

que seria utilizada para a investigação de jornais acerca da cobertura realizada sobre o 

assunto; à possibilidade de levantamento de dados e às possibilidades de contribuição de 

melhoria advindas dos resultados dessa investigação. 

A partir desses questionamentos foram formuladas perguntas para referenciar 

toda a pesquisa: 

– Como estão sendo veiculadas as matérias sobre expansão universitária nos 

dois principais jornais cearenses, Diário do Nordeste e O Povo? 

– Esses dois jornais cearenses favorecem a participação efetiva dos leitores e 

publicam sua opinião? 

– Qual a postura apresentada pelos jornais Diário do Nordeste e O Povo com 

relação às políticas públicas de educação superior? 
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Partindo de referências pessoais e da experiência profissional da pesquisadora 

em jornalismo, bem como do grande interesse pelo tema expansão universitária, o 

questionamento orientou a formulação dos objetivos propostos para o presente estudo, a 

seguir explicitados. 

Objetivo geral: 

– Investigar através do método análise de conteúdo a cobertura jornalística 

sobre a temática expansão universitária no Diário do Nordeste e O Povo no período de 

2005 a 2008. 

Objetivos específicos: 

– Identificar os gêneros jornalísticos utilizados pela mídia impressa para o 

tratamento da temática; 

– analisar o conteúdo das matérias veiculadas nos jornais Diário do Nordeste e 

O Povo, no período de 2005 a 2008, sobre expansão universitária. 

O presente trabalho está dividido em seis capítulos. No capítulo 1, faz-se uma 

introdução ao estudo, apresentam-se sua justificativa e relevância, descrevem-se seus 

objetivos e expõe-se a forma de distribuição dos capítulos. 

O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica e traz o ponto de vista de 

teóricos, gestores e estudiosos sobre a democratização da educação superior. Mostra que é 

função do Estado assegurar de forma direta ou indireta a democratização do acesso à 

educação superior. Apresenta iniciativas do governo federal para a democratização do 

ensino superior e aborda a expansão universitária, iniciando por sua definição. Analisa 

ainda a política de expansão universitária no governo do presidente Lula e contextualiza a 

questão no estado do Ceará. Reflete sobre a contribuição das instituições particulares de 

ensino para a expansão da educação superior brasileira. Apresenta, ainda, as principais 

teorias que norteiam a comunicação de massa. Por fim, aborda a democratização dos 

veículos de comunicação, assim como os gêneros jornalísticos e sua hierarquia. 

No capítulo 3, traçam-se os perfis dos jornais cearenses estudados, O Povo e 

Diário do Nordeste, começando pela história de sua criação, observando-se o atrelamento 

dos dois a grupos de comunicação privados. Analisa-se o compromisso desses veículos 

para a formação crítica dos leitores com base na interface que realizam com a comunidade, 

seja através dos canais de interação com os leitores, seja pelas premissas do código de ética 

que rege seus princípios. 
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No capítulo 4, relativo à metodologia, trazem-se o delineamento do estudo, o 

modo como se processou a coleta de dados e uma descrição do método de análise desses 

dados, que se ancorou na proposta de análise de conteúdo de Bardin (2004). 

O capítulo 5 apresenta os resultados obtidos a partir da coleta de dados nos dois 

jornais cearenses, tecendo comentários e discutindo os achados. 

Ao final, no capítulo 6, são apresentadas as considerações finais, constatando-

se a necessidade da construção de um novo tipo de relacionamento entre mídia e cidadão 

no sentido da produção de informações mais qualificadas e da interface com a sociedade. 

A revisão deste trabalho obedeceu às regras do Novo Acordo Ortográfico de 

Língua Portuguesa, em vigor no país desde janeiro de 2009, exceto as citações entre aspas, 

onde se preservou a acentuação original feita pelo(s) autor(es). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A Democratização do Ensino Superior  

 

O conceito de democratização do acesso ao ensino superior assume diferentes 

percepções. Nogueira (2008) analisou três visões diferentes. A primeira delas associa o 

conceito de democratização à simples ampliação de vagas. A segunda considera que a 

democratização do acesso à educação superior requer que camadas sociais não 

privilegiadas possam ingressar na universidade. E a terceira amplia o conceito anterior e 

aponta critérios adicionais como criar possibilidades de ingresso de negros. 

Silva (2003 apud VARGAS, 2008, p. 3) define um sistema escolar 

democrático:  

 

Dizemos que um sistema escolar é mais “aberto” ou “democrático” quanto menor 
for a correlação entre a origem social familiar dos alunos e o desempenho destes 
durante o processo de escolarização, seja em termos do aprendizado 
(conhecimento absorvido) efetivamente alcançado, seja em termos da realização 
escolar (anos de escolaridade completada com sucesso) finalmente obtida. 

 

A partir dos anos 1960 a educação passou a contar com a importante 

contribuição de Pierre Bourdieu, teórico francês que acredita que o desempenho do aluno 

não depende dos seus dons individuais, mas da origem social. Ele promoveu uma 

verdadeira “revolução científica” ao fornecer um novo modelo de interpretação da escola e 

da educação com sua Sociologia da Educação (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002). 

Antes de Bourdieu não se conhecia o peso da classe social na formação do 

educando. Suas pesquisas no sistema francês de educação o habilitaram a afirmar que as 

chances de um jovem de elevada condição social chegar ao ensino superior na França são 

40 vezes maiores que as de um filho de operário. Bourdieu entende que os gostos, as 

aptidões e as aspirações relativos ao futuro profissional são socialmente construídos. 

Esse pensador sustenta que o êxito da criança na escola está relacionado com o 

nível cultural global da família a que pertence. “A Sociologia da Educação de Bourdieu se 

notabiliza, justamente, pela diminuição que promove do peso do fator econômico, 

comparativamente ao cultural, na explicação das desigualdades escolares” (NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 2002, p. 21).  

O capital cultural seria, na concepção de Bourdieu, o elemento da bagagem 

familiar que teria maior impacto na definição do destino escolar do educando. Entenda-se 
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como capital cultural a cultura geral, os gostos em matéria de arte e cultura. Não seria uma 

ousadia se propor aqui que o acesso à informação poderia figurar como capital cultural, 

afinal sabe-se o peso que a leitura, seja de um livro, um jornal ou mesmo a interação com a 

internet ou outra fonte de informação, tem na vida de um indivíduo. 

Assim, a educação escolar, no caso das crianças oriundas de meios 

culturalmente favorecidos, seria uma espécie de continuação da educação familiar, 

enquanto para as demais crianças significaria algo estranho, distante ou ameaçador 

(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002).  

Bourdieu questiona a neutralidade da escola e do conhecimento escolar, 

deixando claro que ela não é uma instituição imparcial. Para ele, os desníveis culturais não 

poderiam ser negligenciados pela escola:  

 

Com efeito, para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os 
mais desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito 
dos conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e 
dos critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre as crianças das 
diferentes classes sociais (BOURDIEU, 1998, p. 53).  

 

Cunha (1975, p. 52) se preocupa com essa questão cultural quando diz que o 

ensino superior “é organizado para as camadas de mais alto nível de renda, conforme a sua 

linguagem, suas maneiras, seus valores e suas disposições”. Segundo o autor, esse 

fenômeno estaria presente em todos os graus de ensino e seria um dos motivos da evasão 

escolar, uma vez que não se levam em conta fatores culturais das camadas menos 

favorecidas, que têm linguagem e conhecimento próprios. 

Todavia, apesar de suas importantes reflexões, Bourdieu não acredita no 

caráter transformador da educação e talvez esse seja um dos motivos pelos quais sofra 

críticas:  

 

Onde se via igualdade de oportunidades, meritocracia, justiça social, Bourdieu 
passa a ver reprodução e legitimação das desigualdades sociais. A educação, na 
teoria de Bourdieu, perde o papel que lhe fora atribuído de instância 
transformadora e democratizadora das sociedades e passa a ser vista como uma 
das principais instituições por meio da qual se mantêm e se legitimam os 
privilégios sociais (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002, p. 17).  
 

 

Saviani (2008) denomina a corrente defendida por Bourdieu e outros teóricos – 

Passeron, Althusser, Baudelot e Establet – de crítico-reprodutivista, pois mesmo sendo 

crítica em relação às condições sociais e sua influência na educação, considera que a 
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educação tem a função de reproduzir as relações sociais vigentes. Esse autor chama a 

atenção para o caráter mecanicista, não dialético e a-histórico dessa percepção, já que não 

percebe na sociedade capitalista, dividida em classes sociais, a possibilidade de superação 

e transformação. 

Insatisfeito com essa abordagem, Saviani (2008) propõe uma visão crítico-

dialética, portanto histórico-crítica, da educação, que traduz com a expressão pedagogia 

histórico-crítica, cuja proposta é a transformação da sociedade pela educação. Essa 

corrente é embasada no materialismo histórico e ressalta o papel político da educação. As 

bases teóricas da concepção estão centradas em Marx, Gramsci e Sánchez Vázquez. 

A pedagogia histórico-crítica sugerida por Saviani surgiu a partir de 1979 em 

resposta à necessidade dos educadores brasileiros de superação dos limites das pedagogias 

não críticas (concepções tradicional, escolanovista e tecnicista) e das visões crítico-

reprodutivistas. Foi difundida nos anos 1990 e experimentada em escolas brasileiras do 

Paraná e Santa Catarina (SAVIANI, 2008). 

A corrente histórico-crítica identifica as condições de produção do saber 

objetivo, produzido historicamente, e as tendências de sua transformação. O papel político 

da educação se cumpre à medida que se garante aos trabalhadores o acesso ao saber 

sistematizado (SAVIANI, 2008). 

Apesar de se reconhecer a imensa contribuição de Bourdieu para o 

entendimento da questão educacional, o presente estudo considera que a educação pode 

contribuir sim para a transformação social, pois se assim não se pensasse não se estaria 

aqui a refletir sobre a problemática. E de nada valeria o esforço até aqui empreendido nesta 

pesquisa. 

 

2.1.1 O Papel do Estado na Democratização do Ensino Superior  

 

Ao analisar as tendências da educação superior e as estratégias por elas 

lançadas diante das transformações socioeconômicas e políticas ocorridas em todo o 

mundo, Barbalho (2007, p. 81) é enfática sobre a responsabilidade do poder público: “É 

função do Estado assegurar de forma direta ou indireta a democratização do acesso à 

educação superior, estimulando o crescimento do setor público, como também a 

implantação e implementação de programas e projetos direcionados ao alcance desses 

objetivos”. 
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Dias Sobrinho (2008) se inspira em Habermas para falar sobre essa 

responsabilidade da esfera pública: 

 

A educação superior é instrumento de aprofundamento e fortalecimento da 
autonomia pessoal, da emancipação do sujeito, mediante as relações com os 
valores, o conhecimento, a crítica, a reflexão, o exercício político da participação 
na vida da sociedade. O Estado deve garantir a proteção jurídica da esfera 
privada e dos processos democráticos (HABERMAS, 2003 apud DIAS 
SOBRINHO, 2008, p. 195).  

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) 2006 mostram 

que um total de 54,3% dos estudantes do ensino superior público pertence aos 20% mais 

ricos da população brasileira, ao passo que apenas 1,8% pertence aos 20% mais pobres 

(NOGUEIRA, 2008). Portanto, percebe-se que os menos abastados são minoria nos bancos 

acadêmicos públicos e que certamente eles vêm encontrando mais oportunidade nas 

instituições particulares de ensino superior. 

Uma saída apontada pelo poder público para compensar esse desequilíbrio é o 

sistema de cotas nas universidades públicas, que destina vagas às minorias raciais e sociais. 

Até agora, somente uma parte das universidades públicas brasileiras adota o sistema, mas, 

caso essa medida vire lei, as demais IFES serão obrigadas a cumpri-la. Contudo, está em 

votação no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 73/1999, que reserva 50% das vagas 

nas instituições públicas de ensino superior para egressos da escola pública, observando o 

rendimento escolar do aluno, a etnia e a condição social. 

A política de cotas divide a opinião dos teóricos e da comunidade universitária. 

Pinto é crítico e vê a questão com reservas: “Trata-se de medidas paliativas, que não 

enfrentam a questão central que é a expansão do setor público sem perda de qualidade, o 

que implica sair do atual 0,8% do PIB gasto com o ensino de graduação para um patamar 

de cerca de 1,4% do PIB” (PINTO, 2004 apud BARBALHO, 2007, p. 78). 

Atualmente, pouco mais de 10% dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos estão 

matriculados no ensino superior. Uma das metas do Plano Nacional de Educação (PNE), 

lançado em 2001, é elevar esse percentual para 30% até 2011, de forma que o setor público 

atenda 40% ou mais do alunado. Hoje o setor privado responde por mais de 70% das 

matrículas no país. 

Ao refletir sobre o processo de democratização do ensino superior, Vargas 

(2007) constata que o PNE quer diminuir a desigualdade regional de oferta, concentrada 

em regiões mais ricas e centrais. Para isso vem criando universidades públicas no interior 

dos estados e oferecendo bolsas em instituições particulares de ensino. Referida autora 
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espera que a expansão inclua grupos “historicamente alijados do ensino superior” 

(VARGAS, 2008, p. 1). Ela encontra em Bourdieu suporte teórico para estudar do ponto de 

vista simbólico o sistema de educação superior. 

 

2.2 A Seleção Social 

 

A condição social do educando pode interferir na escolha do curso superior. 

Em artigo onde analisa o perfil socioeconômico do alunado no processo de expansão do 

ensino superior brasileiro, Vargas (2008) afirma que as carreiras profissionais mais 

prestigiadas (Medicina, Direito e Engenharia) são ocupadas pela elite, a camada social 

mais privilegiada.  Pesquisa realizada por essa autora, baseada em dados do Exame 

Nacional de Cursos (período de 2000 a 2003) de universidades do Rio de Janeiro, confirma 

que essa “impermeabilidade” do acesso a carreiras de maior prestígio social compromete o 

projeto de democratização do ensino superior em nosso país. 

Estudo demonstrou que os estudantes provenientes de condições socialmente 

mais favorecidas têm maiores chances não apenas de ingresso no ensino superior como de 

permanência, quando comparados com os demais. Isso ocorre mesmo no contexto de 

expansão do ensino superior, com o aumento de oferta de ensino público e gratuito 

(MELLO, 2004 apud VARGAS, 2008, p. 14). 

Este trabalho sustenta que mesmo nas universidades públicas e gratuitas, há 

dificuldade de acesso dos menos favorecidos, se a forma de seleção for através do exame 

vestibular, por exemplo, que aprova os de melhor formação escolar. Cury (2003 apud 

NOGUEIRA, 2008, p. 43) é outro autor que considera a educação superior brasileira 

elitista: 

 

O acesso ao ensino superior, desde quando se conhece o ensino superior no país, 
encontra barreiras sociais postas por uma formação social elitista e 
discriminatória que privilegia destinatários provindos dos estratos sociais 
abastados. Além disso, este nível da educação nacional conhece as barreiras de 
uma histórica secundarização do ensino fundamental recentemente enfrentada. 
As conseqüências dessas barreiras determinaram um ensino superior elitizado, 
não apoiado nem na igualdade de oportunidades e nem na equidade social, mas 
em privilégios de ordem sócio-econômica. 

 

Gisi (2004 apud BARBALHO, 2007, p. 78) reconhece a dimensão dessa 

questão quando afirma que 
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[...] os beneficiados são aqueles candidatos melhor preparados, aqueles que 
tiveram oportunidades educacionais, portanto, os que possuem capital social e 
cultural. Isto indica que os problemas relacionados ao acesso à educação 
superior devem ser buscados também na educação básica e nas condições 
socioeconômicas dos candidatos. 

 

A Constituição Federal de 1988 anuncia a educação como um direito de todos 

e dever do Estado e da família (artigo 205). No artigo 206, estabelece que o ensino será 

ministrado com base em princípios como “igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola” (inciso I). O inciso IV prevê a gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos da rede oficial (BRASIL, 2004). 

Contudo, em uma sociedade dividida em classes sociais como a brasileira, não 

se pode falar em igualdade de acesso. Ao refletir sobre o que é uma escola justa, Dubet 

(2004) afirma que, ao contrário das sociedades aristocráticas que priorizam o nascimento, 

as democráticas elegeram o mérito como princípio essencial de justiça. 

Por esse modelo meritocrático cada indivíduo pode obter sucesso em função de 

seu trabalho e suas qualidades. Mas a igualdade de oportunidade meritocrática supõe a 

igualdade de acesso, o que não ocorre numa sociedade dividida em classes sociais. 

Todavia, sabe-se que “os mais favorecidos têm vantagens decisivas”. Dessa forma a escola 

meritocrática decepciona, pois esse modelo ignora as desigualdades sociais dos alunos. 

Pondera esse autor que para ser mais justa a escola precisa levar em conta as 

desigualdades sociais e compensá-las (princípio da discriminação positiva). Em seu 

entender, a escola deve dar mais oportunidade aos alunos “vencidos” (reprovados), 

tratando-os bem, preservando sua autoestima e sua dignidade. “Uma escola menos ligada à 

formação de castas de excelência e um pouco menos estigmatizante para os alunos fracos, 

teria sem dúvida efeitos sociais menos injustos” (DUBET, 2004, p. 551). 

Outros teóricos argumentam que a discriminação na educação superior não 

acaba quando se consegue uma vaga numa universidade, posto que aos menos abastados 

restam cursos considerados menos prestigiados: 

  

[...] não se terá conseguido tal democratização, mesmo quando possam as 
camadas menos favorecidas freqüentar cursos superiores, enquanto os filhos de 
industriais se concentram em faculdades de Medicina, Arquitetura e Engenharia, 
e os filhos dos operários, em cursos de Economia e Direto de segunda categoria 
(GOUVEIA, 1968 apud CUNHA, 1975, p. 51). 
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Lima (2006) percebe a barreira social no acesso ao ensino superior e acredita 

que a verdadeira democratização nessa modalidade de ensino só ocorrerá com a 

transformação social:  

 

A democratização da educação superior depende da superação do quadro de 
exclusão social vigente na sociedade brasileira. Passa pela ruptura com as 
recomendações emanadas dos organismos multilaterais, que, especialmente nos 
anos recentes, têm sido seguidas quase como cartilha [...]. Está em assumirmos 
pelas nossas mãos o futuro da instituição universitária que queremos: uma 
instituição crítica, autônoma, democrática, comprometida com a pesquisa de 
relevância científica, bem como com a superação dos problemas que afligem a 
humanidade e, principalmente, liberta das determinações macroeconômicas, isto 
é, uma instituição livre das regras do mercado (LIMA, 2006, p. 171-2). 
 
 

2.3 Iniciativas do Governo Federal de Democratização do Ensino Superior 

  

O governo federal vem adotando ações visando contribuir para a 

democratização do acesso ao ensino superior. Duas dessas iniciativas serão analisadas aqui 

sob a ótica de teóricos e também de gestores: o Programa Universidade para Todos 

(Prouni) e o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni). 

Institucionalizado pelo governo federal em 13 de janeiro de 2005 através da 

Lei nº 11.096, o Prouni concede bolsas de estudo integrais ou parciais a estudantes de 

graduação e sequenciais de instituições de ensino superior particulares: estudantes de baixa 

renda (de até três salários mínimos por pessoa), negros, índios e pardos, pessoas com 

deficiência e professores da rede pública de ensino (independentemente da situação 

financeira e racial). 

As instituições participantes do programa têm, em contrapartida, isenção de 

alguns tributos. Mas a vaga é pública, já que é custeada com recursos públicos, o que 

remete ao programa inúmeras críticas. Os beneficiados do Prouni são egressos do ensino 

médio das redes pública e particular de ensino (que estudaram com bolsa). A seleção se dá 

observando-se a nota obtida no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Não é preciso 

fazer vestibular, mas é facultado às instituições de ensino submeterem os candidatos pré-

selecionados no programa a um processo seletivo específico. 

A despeito das inúmeras críticas dirigidas ao Prouni quando foi lançado, o 

diretor de Estatística e Avaliação da Educação Superior do Inep/MEC, educador Dilvo 
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Ristoff (2006, p. 44) considera ser ele “o maior programa de democratização do acesso já 

ensaiado no Brasil”. 

Ristoff (2006) afirma que se a palavra de ordem da década passada foi 

expandir, a desta década precisa ser democratizar: 

 

E isto significa criar oportunidades para que os milhares de jovens de classe 
baixa, pobres, filhos da classe trabalhadora e estudantes das escolas públicas 
tenham acesso à educação superior. Não basta mais expandir o setor privado – as 
vagas continuarão ociosas; não basta aumentar as vagas no setor público – elas 
apenas facilitarão o acesso e a transferência dos mais aquinhoados. A 
democratização, para acontecer de fato, precisa de ações mais radicais – ações 
que afirmem os direitos dos historicamente excluídos, assegurando acesso e 
permanência a todos os que seriamente procuram a educação superior, 
desprivatizando e democratizando o campus público (RISTOFF, 2006, p. 45). 

 

Conforme Ristoff (2006), com pouco tempo de implantado, o número de 

alunos contemplados com o programa em 2006 supera 500.000, o mesmo número de 

estudantes das Instituições Federais de Educação Superior (IFES). Referido autor entende 

que o programa permite a transparência das verbas públicas relativas aos incentivos 

concedidos às Instituições de Ensino Superior (IES) particulares.  

 

Ele tornou-se, na verdade, forma bastante eficaz de dar transparência à 
contrapartida das isenções garantidas constitucionalmente às IES que se declaram 
sem fins lucrativos ou que têm certificado de filantropia. E, ao contrário do que 
imaginam os seus críticos, o montante da renúncia fiscal fica em torno de 250 
milhões de reais/ano e não nos bilhões imaginados capazes de revitalizar a 
universidade pública (RISTOFF, 2006, p. 44). 
 

Referido autor percebe o Prouni e outras ações de governo como medidas que 

apontam para o caminho da democratização. As outras iniciativas são a criação de novos 

campi nas IFES, a proposta de expansão do ensino noturno público, a criação de novas 

universidades federais, a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), a expansão da 

educação a distância e a criação de bolsas de permanência. 

Vargas (2007), ao discutir até que ponto a expansão do ensino superior 

contribuiu para sua democratização, considera importante o Prouni e outras ações 

afirmativas: 

 

Finalmente, para concretizar suas metas, o governo deve realmente se preocupar 
em viabilizar este nível de estudos para frações de nível socioeconômico inferior, 
pois ao que tudo indica são estes que ainda não congregam a comunidade 
acadêmica. Percebe-se, enfim, que as possibilidades reais da população brasileira 
não são suficientes de per si para viabilizar a intenção do governo. Nesse sentido, 
cabe ratificar a política do PROUNI, das ações afirmativas, da criação de bolsas-
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permanência e da multiplicação de instituições públicas e gratuitas, se se quer 
caminhar com sucesso à consecução do Plano Nacional de Metas da Educação de 
forma democrática (VARGAS, 2007, p. 5). 

 

Ao analisar as causas e consequências da expansão do ensino superior no país, 

a qual priorizou nas últimas décadas as instituições particulares, Cunha (1975) não crê que 

a simples expansão de vagas leve à democratização de acesso a essa modalidade de ensino. 

Para esse autor, a “tese da democratização de oportunidades” não pode ser confirmada 

diante da “tese da deterioração da qualidade do ensino”.  

 

A expansão tem sido feita principalmente por meio de escolas privadas (pagas) 
de mais baixa qualidade, justamente as que matriculam, em maior quantidade, os 
alunos de mais baixo nível cultural, vale dizer, de mais baixo nível de renda. É 
provável que o “valor” do diploma, tanto em termos econômicos (servir de 
requisito para acesso aos cargos mais remuneradores), quanto simbólico (servir 
para distinguir socialmente seu possuidor), seja mais baixo nessas escolas do que 
nas outras que têm não só os melhores professores quanto os melhores alunos 
(CUNHA, 1975, p. 53).   

 

Outra ação do governo federal é o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). Instituído pelo Decreto nº 

6.096, de 24 de abril de 2007, o Reuni objetiva criar condições para a ampliação do acesso 

e permanência na educação superior (graduação), aproveitando a infraestrutura física e 

humana das universidades federais. A meta principal é elevar a taxa de conclusão dos 

cursos de graduação presenciais para 90% e aumentar a proporção de alunos/professor para 

18, em cinco anos. Pretende igualmente reduzir as taxas de evasão. As novas vagas na 

graduação surgiriam principalmente ao se ocupar as vagas ociosas e ao se ampliar o 

número de vagas noturnas. 

Cunha (2007, p. 821) mostra simpatia a essa iniciativa oficial, embora não se 

possa dizer o mesmo em relação ao Prouni. “Ainda que o Reuni tenha recebido críticas 

variadas, principalmente por não levar em conta as peculiaridades das universidades 

federais, ele pode vir a impulsionar o crescimento do alunado desse segmento do ensino 

superior”. 

Tanto o Prouni quanto o Reuni são políticas públicas que ampliam a oferta de 

vagas no ensino superior, sendo que o Prouni representa mais vagas no segmento privado 

de ensino, enquanto o Reuni abre novas vagas nas universidades federais. Trata-se, assim, 

de duas iniciativas do poder público no sentido de promover a expansão universitária. 
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2.4 A Expansão Universitária 

 

A expansão universitária se caracteriza pelo aumento do número de 

instituições, de campi, de cursos e de matrículas. Não se trata de temática nova, mas, no 

Brasil, o assunto só vai ganhar destaque a partir de 1997, quando se ampliou a oferta e se 

diversificaram as instituições de ensino superior. O setor privado é o grande responsável 

pela expansão, conforme estudos de Castro (2006) e Nogueira (2008). 

Foi no primeiro governo do Presidente Lula que o setor público de ensino 

federal passou a ser fortalecido, a partir de 2003, com políticas que incrementaram o 

orçamento das IFES. Esse governo desencadeou o processo de ampliação das instituições 

públicas, criando programas como o Expandir, em 2005, que totalizará 48 campi 

universitários e dez novas universidades federais. No mesmo ano institucionalizou o 

Prouni, que concede bolsas de estudo a alunos de ensino superior de estabelecimentos 

particulares, dando em contrapartida isenção fiscal. 

Ressalte-se que a expansão das IFES foi anunciada pelo Ministério da 

Educação como uma das principais metas do governo do presidente Lula. A preocupação 

do governo federal em querer expandir a educação superior surge diante da realidade de 

que no Brasil pouco mais de 10% dos jovens entre 18 e 24 frequentam um curso superior. 

Única universidade federal no Ceará, a UFC criou oficialmente três novos 

campi a partir de 2006: o do Cariri, o de Sobral e o de Quixadá. Contudo, em 2008 o MEC 

anunciou a criação de mais uma federal em solo cearense: a Universidade Federal de 

Integração Luso-Afro-Brasileira (Unilab). Isso veio em resposta a uma demanda antiga dos 

cearenses, pois há algum tempo governantes, gestores e reitores cobravam a criação de 

mais uma universidade federal no estado. 

 

2.4.1 A Política de Expansão Universitária no Governo Lula 

 

Ao analisar a configuração do ensino superior no Brasil no período de 1996 a 

2004, Castro (2006) registra que ele passou por um acentuado processo de crescimento, 

caracterizado pelo aumento do número de instituições, de matrículas e de cursos, e enfoca 

a expansão sob o aspecto qualitativo do ensino, concluindo que, à medida que há uma 

grande expansão da rede, esse crescimento é acompanhado pela deterioração da qualidade 

do ensino. 



 26

Referida autora tece considerações sobre a reestruturação do ensino superior no 

contexto de reordenamento do Estado, decorrente do processo de reestruturação produtiva, 

do ideário neoliberal e da globalização em nível mundial. A expansão e a diversificação 

seriam as principais tendências do ensino superior identificadas pela Organização das 

Nações Unidas para a Ciência e Cultura (Unesco) e pelo Banco Mundial. Tais tendências 

se configuram em três dimensões: a expansão quantitativa, a diversificação das estruturas e 

formas e as restrições ao financiamento (CASTRO, 2006). 

O setor privado é o grande responsável pela expansão. No período analisado 

por Castro (1996 a 2004), enquanto no Brasil o número de matrículas é maior no setor 

privado, no Nordeste a maioria das matrículas concentra-se no setor público. 

Nogueira (2008) apresenta dados recentes dessa expansão do ensino superior 

no Brasil: 

  

Em 2006, o país possuía um total de 4.676.646 matrículas na graduação 
presencial, registrando um crescimento de 5% em relação ao ano anterior. As 
instituições públicas tinham 1.209.304 matrículas nessa modalidade de 
graduação, contra 3.467.342 matrículas nas particulares. Como se vê, a rede 
privada, hoje responsável por cerca de 74,1% da oferta, foi novamente a principal 
protagonista no processo de expansão (NOGUEIRA, 2008, p. 39). 

 

A autora constata que o primeiro governo do presidente Lula investiu 

sistematicamente no sentido de reverter as perdas financeiras em termos de orçamento que 

as universidades federais tiveram no governo Fernando Henrique Cardoso. 

 

Além da ampliação progressiva dos recursos financeiros da rede federal já 
instalada, o governo Lula deflagrou um processo de ampliação dessa rede, por 
meio da construção e/ou consolidação de novas universidades e campi [...]. Os 
efeitos de tal expansão, ainda em curso, serão materializados de modo mais 
explícito em médio e longo prazos (NOGUEIRA, 2008, p. 39). 

 

Outros autores consideram que houve uma minimização do papel do Estado na 

educação nos anos 1990, quando se deu uma combinação das esferas pública e privada, 

enfraquecendo a pública. Dourado (2002), por exemplo, atribui a redução do papel do 

Estado ao neoliberalismo. Em nome da retomada do desenvolvimento econômico, passou-

se ao enxugamento da máquina estatal e à privatização de bens e serviços. 

A Reforma do Estado foi iniciada na gestão de Fernando Henrique Cardoso 

(1995 a 2002), quando as políticas públicas refletem os padrões reduzidos da intervenção 

estatal. Dessa forma o autor lembra Cunha, que considera a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) uma lei “minimalista” que não contém todas as bases da 



 27

educação nacional. Naquele governo, o processo de expansão da educação superior foi 

delineado através do setor privado: 

 
A educação superior no Brasil é emblemática na medida em que se reestrutura, 
rompendo com o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 
por meio de ações deliberadas em prol de um crescente processo expansionista, 
balizado por políticas indutoras de diversificação e diferenciação institucional, o 
qual, no caso brasileiro, tem significado uma expansão pautada, 
hegemonicamente, pelo aligeiramento da formação e pela privatização desse nível 
de ensino. (DOURADO, 2002, p. 245).  

 

Especialistas em educação visualizam uma linha de continuidade entre os 

governos dos presidentes Fernando Henrique Cardoso e Lula no tocante às matérias 

relativas ao Estado e à educação superior. É o caso de Mancebo e Silva Júnior (2004), que 

em artigo analisam a proposta de Reforma Universitária do governo Lula.  

Segundo o documento do Sindicato Andes intitulado “A contra-reforma da 

educação superior: uma análise do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de 

Ensino Superior (Andes-SN) das principais iniciativas do governo de Lula da Silva”, o 

novo modelo de Estado seria marcado pela “crescente mercantilização das políticas 

públicas e a privatização do patrimônio público de propriedade do povo brasileiro”.  

Assinala ainda que “o conjunto de medidas que fez surgir este novo Estado 

brasileiro é considerado a primeira geração das reformas neoliberais realizadas no Brasil”. 

De acordo com esse raciocínio, ao governo do presidente Lula (2003-2010) caberia 

regulamentar as emendas constitucionais já aprovadas, ou seja, “operacionalizar a estrutura 

jurídica no plano infraconstitucional” (SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR , 2004, p. 11). 

O crescimento do setor privado na educação superior é visto por Dourado 

(2002, p. 246) como um desestímulo à produção científica: 

  

Nos últimos anos, esse processo expansionista foi deliberadamente conduzido 
pelas políticas oficiais, tendo se consubstanciado por natureza e caráter 
predominantemente privado, como a criação de novas IES, a criação de novos 
cursos e formatos organizativos, reestruturação das IES, entre outros. Tais 
políticas têm resultado em um intenso processo de massificação e privatização da 
educação superior no Brasil, caracterizado pela precarização e privatização da 
agenda científica, negligenciando o papel social da educação superior como 
espaço de investigação, discussão e difusão de projetos e modelos de organização 
da vida social, tendo como norte a garantia dos direitos sociais (DOURADO, 
2002). 
 

Por intermédio do Programa Expandir do governo federal, estão sendo criados 

48 campi universitários e dez novas universidades federais. Algumas dessas instituições 
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são totalmente novas, outras resultam de desmembramento ou mesmo de transformação de 

faculdades isoladas em universidades. As novas universidades federais são oficializadas 

através de projetos de lei, enquanto a implantação de novos campi em universidades já 

existentes é feita por meio de resoluções de instâncias superior, internas à universidade, já 

que essas IFES gozam de autonomia para criar novos cursos. 

As dez novas universidades federais são: ABC (Lei nº 11.145, de 26 de julho 

de 2005), Grande Dourados (Lei nº 11.153, de 29 de julho de 2005), Recôncavo Baiano 

(Lei nº 11.151, de 29 de julho de 2005), Triângulo Mineiro (Lei nº 11.152, de 29 de julho 

de 2005), Alfenas (Lei nº 11.154, de 29 de julho de 2005), Rural do Semiárido (Lei nº 

11.155, de 29 de julho de 2005), Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Lei nº 11.173, de 6 de 

setembro de 2005), Tecnológica do Paraná (Lei nº 11.184, de 7 de outubro de 2005), 

Ciências da Saúde de Porto Alegre (Lei nº 11.641, de 11 de janeiro de 2008) e Pampa (Lei 

nº 11.640, de 11 de janeiro de 2008). 

As novas instituições federais encontram-se em diferentes fases de 

implantação. Das dez, seis estão sendo criadas a partir da transformação de faculdades 

isoladas ou integradas. O Ministério da Educação também destinou recursos a duas outras 

universidades federais: a do Vale do São Francisco e a do Tocantins, permitindo sua 

implantação efetiva. 

A publicação “Universidade, expandir até ficar do tamanho do Brasil”, lançada 

pelo MEC em 2005, revela que a preocupação do governo federal com o fortalecimento do 

setor público de ensino superior se deu diante da crescente expansão do setor privado no 

país, a partir dos anos 1990. O MEC reconhece que esse crescimento aconteceu em 

detrimento da qualidade, com instituições de ensino sem professores qualificados e sem 

estrutura adequada. 

O Ministério da Educação não esconde a limitação das instituições privadas no 

tocante à produção de conhecimento. Afirma textualmente que a maioria dessas 

instituições se dedica apenas ao ensino, sem se envolver com as atividades de pesquisa e 

extensão. E atesta: “Assim, as universidades públicas brasileiras são as principais 

responsáveis pela qualificação docente, em nível de mestrado e doutorado, assim como por 

mais de 90% da pesquisa básica e aplicada desenvolvida no País” (BRASIL, 2005, p. 6). 

Revela ainda que desde 2003 têm sido feitos “investimentos sistemáticos” para 

retomar o crescimento do ensino superior público, “com aumento de recursos para custeio 

das instituições federais, recomposição do quadro de professores e implantação de quadro 

de carreira para servidores técnico-administrativos”. Anuncia que além de melhorar as 
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IFES já existentes, estão sendo criadas novas instituições e expandidas outras (BRASIL, 

2005, p. 3). 

Martins (2000 apud CASTRO, 2006) considera que o ensino de graduação 

expandiu-se de forma desordenada, sem planejamento estratégico a longo prazo, ao sabor 

das pressões das demandas por ensino superior. 

 

2.4.2 A contribuição das instituições particulares para a expansão 

  

O Censo da Educação Superior 2007 (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA/INEP, 2009) constatou 

que 89% das IES brasileiras são privadas e apenas 11% são públicas, portanto, estudar a 

contribuição do setor privado no sistema de educação superior é importante não apenas 

porque ele responde pelo maior número de matrículas, tanto no Brasil como no Ceará, mas, 

sobretudo, porque esse segmento influencia a educação superior como um todo, já que a 

cada ano entrega novos graduados à sociedade. 

Vieira, Meneghel e Robl (2006) constatam que as vagas em instituições 

públicas cresceram significativamente (308%) entre 1996 e 2004, mas no setor privado 

esse percentual foi de 807,4%, sendo que neste setor as IES particulares respondem por 

72,5% das vagas ofertadas, enquanto as comunitárias, confessionais e filantrópicas detêm 

27,5%. 

A despeito da prevalência do setor privado no número de matrículas do ensino 

superior brasileiro, é importante se conhecer a história dessa modalidade de ensino, 

iniciada no período republicano, com a Constituição da República de 1891. Essa Carta 

Magna descentralizou o ensino superior do poder central e delegou-o aos estados, 

permitindo a criação de instituições privadas. 

Contudo, para sobreviver no mercado, o setor privado teve de lançar mão de 

mudanças estruturais a partir de 1980, sendo as principais a diminuição do número de 

estabelecimentos isolados e o aumento do número de universidades, a interiorização desses 

estabelecimentos, o crescimento acelerado do número de cursos e a ampliação da oferta de 

carreiras. Percebe-se aí que o mercado é o principal agente motivador das transformações 

pelas quais passa o setor privado (SAMPAIO, 2000). 

O ensino superior privado especializou-se em determinadas áreas de formação 

nas chamadas “profissões sociais” (Direito, Administração e Economia), Ciências Sociais, 

Educação e profissões da saúde, conforme Schwartzman (2002), que estudou o ensino 
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superior privado como setor econômico. De acordo com esse autor, o preço dos estudos 

nesse setor de ensino varia de R$ 4 mil a R$ 9 mil, dependendo da instituição e do curso. 

A expansão do ensino superior privado no final dos anos 1960 e na década de 

1970 deu-se mediante a proliferação de estabelecimentos isolados, muitos dos quais 

antigas escolas de nível secundário, de pequeno porte. A partir dos anos 1970 começam a 

surgir as fusões, formando federações de escolas ou escolas integradas. Na década de 1980 

passou-se a transformar essas escolas integradas ou as federações de escolas em 

universidades.  A Constituição de 1988 e a LDB de 1996 estimularam esse movimento de 

transformação das instituições particulares em universidades (SAMPAIO, 2000). 

Ressalte-se o caráter comercial do ensino superior: 

 

O setor privado de ensino superior, sobretudo seu segmento não-confessional, 
que é voltado ao atendimento de massa, é financiado, fundamentalmente, com 
recursos privados. Como qualquer outro setor empresarial, o empreendimento 
tem custo de manutenção e de investimento e visa à obtenção de lucro para o(s) 
seu(s) proprietário(s). A prestação desse serviço específico, que é o ensino 
superior, faz-se mediante a cobrança de taxas de matrículas e de anuidades do 
estudante (SAMPAIO, 2000, p. 88). 

  

A crise da demanda do ensino superior brasileiro no período de 1985 a 1990 

ocorreu com a queda da taxa de conclusão do ensino médio, pois menos jovens procuraram 

uma vaga na universidade. O percentual de vagas não preenchidas é indicativo de que esse 

sistema de ensino superior cresceu mais do que a demanda requeria. As principais 

transformações registradas no setor privado foram: busca por maior flexibilidade 

curricular; adoção de medidas visando à melhoria do corpo docente; intensificação e 

renovação do marketing e propaganda institucionais (SAMPAIO, 2000).  

Citada autora percebe a relação complementar entre os setores público e 

privado de ensino e identifica o momento em que essa complementaridade ocorreu. E 

“somente quando o ensino superior privado volta-se para o atendimento da demanda de 

massa é que ele estabelece uma relação complementar ao setor público, permitindo que 

esse se mantenha mais restritivo” (SAMPAIO, 2000, p. 369). Para a autora, essa 

complementaridade tem desdobramentos simbólicos e políticos importantes, uma vez que a 

representação que se tem do setor privado é de que é “o que não é estatal, o que é 

financiado com recursos privados e regido pelo mercado, o que é de baixa qualidade, o que 

é de massa, o que existe para gerar lucro” (SAMPAIO, 2000, p. 369). 

A autora ressalta a diversidade no ensino particular brasileiro, visto que as 

instituições que o integram são distintas: 
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A idéia de heterogeneidade vai além do reconhecimento da exceção do 
desempenho acadêmico dessas poucas universidades ou escolas isoladas 
particulares; a heterogeneidade expressa as desigualdades regionais, a 
diversidade da demanda de ensino superior, o preparo e as expectativas de seus 
consumidores, as características dos cursos oferecidos, a qualificação do corpo 
docente – que não se baseia estritamente no critério de titulação acadêmica – e 
suas potencialidades de aperfeiçoamento, os projetos institucionais dos 
estabelecimentos, entre outros (SAMPAIO, 2000, p. 370). 
   

Martins (2002) observa que nas três últimas décadas e meia o sistema de 

ensino superior brasileiro passou por mudanças. No início dos anos 1960 existiam cerca de 

cem instituições (a maioria de pequeno porte) que se localizavam em centros urbanos e 

com corpo docente pouco qualificado. Houve ao longo dos anos a incorporação de um 

público mais diferenciado socialmente, com aumento do número de estudantes do sexo 

feminino e de pessoas integradas no mercado de trabalho. Nota-se a interiorização e a 

regionalização da oferta de ensino superior. Esse autor chama a atenção ainda para a 

diversidade de vocações acadêmicas. 

Como se percebe, o estudante universitário ganha um novo perfil nos últimos 

anos, seja porque tem como maioria as mulheres, seja porque é formado por pessoas que 

trabalham. As políticas públicas de ensino superior devem ganhar visibilidade junto a esse 

público emergente. Seu êxito dependerá do processo comunicacional do poder público na 

sociedade, como se verá no próximo capítulo. 

 

2.4.3 A Expansão Universitária no Estado do Ceará  

 

Na década de 1997 a 2007, o número de IES no Ceará saltou de 8 para 51 

(INEP, 2009; VIEIRA; MENEGHEL; ROBL, 2006). Enquanto em 1997 um percentual de 

50% das instituições era privado, em 2007 esse percentual sobe para 88,23%. Das 45 

instituições privadas existentes em 2007, 36 eram particulares e 9 se declaravam 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas. A maioria das IES cearenses está situada na 

capital (31), enquanto 20 encontram-se no interior do estado. 

O Ceará registrou em 2007 um total de 121.135 matrículas no ensino superior, 

sendo 52.513 na rede pública e 68.622 na rede privada de ensino. Portanto, percebe-se a 

expansão do setor privado tanto em termos de instituições como de matrículas. Contudo, 

desconhece-se estudo que analise o crescimento desse setor no Ceará nos anos recentes. 
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Das instituições públicas cearenses, o destaque na última década foi para a 

Universidade Federal do Ceará (UFC), que inaugurou três novos campi a partir de 2006. 

Mas até o início dos anos 1990 a ampliação de IES se deu nas universidades estaduais, 

como se verá a seguir. Segundo Vieira, Meneghel e Bobl (2006), as instituições 

comunitárias, confessionais e filantrópicas, por sua vez, começaram a surgir no estado a 

partir de 1997 e depois mudaram de natureza jurídica. 

Sampaio (2000) atribui o aumento do número de universidades públicas 

brasileiras no período de 1980 a 1994 à criação de novas universidades estaduais, que 

elevaram a taxa das matrículas públicas. Nesse período o número de instituições estaduais 

no país passou de 9 para 31, registrando um crescimento da ordem de 344,4%.  Essa 

tendência se confirma no Ceará, como se verá a seguir. 

Vieira, Meneghel e Robl (2006) afirmam que até o início dos anos 1990 a 

criação de IES no Ceará deu-se no setor público, com raras exceções. A primeira IES do 

estado foi a Faculdade Livre de Direito do Ceará, criada em 1903 pelo governo estadual.  

Já a primeira universidade federal foi instituída em 1954 (UFC). A Universidade Estadual 

do Ceará (Uece) foi formalizada mais de 20 anos depois, em 1975, e instalada em 1977. 

A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) foi criada em 1984, em 

Sobral, região norte do estado do Ceará, e ao longo de pouco mais de duas décadas 

ampliou seus campi naquela cidade, onde conta atualmente com 22 cursos de graduação 

distribuídos em quatro campi. É parceira da UFC na criação de novos cursos, a exemplo do 

de Direito, que foi inicialmente incubado pela Universidade Federal naquele município. 

Surgiu sob a forma de autarquia, mas em 1993 foi transformada em Fundação 

Universidade Estadual Vale do Acaraú e hoje atua em 142 dos 184 municípios cearenses, 

oferecendo seus cursos superiores (SOARES, 2006; VIEIRA; MENEGHEL; ROBL, 2006; 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ, 2009). 

Em 1986 é criada a Universidade Regional do Cariri (Urca), instalada 

oficialmente em 1987, no Cariri (região sul do estado do Ceará), tendo a personalidade 

jurídica transformada em fundação em 1993. Os cursos e as atividades acadêmicas 

encontram-se distribuídos em cinco campi: Pimenta, São Miguel, Pirajá, Lagoa Seca e 

Santana do Cariri (VIEIRA; MENEGHEL; ROBL, 2006). 

Vieira, Meneghel e Robl (2006) ressaltam o protagonismo do governo estadual, 

financiando as primeiras iniciativas de educação superior no estado. Trata-se de uma ação 

incomum no cenário brasileiro, tendo em vista que a União contribui com maior 

participação nesse sentido: 
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Criada com o objetivo de atender às necessidades do desenvolvimento científico 
e tecnológico do Estado do Ceará, a Uece passou a atuar em outros municípios 
do estado, estruturando-se, a partir daí, em rede multi-campi com faculdades 
nos municípios de Iguatu, Quixadá, Limoeiro do Norte, Crateús, Itapipoca e 
Tauá. A despeito dos objetivos referidos, ao longo de sua história, a instituição 
tem privilegiado a formação de professores, sendo aquela que maior número de 
cursos oferece nesta área (VIEIRA; MENEGHEL; ROBL, 2006, p. 27).   

 

Até hoje, o estado do Ceará responde por três universidades estaduais: 

Universidade Regional do Cariri (Urca), Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e 

Universidade Estadual do Ceará (Uece).  Contudo a UVA e a Urca têm personalidade 

jurídica de fundação, podendo, portanto, cobrar mensalidade dos alunos. 

 

2.4.4 A expansão da UFC 

 

Uma das instituições brasileiras beneficiadas com a política de expansão das 

IFES na última década foi a UFC, que criou oficialmente três novos campi a partir de 

2006: o do Cariri, o de Sobral e o de Quixadá.  

Mas a inserção da UFC no interior do estado iniciou-se em 1997 com a 

incubação do curso de Direito em Sobral (região norte do estado), posteriormente 

incorporado à Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Somente em 2001, a UFC se 

consolidou naquele município, com a implantação do curso de Medicina. Naquele ano, 

esse curso foi criado também na região sul do estado, no município de Barbalha (Cariri). 

O campus do Cariri compreende os municípios de Juazeiro do Norte (onde 

estão os cursos de Administração, Filosofia, Biblioteconomia e Engenharia Civil), Crato 

(sediará o curso de Agronomia) e Barbalha (abriga o curso de Medicina). No campus de 

Sobral, funcionam os cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação, Ciências 

Econômicas, Psicologia, Odontologia, além de Medicina. 

Foram ofertados cinco novos cursos em cada campus, que iniciaram as 

atividades em 2006, matriculando cada um 40 alunos por ano. No campus do Cariri, a ideia 

do MEC é oferecer 200 vagas nos três primeiros anos e mais 80 vagas no quinto ano. Em 

abril de 2007, a UFC instalou formalmente o campus de Quixadá, no Sertão Central, que 

funciona com o curso de Sistemas da Informação. 

As universidades gozam do princípio da autonomia, previsto no artigo 207 da 

Constituição Federal: autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e 

patrimonial. Referido princípio está presente também no artigo 53 da LDB. Assim, a 
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Universidade Federal do Ceará utilizou-se dessa prerrogativa para a criação dos novos 

campi, mas para isso teve de contar com dotação orçamentária do MEC. Ao criar seus três 

novos campi, cada um recebeu dotação específica, sem subtrair recursos da sede, em 

Fortaleza. 

A criação dos novos campi da UFC deu-se por deliberação de órgãos 

colegiados de instância máxima, como o Conselho Universitário (Consuni), presidido pelo 

reitor da UFC, e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), também sob a 

presidência do reitor. Dessa forma, o primeiro campus criado oficialmente foi o do Cariri, 

através da Resolução nº1 do Consuni, de 20 de janeiro de 2006, assinada pelo então reitor 

René Teixeira Barreira em 23 de janeiro de 2006 (UFC, 2006a). 

A resolução estabelece que a Reitoria adotará providências com vistas à 

criação da estrutura administrativa e acadêmica do campus da UFC no Cariri de modo a 

inseri-lo na organização da universidade, além das demais providências necessárias à 

implantação e ao funcionamento dos cursos que irão integrá-lo. 

O segundo campus oficializado foi o de Sobral, através da Resolução nº13 do 

Consuni, de 20 de abril de 2006, assinada pelo reitor René Teixeira Barreira em 24 de abril 

daquele ano. O teor da resolução é praticamente o mesmo da que cria o campus do Cariri, 

adotando as providências para a instalação do campus (UFC, 2006b). 

O terceiro campus criado foi o de Quixadá, através da Resolução nº 15 do 

Consuni, de 4 de setembro de 2006, assinada em 5 de setembro de 2006 pelo vice-reitor no 

exercício da Reitoria, Ícaro de Sousa Moreira. O documento adota providências idênticas 

às anteriores (UFC, 2006c). 

Inicialmente, os campi de Cariri e Sobral funcionaram em instalações 

provisórias, até que fossem construídas as edificações definitivas, custeadas pelo 

Ministério da Educação e erguidas em terrenos doados pelas prefeituras dos municípios à 

UFC. Em Juazeiro do Norte, onde funcionam quatro cursos, a obra de construção do 

campus foi iniciada em agosto de 2006, em um terreno de 21 hectares doado pela 

Prefeitura de Juazeiro do Norte. 

A obra do campus em Juazeiro do Norte consta de três etapas, sendo que a 

primeira compreendeu a construção de dois blocos e foi inaugurada em agosto de 2008. A 

segunda etapa, a ser inaugurada em setembro de 2009, prevê infraestrutura composta por 

salas de aula, laboratórios, biblioteca e gabinete dos professores. A terceira etapa, com 

mais salas para aula, videoconferência e grupos de pesquisa, já foi iniciada. A quarta etapa 

ainda está sendo projetada. Antes da inauguração da primeira etapa, os cursos de Juazeiro 
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do Norte funcionavam em instalações cedidas pela Universidade Regional do Cariri 

(Urca). 

Já o campus de Sobral será edificado em uma área de 20 hectares doada pela 

Prefeitura de Sobral. A construção da sede está em andamento. Os cursos de Engenharia 

Elétrica, Engenharia da Computação e Ciências Econômicas funcionaram inicialmente em 

instalações cedidas pela UVA. Depois foram transferidos para o prédio do antigo Fórum, 

que hoje pertence à Prefeitura de Sobral. No prédio próprio do curso de Medicina estão os 

cursos de Odontologia e Psicologia. 

O campus de Quixadá oferece o curso de Sistemas da Informação, que 

começou a funcionar no segundo semestre de 2007, com aulas nas instalações do então 

Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), hoje Instituto Federal de Educação 

Tecnológica. A expectativa é de que sejam criados mais quatro cursos. O MEC já 

assegurou recursos para a construção da sede própria, a ser edificada em terreno doado 

pela Prefeitura de Quixadá. 

O orçamento das IFES na primeira gestão do governo Lula (2003-2006) 

registrou melhorias, aumentando em cerca de 30% (A NOVA..., 2006). No caso da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), o orçamento mais que duplicou. Percebe-se, assim, 

o início do processo de recuperação das instituições federais no mencionado governo. 

 

2.4.5 A criação da Unilab 

 

A Universidade Federal de Integração Luso-Afro-Brasileira (Unilab) será a 

segunda universidade federal a funcionar no Ceará e terá campus em Redenção. O 

processo de criação é por projeto de lei, ainda em tramitação no Congresso Nacional.  A 

previsão é de que comece suas atividades em 2010. Em 2009 está sendo discutido o projeto 

pedagógico dos cursos que a instituição pretende oferecer. A UFC é tutora no processo de 

instalação da nova IFES. 

A nova universidade cearense visa integrar o Brasil a países membros da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Tem o objetivo de promover o 

intercâmbio acadêmico, fomentar pesquisas e ministrar ensino superior público para 

estudantes oriundos de países como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 

Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor Leste e Macau, região administrativa especial da 

China. 
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Os cursos a serem ofertados pela Unilab ainda não foram definidos, mas serão 

ligados a quatro áreas: formação de professores, saúde, gestão e ciências agrárias e 

florestais. Metade das cinco mil vagas iniciais será para alunos estrangeiros de língua 

portuguesa, principalmente africanos, e a outra metade, para os brasileiros. 

  

2.4.6 A federalização do Ensino Superior 

 

     A federalização no ensino superior consiste em transformar uma IES estadual, 

municipal ou mesmo privada em uma instituição federal. Nos anos 1940 e 1950, o Estado 

brasileiro expandiu seu papel de financiador do ensino superior, incorporando instituições 

públicas e privadas na rede federal e federalizando universidades estaduais e também 

particulares (MATTOS, 1983 apud SAMPAIO, 2000).  

     O encargo com o ensino superior é um dos fatores que levam as unidades 

federativas a querer transferir a responsabilidade por essa modalidade de ensino à União, 

até pelo fato de já ser de sua competência o Ensino Fundamental. O Ceará é um dos 

estados com anseio de federalização desse tipo de ensino, conforme anotam Vieira, 

Meneghel e Robl (2006): 

 

Já nos anos recentes (governo Lula), a expansão da rede de educação superior 
pública pelo Governo Federal deu-se pela ampliação da esfera de atuação da 
Universidade Federal do Ceará (UFC) no interior, apesar da insistência do 
governo estadual para federalizar pelo menos uma de suas universidades (são 
três), que representam pesado ônus aos seus cofres. Embora a expansão mais 
recente tenha se concentrado no setor privado, as IES públicas ainda ocupam 
lugar de destaque no estado (VIEIRA; MENEGHEL; ROBL, 2006, p. 22). 

 

     

O percentual de estudantes de 18 a 24 anos matriculado no ensino superior no 

país em 2005 era de 10,4% (RISTOFF, 2006), mas no Ceará esse percentual atingia apenas 

8,5%. Vieira, Meneghel e Robl (2006) observam a baixa capacidade do estado de 

promover a inclusão de jovens nesse nível de ensino e atribuem isso tanto ao caráter pouco 

ousado da expansão do ensino superior no Ceará como ao crescimento de matrículas no 

ensino médio. Para as autoras, a solução seria uma co-responsabilidade dos governos 

federal, estadual e municipal: 

 

Tal situação indica a necessidade do estado adotar uma política mais agressiva de 
expansão do atendimento público a essa faixa etária. Isto significaria ampliar os 
percentuais de recursos que têm sido aplicados em educação que já são 
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superiores às vinculações constitucionais e, como se viu antes, consomem parcela 
significativa do PIB. A serem mantidas as atuais taxas de atendimento, o Ceará 
terá dificuldades específicas em termos de sua inserção na sociedade do 
conhecimento. Por isso mesmo o problema pede uma equação que ao que tudo 
indica só poderá ser solucionada por meio de uma ação conjunta das três esferas 
do Poder Público (VIEIRA; MENEGHEL; ROBL, 2006, p. 50). 

 

    O Ceará conta, até agora, com apenas uma universidade federal (a segunda 

federal foi anunciada em 2008 pelo MEC e deve começar a funcionar somente em 2010). 

Ressalte-se que esse estado mantém três universidades estaduais e cobra a contrapartida do 

governo federal para compartilhar esse nível de ensino que, segundo Vieira, Meneghel e 

Robl (2006), precisa de uma política mais agressiva de expansão. 

Existem no país 183 universidades, sendo a maioria pública (96).  Destas, 55 

são federais, 35 são estaduais e 6 são municipais, conforme dados relativos a 2007 (INEP, 

2009). O número de universidades privadas totaliza 87. Contudo, observando-se o número 

total de Instituições de Ensino Superior no Brasil (2.281), percebe-se que somente uma 

minoria (249) é pública. Ou seja, a iniciativa privada detém 2.032 estabelecimentos de 

ensino superior no país. 

 

2.5 Considerações sobre Comunicação e Jornalismo 

 

O surgimento dos meios de comunicação de massa modificou as relações 

sociais no início do século XX. Para se fazer ouvir numa sociedade massiva era necessário 

fazer uso dos veículos de grande penetração no seio social. Para os teóricos da Escola de 

Frankfurt, as transformações também se deram na esfera pública, com o processo de 

racionalidade capitalista e mercantilização da cultura. Muitos foram os estudos para 

investigar os impactos que os meios de comunicação teriam no comportamento dos 

indivíduos, mas aos poucos percebeu-se a complexidade do processo comunicativo e as 

limitações dos modelos propostos. 

O termo comunicação deriva do latim communicatio, que supõe noção de ação 

ou atividade, um compartilhar de algo ou “ação em comum”, como propõe Martino (2007), 

para quem o termo refere-se ao processo de compartilhar um mesmo objeto de consciência. 

A comunicação pressupõe um emissor, um receptor, uma mensagem, veiculada por um 

canal. No caso de um jornal impresso, por exemplo, o emissor é o próprio jornal, através 

de seus redatores e colaboradores que redigem as informações. O receptor são os leitores; a 

mensagem é o texto veiculado, enquanto o canal é o material impresso. Se o leitor tem 
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acesso às notícias de um jornal em sua versão on-line, a internet será então o canal 

utilizado. 

 

 2.5.1 As Teorias da Comunicação 

 

Como ciência interdisciplinar, a Comunicação buscou fundamentação teórica 

principalmente na Sociologia e na Psicologia no sentido de entender melhor a sociedade. 

Os modelos teóricos de comunicação começaram a emergir a partir do século XX, com a 

consolidação dos meios de comunicação de massa, que na época eram rádio, jornal e 

cinema. 

Surge, então, a ideia de sociedade de massa, caracterizada pelo isolamento 

psicológico dos indivíduos, pela impessoalidade nas relações sociais, conforme descrevem 

DeFleur e Ball-Rokeach (1993). À medida que as relações tornavam-se impessoais, os 

veículos de comunicação se transformavam no canal adequado para fazer chegar 

informação à massa das cidades que emergiam. 

Para Polistchuk e Trinta (2003), predominava na sociedade o sentimento de 

que os meios de comunicação possuíam poder absoluto. Nas primeiras décadas do século 

XX, as relações pessoais na comunidade foram sendo substituídas por relações impessoais, 

anônimas e portadoras de uma solidariedade de conveniência. Acredita-se que essas 

transformações na convivência social foram provocadas pelo processo de industrialização e 

urbanização. As cidades grandes se transformaram em uma sociedade massiva em que se 

anulavam diferenças individuais. O habitante da cidade é comparado a alguém 

desenraizado de seu solo original e isolado na “massa” amorfa e sem história em que se 

encontravam milhares de outros indivíduos. 

As mudanças se deram também na esfera política. Nas primeiras décadas do 

século XX, ocorreu, na análise dos teóricos da Escola de Frankfurt, o processo de 

subordinação da consciência à racionalidade capitalista e a conversão da cultura em 

mercadoria. Um desses teóricos, Habermas (1984), no livro Mudança estrutural da esfera 

pública, analisa as fases vividas pela imprensa, desde seu surgimento, no século XVII, 

quando sua motivação maior eram os fins políticos, até o século XX, em que estaria sob as 

leis de mercado. 

Os primeiros jornais, chamados de jornais políticos, surgiram de início 

semanalmente e depois diariamente, em um contexto em que as correspondências entre as 

pessoas eram a principal fonte de informação e relatavam os acontecimentos recentes da 
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sociedade. O processo de conquista da liberdade de expressão nos países da Europa, em 

especial a França, registra ataques à imprensa, até esta se consolidar como o quarto poder. 

Na Inglaterra, a censura prévia caiu, mas mesmo assim a imprensa continuou sendo regida 

por leis rigorosas (HABERMAS, 1984). 

Esse autor explica o surgimento da opinião pública com base na esfera pública. 

A opinião pública foi orientada pelo jornalismo autônomo, que se posicionava contra o 

governo e instituiu o comentário crítico e a aberta oposição ao governo (KLUXEN, 1956 

apud HABERMAS, 1984). 

Fazendo referência a Habermas, Rüdiger (2007) constata que a crise da vida 

política na nossa sociedade resultaria da destruição da cultura como agente libertador, 

estando ela impregnada dos valores capitalistas, como o consumismo, sendo a figura do 

cidadão eclipsada pelas do consumidor e do contribuinte. Lógico que isso ocorre dentro do 

processo de racionalização da sociedade, para o qual contribuem a ciência e a tecnologia, 

além da economia de mercado. 

A importância dos meios de comunicação não reside no fato de veicularem 

ideologias, mas porque além de difundirem informações, proporcionam às pessoas o 

entretenimento, “que elas procuram com avidez e sem o qual talvez não pudessem suportar 

o crescente desencantamento da existência”. Assim, o conteúdo dos meios é menos 

importante do que o fato de as pessoas estarem a eles ligadas como bens de consumo 

(RÜDIGER, 2007, p. 142). 

Não se pode falar na Escola de Frankfurt sem citar o termo indústria cultural, 

usado por teóricos como Adorno, Marcuse e Horkheimer para se referir ao processo de 

mercantilização da cultura. Para Rüdiger (2007), a expressão se refere a uma prática social 

em que a produção cultural e intelectual é orientada em função do mercado. 

A expressão foi usada pela primeira vez por Horkheimer e Adorno, no texto 

“Dialética do Iluminismo”, iniciado em 1942 e publicado em 1947, onde os autores 

analisam a transformação do progresso cultural no seu contrário, a partir de fenômenos 

sociais característicos da sociedade americana. Dessa forma, o termo significa uma cultura 

que nasce espontaneamente nas próprias massas (WOLF, 2002). 

De modo geral, pode-se dizer que os produtos da indústria cultural são 

padronizados e não requerem esforço intelectual do público que os consome. Para Wolf 

(2002), nenhum tipo de análise dos meios de comunicação de massa pode ignorar as 

características da indústria cultural. Daí a importância de se conhecer um pouco mais sobre 

o pensamento da Escola de Frankfurt e de sua Teoria Crítica. 
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2.5.2 A Influência dos Meios de Comunicação de Massa na Sociedade 

 

Os estudiosos da Comunicação começaram a se preocupar com os impactos 

dos meios de comunicação de massa no comportamento dos indivíduos. Os estudos da 

Comunicação tiveram influência também da Psicologia. O behaviorismo, que pregava o 

condicionamento do sujeito e previa respostas predeterminadas a certos estímulos, 

influenciou teorias como a da agulha hipodérmica (ou teoria da bala mágica), que 

considerava o emissor com poderes ilimitados, atribuindo ao receptor a total passividade. 

De acordo com Polistchuk e Trinta (2003), interessava conhecer as preferências do 

receptor para “corrigir” a emissão feita. Passou-se a dar importância às pesquisas de 

opinião, anotando-se diferenças e desvio padrão. 

Mas aos poucos percebeu-se a complexidade do processo comunicativo e 

modelos como o da agulha hipodérmica, que dão pouca importância ao receptor, foram 

sendo substituídos por outros que fortaleciam o papel do receptor.  O sociólogo Paul 

Lazarsfeld, por exemplo, de origem funcionalista, percebia no ser humano alguém capaz 

de fazer escolhas (POLISTCHUK; TRINTA, 2003). 

Ao analisar a contribuição desse pensador, Porto (2003) afirma que poucos 

acadêmicos exerceram um papel tão decisivo nos estudos dos efeitos da comunicação de 

massa quanto Lazarsfeld e seus colegas da Universidade da Columbia. Eles estudaram a 

formação da opinião pública nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, 

fundamentando os efeitos limitados dos meios de comunicação, modelo que predominou 

por muito tempo na Comunicação e cujos estudos focavam os efeitos específicos e de curto 

prazo. 

Lazarsfeld considerava que cada indivíduo era capaz de procurar e encontrar 

um meio de comunicação cujo conteúdo mostrasse compatibilidade com suas convicções. 

Foi ele quem alertou para a “disfunção narcotizante”, segundo a qual o bombardeio de 

informações pode levar ao alheamento e à passividade do indivíduo (POLISTCHUK; 

TRINTA, 2003). 

A linha teórica de Lazarsfeld estava dentro da Pesquisa Administrativa, que 

entrou em choque com a Pesquisa Crítica, representada pelos criadores da Teoria Crítica, 

os teóricos da Escola de Frankfurt, que propunham uma teoria social que fizesse uma 

avaliação crítica da construção científica (WOLF, 2002). 

A Escola de Frankfurt analisava os veículos de comunicação social sob a luz 

do materialismo marxista, anotando o caráter histórico dos fatos sociais, percebendo a 
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divisão de classes na sociedade e abordando a produção cultural como resultante desse 

contexto.  Criticava ainda a Sociologia por querer naturalizar as contradições sociais. 

Talvez o principal legado da Teoria Crítica tenha sido perceber a contradição entre 

indivíduo e sociedade como um produto histórico da divisão de classes, recusando-se a ver 

essa contradição como algo natural. 

A contradição entre a Teoria Crítica e a Pesquisa Administrativa expõe duas 

percepções opostas dos meios de comunicação de massa: a Teoria Crítica os percebia 

como reprodutores da ordem social e econômica, enquanto a Pesquisa Administrativa os 

via como instrumentos usados para chegar a determinados objetivos (WOLF, 2002). 

Muitas foram as críticas dirigidas à Pesquisa Administrativa, mas para Wolf 

(2002), nem toda Pesquisa Administrativa tem essa característica. Em meio às duas 

modalidades de pesquisa surge a Teoria Culturológica, cuja principal característica é o 

estudo da cultura de massa, distinguindo os seus elementos antropológicos mais relevantes 

e a relação entre o consumidor e o objeto de consumo. 

Essa teoria não diz respeito diretamente aos meios de comunicação de massa, 

tampouco aos seus efeitos, pois está centrada no estudo da cultura da sociedade 

contemporânea como uma prática social que perpassa todas as outras.  Segundo Wolf 

(2002), o autor que lança essa corrente é Edgar Morin, com o texto “L’esprit du temps” (A 

Indústria Cultural), de 1962. 

A Teoria Culturológica teve entre os adeptos estudiosos como Roland Barthes 

e Umberto Eco e pode ser considerada precursora de um modelo teórico recepcional 

(Teoria da Recepção). Autores como Polistchuk e Trinta (2003) consideram os cultural 

studies uma abordagem culturológica. 

Se Karl Marx inspirou a Teoria Crítica, os cultural studies têm sustentação 

teórica em Antônio Gramsci. A contribuição maior de Gramsci, além de introduzir o 

conceito de hemegomia, foi o fato de observar que a cultura popular, considerada 

subalterna, é capaz de opor resistência ao regime (POLISTCHUK; TRINTA, 2003). 

Por muito tempo, estudaram-se os efeitos comportamentais de curto prazo na 

Comunicação. Essa tendência mudou a partir dos anos 1960, quando se passou a investigar 

seus efeitos cognitivos, ou seja, a repercussão dos conteúdos emitidos pelos veículos de 

comunicação ao longo dos anos sobre a estrutura do conhecimento do indivíduo. Nessa 

fase, a Comunicação utiliza como suporte a Sociologia do Conhecimento. O paradigma dos 

efeitos limitados começa a sofrer críticas a partir dos anos 1960 (WOLF, 2002). 
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A hipótese do agenda setting é uma das que surgem com o declínio do 

behaviorismo e a emergência da psicologia cognitiva e como reação ao modelo dos efeitos 

limitados (BARROS FILHO, 2003). Essa hipótese explica o alcance dos meios de 

comunicação, como eles interferem na seleção dos assuntos que as pessoas dominam no 

dia-a-dia e como elas apreendem a realidade à sua volta. 

Outra hipótese que discorda dos efeitos limitados é a espiral do silêncio, criada 

pela socióloga alemã Elisabeth Noelle-Neumann. Eis seu principal argumento: o medo do 

isolamento social faz com que as pessoas evitem expressar opiniões minoritárias e se 

associem à opinião dominante (NOELLE-NEUMANN apud FERREIRA, 2007). 

As fontes inspiradoras dessa hipótese foram muitas: as diretas (Tocqueville) e 

as indiretas (Rousseau, Locke, Hume e Madison). Portanto, os meios não se limitam a 

impor os temas sobre os quais se deve falar, mas também impõem o que falar sobre esses 

temas (BARROS FILHO, 2003). 

 

2.5.3 A Democratização dos Meios de Comunicação 

 

No Brasil, os meios de comunicação são privados e as empresas jornalísticas 

recebem concessão para atuar como emissoras de rádio e TV, autorização para funcionar 

como jornais, bem como certificado para exibir filmes (MARQUES DE MELO, 1998). A 

Constituição Federal de 1998, no artigo 222 do capítulo relativo à Comunicação Social 

(V), estabelece que a propriedade dessas empresas é privativa de brasileiros natos ou 

naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis 

brasileiras e que tenham sede no país. O texto legal diz ainda que o prazo da concessão 

para emissoras de rádio é de 15 anos, enquanto para emissoras de televisão é menor, de dez 

anos. 

Embora o governo brasileiro possua seus próprios meios de comunicação, eles 

sempre foram mantidos num estágio não competitivo, atuando predominantemente como 

veículos de informação política. Essa desestatização na realidade é uma “engenhosa 

diretriz do Estado burguês para esconder e minimizar a forte presença do aparelho estatal 

no controle e funcionamento das redes de comunicação pública” (MARQUES DE MELO, 

1998, p. 359). 
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Referido autor assim comenta essa postura não estatizante: 

 

Se por um lado, essa tendência privativista pode ser interpretada como um 
comportamento coerente do Estado brasileiro em relação aos princípios do 
capitalismo liberal, conferindo à comunicação de massa o caráter de esfera 

pública, aberta à atuação plural de todas as forças políticas e correntes 
ideológicas, por outro lado ela camufla o privilégio classista que tal política 
confere às camadas burguesas, encasteladas no aparelho estatal e ciosas de 
corresponder aos interesses daqueles que lhes dão sustentação política 
(MARQUES DE MELO, 1998, p. 360). 

 

Para Marques de Melo (1998, p. 368), a Comunicação está estritamente 

relacionada com a política: 

 

[...] a questão da comunicação, hoje, confunde-se com a questão do poder 
político, assumindo a feição de espaço privilegiado para o exercício da política. 
Fazer política, nos dias atuais, é manejar corretamente as possibilidades 
oferecidas pelos sistemas de comunicação, atuando permanentemente nas suas 
engrenagens, capitalizando adequadamente seu arsenal simbólico. 

 

Araújo (2002) considera que no Brasil a ação do Estado se dá tanto como 

agente regulador como interventor, dependendo do setor. No caso do setor de 

comunicação, o poder público atua como agente regulador. Ao analisar o termo políticas 

públicas, diz que essa expressão traz implícita uma concepção de Estado que cuida do 

bem-estar social, ao contrário do Estado neoliberal, que não inclui políticas públicas em 

seus planos. “O Estado neoliberal é regulador, não interventor. É um Estado que produz 

normas, aponta procedimentos, estabelece formas de controle, mas não intervém” 

(ARAÚJO, 2002, p. 213). 

Até os anos 1970, a política de comunicação no Brasil esteve associada ao 

desenvolvimento. Somente a partir dos anos 1980 entra em cartaz, em comunicação, o 

conceito de política pública, referenciando as políticas de comunicação. Contudo esse 

modelo desenvolvimentista não saiu totalmente de cena (ARAÚJO, 2002). 

Para esse autor, a mídia ocupa posição estratégica por sua capacidade de criar 

realidades e agendar o debate público: 

 

As políticas públicas são propostas com base em discursos aceitos como mais 
legítimos que outros. Quem consegue fazer valer seu modo de perceber e analisar 
a sociedade tem mais poder, porque interfere sobre a definição de prioridades e 
distribuição de recursos para o campo social. (PINTO, 1999; ARAÚJO, 2000 
apud ARAÚJO, 2002, p. 220). 
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O sucesso de uma política pública dependerá da natureza de sua comunicação 

com a sociedade:  

 

Políticas públicas só se configuram como tais quando assumem visibilidade e são 
disponibilizadas por meio de processos comunicacionais, mediados pelas 
instituições e que caracterizam uma ação de intervenção social. O sucesso – ou o 
fracasso – de qualquer política está, porém, na razão direta da possibilidade e do 
modo de sua apropriação pela população à qual se destina; portanto, da natureza 
e da qualidade dos processos comunicacionais que a constituem e viabilizam 
(ARAÚJO, 2002, p. 221). 

 

Marques de Melo (1998) considera que, na prática, o direito de informar e de 

ser informado permanece como um privilégio da burguesia e as instituições da sociedade 

civil, como sindicatos, partidos políticos, associações profissionais, movimentos culturais, 

organizações de minorias étnicas, sexuais e religiosas continuam à margem do sistema 

brasileiro de comunicação. 

Contudo, não se pode esquecer da internet como veículo de comunicação que 

transcende a dimensão do espaço. Não se pode igualmente reproduzir o velho discurso de 

que a mídia impõe o que pensar e manipula a sociedade. Outro ponto importante é a noção 

de empoderamento, ideia que representa importante papel na mobilização social em torno 

de contextos específicos (PEREIRA, 2006). 

O jornalista Ricardo Kotscho disse textualmente que a ideia de que meia dúzia 

de jornalistas “fazem a cabeça” do povo está superada (informação verbal). Com lucidez, 

Kotscho afirmou que “é o povo que bota a boca no mundo e faz a cabeça da imprensa pela 

internet” (KOTSCHO, 2008). O experiente jornalista, aos 60 anos, traz no currículo, entre 

outros atributos, quatro prêmios Esso e a função de Secretário de Imprensa e Divulgação 

do governo Lula no período 2003-2004. 

Reforçando o potencial democrático da internet, Maia (2002) percebe essa rede 

mundial como espaço de grandes potencialidades para a autoexpressão e para o 

estabelecimento da comunicação sem coerções: 

 

Os usuários da rede têm a possibilidade de produzir e compartilhar a informação 
sem que esta esteja sujeita a controle, revisão ou sanção do Estado (Hague e 
Loader, 1999, p. 6; Tsagarousianou, 1998, p. 170-6). Além da auto-expressão, os 
usuários têm amplas possibilidades para a livre associação: podem unir-se às 
comunidades virtuais que compartilham interesses comuns em escala global, 
sendo que o pertencimento e a permanência são voluntários (MAIA, 2002, p. 
117).       
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A autora faz uma análise da internet como uma “esfera pública virtual”, 

tomando como ponto de partida o conceito de esfera pública de Habermas, segundo o qual 

 

[...] a esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a 
comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos 
comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em 
opiniões públicas enfeixadas em temas específicos (HABERMAS, 1997, p. 92 
apud MAIA, 2002, p. 110). 

  

Essa noção de esfera pública refere-se ao debate fora das arenas formais do 

sistema político, onde a opinião pública pode se expressar e até criticar as autoridades 

políticas pelo argumento racional. A noção de debate crítico tem inspiração em Kant no 

tocante ao “uso público da razão” (MAIA, 2002, p. 110).  

A esfera pública definida por Habermas constitui principalmente “uma 

estrutura comunicacional do agir orientado para o entendimento, a qual tem a ver com o 

espaço social gerado no agir comunicativo, não com as funções, nem com o conteúdo da 

comunicação cotidiana” (HABERMAS, 1997 apud MAIA, 2002, p. 111). Na concepção de 

Habermas, a comunicação tem papel relevante tanto na esfera pública informal (arenas 

comunicativas da vida social) quanto nas instâncias de decisão dos sistemas políticos 

constitucionais (MAIA, 2002). 

Para Pereira (2006), o empoderamento significa a ação coletiva desenvolvida 

pelos indivíduos quando participam de espaços privilegiados de decisões, de consciência 

social dos direitos sociais. Essa consciência ultrapassa a tomada de iniciativa individual de 

conhecimento e superação de uma situação particular (realidade) em que se encontra, até 

atingir a compreensão de teias complexas de relações sociais que informam contextos 

econômicos e políticos mais abrangentes. 

Assim, para esse autor, o empoderamento devolve poder e dignidade a quem 

busca a cidadania. Ele acredita que a criação de organismos institucionais não estatais, com 

ampla participação de setores diversos da sociedade organizada, como conselhos e fóruns 

públicos deliberativos, favorece a consolidação da participação social dirigida ao controle e 

à gestão dos usos dos recursos públicos. 

 

A idéia de empoderamento representa importante papel na mobilização social em 
torno de contextos específicos, como o de desenvolvimento sustentável local, 
orientado não só para a emergência de projetos e ações de fortalecimento de 
grupos sociais tradicionalmente negligenciados dos processos políticos; mas 
também significativo espaço institucional de articulação e emergência de novos 
agentes/atores políticos envolvidos na transformação democrática da relação 
Estado-sociedade (PEREIRA, 2006).   
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2.5.4 Os Gêneros Jornalísticos e a Hierarquia dos Gêneros 

 

O gênero jornalístico pode ser definido como: 1) classes de texto com 

propriedades comuns (CHAPARRO, 2008) e 2) um conteúdo representacional dinâmico 

que corresponde a uma forma característica de um texto, entendido como enunciado pleno 

(texto-simples ou texto-complexo) e como enunciado recorte (conjunto de textos) 

(BONINI, 2003). 

Medina (2001) diz que a maioria dos jornais brasileiros divide os gêneros 

jornalísticos em quatro grandes grupos: informativo, interpretativo, opinativo e 

entretenimento. Para esse autor, os gêneros jornalísticos devem ser vistos como fenômenos 

históricos, que variam de acordo com as diferentes culturas e seus modelos de produção 

jornalística. Diz ser praticamente impossível se fazer uma classificação universal dos 

gêneros jornalísticos e adota a classificação de Marques de Melo (1985), com algumas 

restrições, em seus trabalhos. 

A classificação de gêneros jornalísticos proposta por Marques de Melo (1985) 

compreende 12 gêneros, divididos em dois grandes grupos ou categorias: informativa 

(nota, notícia, reportagem, entrevista) e opinativa (editorial, comentário, artigo, resenha, 

coluna, crônica, caricatura e carta). 

Marques de Melo, em entrevista concedida à então doutoranda Lia Seixas, faz 

a afirmação: “Para se estudar processo comunicativo, tem que se partir do gênero”, o que 

designa a importância de se conhecer os gêneros jornalísticos mais detidamente para se 

conduzir uma pesquisa sobre o conteúdo de uma publicação impressa. Na mesma 

entrevista, ele diz que nos anos 1980 só identificou duas categorias (informativa e 

opinativa), mas como vem pesquisando continuamente reconhece a existência de cinco 

categorias na atualidade: informativa, opinativa, interpretativa, diversional 

(entretenimento) e utilitária (SEIXAS, 2008). 

Os gêneros jornalísticos aqui descritos, bem como as definições, serão os da 

classificação de Marques de Melo (1985), a qual será adotada no decorrer deste trabalho, 

tendo em vista ser a mais adequada a pesquisas que pretendem conduzir uma análise sobre 

o conteúdo das publicações impressas. 

Como gênero informativo (reprodução do real) inserem-se: notícia, 

reportagem, entrevista e nota. 

A notícia é o gênero informativo por excelência. A regra em sua redação é ser 

objetivo e imparcial. Visa informar o leitor sobre determinado fato. É definida como “o 
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relato integral de um fato que já eclodiu no organismo social”. A construção desse gênero 

no Brasil obedece ao modelo de pirâmide invertida (lead). O lead é o primeiro parágrafo 

da notícia. Deve responder às seguintes perguntas: o que, quando, onde, por quê, como e 

para quê. Nas palavras de Lage (1987), lead é o relato do fato principal de um 

acontecimento. Para ser notícia, um determinado acontecimento deve ter relevância 

(noticiabilidade). Wolf (2002) explica os critérios para que um acontecimento se torne 

notícia, que dizem respeito à estrutura de trabalho da empresa jornalística e à rotina 

profissional do jornalista. Contudo, afirma que a escolha da notícia se dá pragmaticamente. 

A reportagem é o relato ampliado de um acontecimento que já repercutiu no 

organismo social e produziu alterações que são percebidas pela instituição jornalística. A 

reportagem faz o levantamento de um assunto e não de um simples fato e sua abordagem 

se dá conforme o ângulo preestabelecido, combinado entre chefe de reportagem e repórter. 

Ela requer um melhor planejamento do que as notícias diárias e seu estilo é menos rígido 

em se tratando de obedecer ao lead. Lage (1987) diz que em alguns casos o repórter pode 

contar o que viu usando o verbo na primeira pessoa. Nela predominam a investigação, o 

levantamento de dados e até a interpretação. 

A entrevista é o diálogo entre o jornalista e um ou mais protagonistas do 

acontecer, possibilitando-lhes o contato direto com a coletividade. Pode ser de vários tipos, 

desde a conhecida como “pingue-pongue” (sequência de perguntas e respostas) à entrevista 

diálogo, entrevista rito, entrevista anedótica e entrevista neoconfissão. 

A nota corresponde ao relato de acontecimentos que estão em processo de 

configuração, por isso é mais frequente no rádio e na televisão. É um relato breve. 

Como gênero opinativo (leitura do real) inserem-se: coluna, artigo, editorial, 

resenha, comentário, crônica, caricatura e carta. 

A coluna é o gênero opinativo que tem entre suas características ser regular, 

podendo ser diária, semanal, quinzenal ou mensal, de acordo com a periodicidade da 

publicação. Ela traz comentários com breves relatos, emite juízo de valor e tem caráter 

levemente persuasivo. As colunas mantêm um título constante, têm uma posição fixa na 

página, o que facilita sua localização. Trata-se de um espaço privilegiado dos bastidores da 

notícia, que anuncia fatos que estão por acontecer, lança opiniões novas e orienta com 

sutileza a opinião pública.  Assim como a crônica, ela incorpora ou faz a mediação com a 

ótica da comunidade ou dos grupos sociais a que a instituição jornalística se dirige. Emite 

opiniões temporais, sincronizadas com os acontecimentos. 
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O artigo é o gênero que democratiza a opinião no jornalismo, abrindo espaço 

para lideranças emergentes da sociedade. Tem autoria definida, não possui periodicidade e 

seu autor dá a abordagem de acordo com sua competência de analisar os fatos. Beltrão 

(1980 apud MARQUES DE MELO, 1985) identifica os seguintes elementos na 

composição do artigo: título, introdução, discussão, argumentação e conclusão. É o artigo o 

espaço onde alguém expressa sua opinião, sendo ele jornalista ou colaborador. Martín 

Vivaldi diz que suas características são atualidade (ao momento histórico vivido) e opinião 

explícita. 

O editorial é o gênero jornalístico que expressa a opinião oficial da empresa 

diante dos fatos de maior repercussão. Trata-se de um gênero que pretende orientar a 

opinião pública, a partir da visão dos detentores do veículo, em defesa de seus interesses. 

Nele as empresas jornalísticas procuram dizer aos dirigentes do Estado como gostariam 

que fossem orientados os assuntos políticos. 

A carta é um gênero que se vincula diretamente aos fatos que estão 

acontecendo, mas não coincide com o seu momento eclosivo. Representa o ponto de vista 

do leitor e, em última instância, é a opinião da sociedade. 

O comentário caracteriza-se pela atualidade, sendo produzido “em cima dos 

fatos que estão ocorrendo”. Remonta aos anos 1950 no jornalismo brasileiro, sendo mais 

antigo no norte-americano. O comentarista é geralmente um jornalista bem informado, 

com grande experiência, “um observador privilegiado, que tem condições para descobrir 

certas tramas que envolvem os acontecimentos e oferecê-las à compreensão do público”. 

Trata-se de um “líder de opinião” que vira referência para os receptores. Faz considerações 

valorativas sobre determinados fatos e suas apreciações merecem respeito não só dos 

receptores, mas dos personagens do mundo da notícia. Procura manter certo 

distanciamento das ocorrências, mas não é neutro, atuando como uma espécie de “juiz da 

coisa pública”. 

O comentário é identificado como um gênero intermediário entre o editorial e a 

crônica, pois usa o método expositivo do editorial, porém acrescenta a ironia e o humor da 

crônica (CASTELLI, 1968 apud MARQUES DE MELO, 1985). O comentário aprofunda a 

notícia, explicitando suas consequências e suas circunstâncias. É dividido em duas partes: 

1) síntese do fato e enunciação do seu significado; 2) argumentação que sugere seu 

julgamento. “Ver e perceber o que transcende a aparência constitui seu maior desafio” 

(MARQUES DE MELO, 1985, p. 88). 
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A resenha é também chamada de crítica, mas dela se diferencia por não ter 

julgamento estético e por ser uma apreciação ligeira, sem entrar na essência. É publicada 

em suplementos culturais e segundo caderno dos jornais, já que faz observações sobre 

obras de arte, filmes e outros produtos culturais. No jornalismo europeu e norte-americano 

elas são produzidas por intelectuais que combinam argúcia jornalística com o 

conhecimento do setor cultural que criticam. 

A crônica é um gênero jornalístico tipicamente brasileiro. Suas características 

fundamentais são fidelidade ao cotidiano e crítica social. Preenche as três condições 

essenciais de qualquer manifestação jornalística: atualidade, oportunidade e difusão 

coletiva. 

A caricatura é uma forma de ilustração usada pela imprensa com sentido 

nitidamente opinativo. “É a representação da fisionomia humana com características 

grotescas, cômicas ou humorísticas” (RABAÇA; BARBOSA, 1978 apud MARQUES DE 

MELO, 1985, p. 123). A caricatura incomoda mais os donos do poder do que o editorial ou 

o artigo. Isso porque pode estigmatizar personagens públicas, embora contribua para 

popularizá-los. 

Para Chaparro (2008), a originalidade da proposta de Marques de Melo está 

nos critérios que usa para fazer essa classificação. As duas categorias (informativa e 

opinativa) correspondem a duas vertentes: da reprodução do real (informação) e da leitura 

do real (opinião). Embora não considere adequados os critérios de temporalidade e 

angulagem propostos por Marques de Melo (1985) e sugira uma nova teoria de gêneros 

jornalísticos amparada nas ciências da linguagem, argumentando que gêneros são formas 

do discurso, Chaparro reconhece seus méritos e ressalva que o estudo de Marques de Melo 

se aplica particularmente ao jornalismo brasileiro. 

Marques de Melo (1985) afirma que o jornalismo articula-se em duas 

modalidades: a descrição e a versão dos fatos. A leitura que se faz é de que esse autor 

adotou essa classificação por entender que os gêneros jornalísticos estão relacionados à 

posição que a empresa jornalística (e o jornalista) ocupa em relação aos relatos noticiados. 

 

Os gêneros que correspondem ao universo da informação estruturam-se a partir 
de um referencial exterior à instituição jornalística; sua expressão depende 
diretamente da eclosão e evolução dos acontecimentos e da relação que os 
mediadores profissionais (jornalistas) estabelecem em relação aos protagonistas 
(personalidades e organizações). Já no caso dos gêneros que se agrupam na área 
de opinião, a estrutura da mensagem é co-determinada por variáveis controladas 
pela instituição jornalística e que assumem duas feições: a autoria (quem emite a 



 50

opinião) e a angulagem (perspectiva temporal ou espacial que dá sentido à 
opinião) (CHAPARRO, 2008, p. 156). 

 

Em seu livro A opinião no jornalismo brasileiro, Marques de Melo (1985) 

comenta que a única classificação existente no Brasil foi criada por Luiz Beltrão, 

considerado o primeiro estudioso de jornalismo no país. Essa classificação identifica três 

categorias: jornalismo informativo, jornalismo interpretativo e jornalismo opinativo. Elas 

são compostas pelos seguintes gêneros: jornalismo informativo (notícia, reportagem, 

história de interesse humano e informação pela imagem); jornalismo interpretativo 

(reportagem em profundidade); e jornalismo opinativo (editorial, artigo, crônica, opinião 

ilustrada e opinião do leitor). 

Segundo Marques de Melo (1985), essa separação dos gêneros levou em conta 

as funções que eles desempenham junto ao leitor: informar, explicar e orientar. Ele 

discorda dessa classificação e um dos motivos é por estar a reportagem presente em duas 

categorias: jornalismo informativo e jornalismo interpretativo. Também não aceita o fato 

da história de interesse humano figurar como um gênero. Contudo, ao propor sua 

classificação, toma como referência a elaborada por Beltrão. 

Ao analisar as classificações européias e norte-americanas, Marques de Melo 

(1985) compara as classificações de Folliet e de Kayser. Folliet identifica 11 gêneros 

jornalísticos. São eles: editorial; artigos de fundo; crônica geral (resenha dos 

acontecimentos); despachos (reportagem e entrevistas); cobertura setorial; fait-divers; 

crônica especializada (crítica); folhetim (ficção); fotos e legendas; caricaturas e comics. 

Marques de Melo (1985) considera essa classificação abrangente por conter 

todas as matérias publicadas no jornal, incluindo os anúncios. Observa que os gêneros 

folhetim e comics (história em quadrinhos) não pertencem ao universo jornalístico, mas ao 

ficcional (literatura/lazer). 

Sobre a classificação de Kayser, considera-a mais compactada. É ela composta 

por sete gêneros: informações; artigos; combinações informação-artigo; sumários de 

imprensa e de emissões radiofônicas; folhetins, contos e novelas, quadrinhos e fotonovelas; 

cartas dos leitores e seções de serviço. 

Quanto aos gêneros jornalísticos norte-americanos, perdura a clássica divisão 

entre stories e comments, numa separação à moda britânica de distinguir o que é 

informativo e o que é opinativo. Reproduz a classificação de Fraser Bond, segundo a qual a 

categoria noticiário congrega os gêneros notícia, reportagem, entrevista e história de 
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interesse humano, e a categoria página editorial compreende os gêneros: editorial, 

caricatura, coluna e crítica. 

Já sobre o jornalismo alemão, Dovifat (1959 apud Marques de Melo, 1985) 

aponta mais de uma dezena de gêneros jornalísticos, agrupados em três estilos usuais: 

estilo informativo, estilo de solicitação de opinião e estilo ameno. O estilo informativo 

comporta os seguintes gêneros: notícia, reportagem e entrevista. O estilo de solicitação de 

opinião congrega os gêneros editorial, artigos curtos e glosa (crônica/ suelto), enquanto o 

estilo ameno está composto dos gêneros folhetim (resenha cultural), crítica, recreio e 

espelho cultural. Essa classificação, segundo Marques de Melo (1985), resultou da 

intersecção entre os gêneros da imprensa alemã e os do jornalismo norte-americano. 

Semelhante à classificação de Dovifat, metodologicamente falando, é a de 

Domenico de Gregório no jornalismo italiano. Esse autor distingue as categorias notícias e 

ideias. A categoria notícia teria seis gêneros (notícia, artigo, entrevista, crônica, noticiário e 

resumo), enquanto a categoria ideias teria três: comentário, editorial e coluna. 

Na classificação espanhola, Marques de Melo (1985) cita dois autores: Martín 

Vivaldi, que propõe uma classificação “mais ou menos teórica, doutrinária e ideal”, 

composta por três gêneros: reportagem, crônica e artigo; e Martínez Albertos, cuja 

classificação se dá nas seguintes categorias: informativos (notícia e reportagem); 

interpretativos (editorial, comentário, glosa, crítica, ensaio e artigo) e híbrido (crônica) 

(MARQUES DE MELO, 1985, p. 38). 

Na literatura hispano-americana de jornalismo, Marques de Melo (1985) cita os 

seguintes autores: Juan Gargurevich, Eugênio Castelli, Raul Rivadeneira Prada, Julio 

Cabello e Benítez.  Gargurevich divide os gêneros em 11: nota informativa, entrevista, 

crônica, testemunho, gêneros gráficos, campanha, folhetim, coluna, resenha, editorial e 

reportagem. 

Já Castelli, à semelhança de Dovifat, classifica os gêneros em três categorias: 

jornalismo informativo (notícia, crônica e reportagem), jornalismo de opinião (editorial, 

comentário, nota e crítica) e jornalismo ameno (notas pitorescas). Rivadeneira Prada 

identifica três gêneros: gênero de informação (gazetinha – notícia breve, suelto, nota e 

artigo, crônica, nota de redação e entrevista); gênero de opinião (editorial, campanha e 

crítica) e gênero de entretenimento (caricatura, quadrinhos, nota policial, nota esportiva e 

notas da sociedade) (MARQUES DE MELO, 1985). 

Julio Cabello aponta três categorias nos programas radiofônicos: informativa, 

interpretativa e opinativa. Os gêneros da categoria informativa são: noticiário, entrevista, 
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fórum ou mesa-redonda; a categoria interpretativa tem um só gênero: o documentário, 

enquanto a categoria opinativa contempla os gêneros editorial, coluna, crônica, caricatura e 

manchete. Já Benítez registra três gêneros no rádio e TV cubanos: noticiário, reportagem e 

entrevista (MARQUES DE MELO, 1985). 

No tocante à hierarquia dos gêneros, didaticamente, Marques de Melo (1985) 

ensina que a opinião da empresa jornalística aparece oficialmente no editorial, mas se 

expressa no conjunto da orientação editorial (seleção das notícias, destaque, titulação). Já a 

opinião do jornalista apresenta-se sob a forma de comentário, resenha, coluna, crônica, 

caricatura e eventualmente artigo. A opinião do colaborador (pessoa representativa da 

sociedade civil) se manifesta sob a forma de artigo e a opinião do leitor encontra espaço na 

carta. 

Viu-se até aqui a importância dos gêneros jornalísticos para se conhecer o 

processo comunicativo e analisar o conteúdo de um veículo de comunicação. A seguir, 

dois jornais impressos serão estudados nesta dissertação. 
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3 OS JORNAIS CEARENSES DIÁRIO DO NORDESTE E O POVO  

 

3.1 O Jornal Diário do Nordeste 

 

O Diário do Nordeste foi criado pelo industrial Edson Queiroz em 19 de 

dezembro de 1981, em Fortaleza, circulando inicialmente com dois cadernos. Atualmente, 

possui 14 cadernos. Desde 2006, adota novo projeto gráfico, com o objetivo de facilitar a 

leitura e permitir que o leitor possa separar o jornal em diferentes peças e lê-lo de acordo 

com sua disponibilidade de tempo. O jornal circula em outras cidades brasileiras e tem 

uma sucursal em Brasília. A cobertura das notícias do interior concentra-se no Caderno 

Regional. Tem o maior número de leitores na classe C. 

Trata-se do primeiro jornal do estado a informatizar toda a redação e a adotar a 

impressão em cores e um dos pioneiros no Brasil a investir na segmentação e na criação de 

suplementos e cadernos especiais. É o único jornal do Nordeste que circula em todo o 

território de seu estado (MARCO..., 2006). 

Dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC), relativos ao mês de 

dezembro de 2007, indicam ser o Diário do Nordeste o jornal com maior circulação nas 

regiões Norte e Nordeste do país, com média diária de tiragem de 42.392 exemplares. Esse 

jornal ocupa a 28ª posição no ranking nacional. O jornal O Povo está na 41ª posição, com 

média diária de 24.782 exemplares (DIÁRIO..., 2008). 

Em 1997 o Diário do Nordeste implantou o Projeto Jornal na Sala de Aula, 

estimulando a leitura do veículo como recurso pedagógico. Esse projeto está presente em 

36 municípios, contemplando cerca de mil escolas públicas e privadas do interior cearense 

(MUDANÇAS..., 2006). 

Possui o serviço Alô Redação, espaço onde o leitor encaminha críticas, 

sugestões e tira dúvidas, através do telefone ou e-mail. As sugestões do leitor, que podem 

motivar matérias jornalísticas, são encaminhadas para a Redação, podendo vir a ser 

publicadas. 

Esse jornal faz parte do Sistema Verdes Mares, que congrega os seguintes 

veículos: TV Verdes Mares, TV Diário, Rádio Verdes Mares 810, FM 93, Recife FM 97,5 

e portal verdesmares.com.br. O sistema pertence ao Grupo Edson Queiroz, líder na 

distribuição nacional de gás e conglomerado que atua em diferentes áreas, como 

agroindústria, água mineral, eletrodomésticos e educação. Apresenta duas versões: a 

impressa e a on-line. Não tem editoria especializada de educação. 
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3.2 O Jornal O Povo 

 

O Povo é o jornal mais antigo em circulação no Ceará, com 81 anos, sendo o 

segundo em circulação no estado, com tiragem média de 25.000 exemplares, segundo o 

IVC de setembro de 2008. Cobre 80% dos municípios cearenses. Tem o maior número de 

leitores entre as classes A e B. 

Foi fundado pelo poeta e jornalista Demócrito Rocha em 7 de janeiro de 1928 e 

pertence ao Grupo de Comunicação O Povo, que congrega “O Povo” on-line, O 

Povo/CBN, Calypso FM, Rádio Mix, Tempo FM, Fundação Demócrito Rocha, Instituto 

Albanisa Sarasate e TV O Povo. 

Tem ombusdman, jornalista que ouve as críticas dos leitores e faz a mediação 

com a redação do jornal, encaminhando as sugestões de correção (que são publicadas 

semanalmente, aos domingos) e cobrando providências do jornal no sentido de corrigir 

falhas. Dispõe da secção “Erramos”, onde são veiculados os erros cometidos na edição do 

dia ou em edições anteriores, com as devidas correções. Os erros registrados numa coluna 

são publicados na própria coluna e também na secção “Erramos” (ANTUNES, 2003). 

Conforme o Guia de Redação e Estilo desse jornal, O Povo tem como princípio 

fazer um jornalismo crítico e imparcial.  A Carta de Princípios, publicada no guia, diz que 

o jornal nasceu “de um programa político e ideológico”, sendo um veículo de informação e 

órgão de opinião, devendo exercer essas duas missões com fidelidade aos fatos e ao seu 

ideal, quando opinativo. 

Diz ainda a Carta de Princípios que a cultura e a educação são “valores 

solidários e indissociáveis na construção de uma sociedade moderna, com a consolidação 

dos princípios de consciência crítica e cidadania” (ANTUNES, 2003, p. 306). 

 

O Código de Ética da Empresa Jornalística O Povo, também publicado no Guia, 
ressalta que o compromisso maior do jornal é com o leitor e que “a informação 
será sempre passada de maneira precisa, exata, substantiva, respeitando-se os 
limites de privacidade e do bom senso”.  

 

Afirma ainda o Código de Ética daquele jornal: 

 
Adotaremos uma atitude crítica e fiscalizadora dos atos das pessoas, empresas, 
instituições e poderes públicos, sendo tal postura aplicável a particulares e à 
empresa privada, quando se configurar, clara e continuadamente, agressão aos 
direitos individuais, à comunidade e ao interesse público. Contribuiremos para a 
formação de uma consciência crítica da comunidade, procurando estimular o 
surgimento e o debate de novas idéias e a discussão e aprofundamento de velhas 
questões não resolvidas (ANTUNES, 2003, p. 307-8). 
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No tocante à gestão da empresa jornalística, uma das prioridades é consolidar 

“a lucratividade e a independência da empresa”. Sobre “o produto jornal”, este “deve 

contribuir cotidianamente para consolidar seu conceito de veículo de comunicação 

independente, pluralista, apartidário, ponderado e fiscalizador” (ANTUNES, 2003, p. 307). 
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4 METODOLOGIA    

 

Trata-se de um estudo exploratório de abordagem predominantemente 

qualitativa, que se propôs a analisar as matérias veiculadas pelos jornais cearenses Diário 

do Nordeste e O Povo no período de 2005 a 2008, utilizando, para análise dos dados, o 

método de investigação de análise de conteúdo proposto por Bardin (2004). 

O método de análise de conteúdo é definido pela mencionada autora como um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que permite a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção das mensagens. Essa técnica possibilita 

investigar o conteúdo da mensagem e também seu significado. 

Bardin (2004) explica que a análise de conteúdo é um instrumento que vai 

além das aparências, ou seja, que proporciona a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção e até de recepção da mensagem. 

Estudos exploratórios, como definidos por Morse (1991), se aplicam a 

temáticas pouco exploradas ou de difícil formulação de hipóteses, podendo ser necessários 

ou porque o tópico é novo, ou porque nunca foi abordado com uma determinada 

amostragem ou grupo de pessoas, ou ainda porque as teorias existentes não se aplicam a 

uma determinada amostra ou grupo em estudo. 

A abordagem qualitativa usa estratégias de investigação, como, por exemplo, a 

narrativa, e outras de significados sociais e historicamente construídos. O pesquisador 

coleta dados emergentes abertos com o objetivo principal de desenvolver temas a partir dos 

dados. Os procedimentos qualitativos se baseiam em dados de textos e imagens, empregam 

ampla variedade de técnicas de coleta de dados, não simplesmente o formato estruturado 

de perguntas e respostas, têm passos únicos na análise dos dados e usam estratégias 

diversas de investigação. Concentram-se, principalmente, em entender os fatos e não em 

mensurá-los (CRESWELL, 2007; SPECTOR, 2002). 

O objeto de estudo foram matérias veiculadas nos jornais cearenses Diário do 

Nordeste e O Povo no período de 2005 a 2008, referentes à temática expansão 

universitária. A escolha recaiu sobre esses dois jornais por serem os que registram maior 

circulação entre os leitores no estado do Ceará. Embora a capital do Ceará possua outros 

jornais impressos, esses apresentam maior penetração tanto em Fortaleza como no interior 

do estado. 

Para a coleta dos dados foi realizado um levantamento nos dois jornais com o 

propósito de encontrar todo o material que pudesse contemplar a temática expansão 
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universitária. Buscaram-se notícias que tratavam essa temática em todos os aspectos, ou 

seja, as relacionadas à expansão universitária, Enem, Prouni e Reuni, que constituem 

políticas cujo objetivo maior é a expansão do ensino superior e a inclusão social. 

O levantamento resultou em um universo constituído por 268 textos 

jornalísticos que, a partir de uma leitura superficial, foram separados por gênero, 

utilizando-se a classificação proposta por Marques de Melo (1985). Referida classificação 

foi escolhida por ser a mais adequada e de fácil tratamento como também pela 

credibilidade que apresenta, uma vez que o autor chegou a essa divisão após analisar as 

classificações europeia, norte-americana e hispano-americana, bem como pelo fato de se 

aplicar particularmente ao jornalismo brasileiro (CHAPARRO, 2008). Essa etapa resultou 

no agrupamento de 156 textos informativos (147 notícias, 5 notas, 3 entrevistas e 1 

reportagem) e 112 textos opinativos (90 colunas, 17 artigos, 3 cartas e 2 editoriais). 

Partindo dessa separação, uma segunda leitura foi realizada, o que Bardin 

(2004) chama de pré-análise das matérias, e consistiu numa leitura flutuante, a fim de se ter 

um contato maior com o texto. A autora ensina que a pré-análise possui três missões: a 

escolha dos documentos a serem analisados, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a 

elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final. Neste estudo essa etapa 

foi realizada com o intuito de selecionar o material que seria efetivamente analisado, 

excluindo-se as matérias repetidas (matérias com conteúdos exatamente iguais, ditas em 

dias diferentes e/ou jornais diferentes). 

O material separado resultou em três grupamentos homogêneos de matérias: 

enunciado, argumento e conhecimento. O grupamento “enunciado” reuniu 9 matérias; o 

grupamento “argumento” congregou 16 matérias e o grupamento “conhecimento” 

contabilizou 31 matérias, perfazendo um total de 56 matérias a serem analisadas. 

Com vistas à separação das matérias por grupos de semelhança, a pré-análise 

obedeceu à regra da homogeneidade. Bardin (2004) ensina que os documentos 

selecionados devem ser homogêneos, mantendo o mesmo padrão de apresentação ou de 

significado, e obedecer a critérios precisos de escolha. 

O grupamento “enunciado” refere-se a matérias que têm como objetivo 

informar o fato ou acontecimento ou relatar o fato ou acontecimento tal qual ocorrido, não 

admitindo interpretações e/ou opiniões (FIORIN, 2004); o grupamento “argumento” reúne 

matérias que apresentam no seu bojo o desejo de convencer ou tentar convencer mediante a 

apresentação de razões, em face da evidência das provas e à luz de um raciocínio coerente 

e consistente (GARCIA, 2006); e o grupamento “conhecimento” refere-se a matérias cuja 
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mensagem consiste numa representação mental de relações, na agregação de novos valores 

aos adquiridos anteriormente por parte do leitor. Para chegar a um conhecimento novo, o 

sujeito precisa recorrer a conhecimentos anteriores a ele relacionados, precisa ter estrutura 

de assimilação para aquele objeto (PRADO JR., [s.d.] apud VASCONCELOS, 2005). 

A partir da separação das matérias por grupamentos (pré-análise) foi feita uma 

terceira leitura, a qual Bardin chama de leitura exaustiva e que consiste na exploração do 

material a fim de se prosseguir para o tratamento dos resultados “análise do conteúdo” 

(inferência e interpretação). 

A coleta de dados se deu através de visitas aos bancos de dados dos dois 

jornais, Diário do Nordeste e O Povo, sobre a temática do estudo (pesquisa on-line), 

durante o mês de fevereiro de 2009.  As matérias encontradas foram impressas e, junto 

com o texto, imprimiu-se o layout da página onde elas apareceram a fim de se identificar 

que destaque as mesmas tiveram na edição. O período de busca foi de 2005 a 2008. 

Observou-se que a expressão “expansão universitária” não consta no sistema 

de busca automática do banco de dados dos dois jornais. Por isso, entrou-se com a palavra-

chave expansão, acrescentando-se, numa busca refinada, a palavra “universidade”. 

Quanto ao Prouni e ao Enem, os dois jornais já registram no sistema de busca 

automática essas palavras, o que tornou fácil o trabalho. Com relação ao Reuni, a busca foi 

feita através da descrição, por extenso, dessa sigla. 

Os dados relacionados à classificação das matérias e outros relativos à sua 

distribuição foram organizados em tabelas e demonstrados através de estatística descritiva 

(números absolutos e percentuais). Os dados oriundos da leitura das matérias tiveram seus 

conteúdos analisados e descritos de forma textual, de acordo com o método de análise de 

conteúdo proposto por Bardin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

No período de 2005 a 2008, foram identificadas 268 matérias abordando a 

temática expansão universitária nos jornais cearenses Diário do Nordeste e O Povo, como 

demonstra a tabela 1:   

 

Tabela 1 – Distribuição das matérias nos jornais Diário do Nordeste e O Povo (n =268) 

Jornal 2005 2006 2007 2008 Total 

Diário do Nordeste 

O Povo 

44 

27 

35 

47 

23 

30 

29 

33 

131 

137 

Total 71 82 53 62 268 

Fonte: Banco de Dados dos jornais Diário do Nordeste e O Povo. 

 

Verifica-se uma distribuição praticamente uniforme das matérias nos anos de 

2005 a 2008. Mas percebe-se que em 2006 houve um discreto aumento do número de 

notícias (que passou de 71 para 82) por ser aquele um ano eleitoral. A tendência é de que 

as matérias relacionadas à divulgação dos projetos do governo aumentassem e ganhassem 

mais visibilidade em um ano de eleições presidenciais, quer com textos favoráveis, quer 

com matérias mais críticas em relação às políticas públicas do atual governo. 

Pode-se dizer que não houve momentos de pico ou de depressão no número de 

matérias relativas à expansão universitária no período estudado. Essa é uma característica 

das “notícias comuns”, ou seja, aquelas nas quais a mídia (empresa) não demonstra 

interesse especial ou oportunidade para agendamento. 

A tabela 2 mostra a distribuição das matérias por ano, no período de 2005 a 

2008, ordenadas por gênero. Essas matérias foram classificadas de acordo com o proposto 

por Marques de Melo (1985), em informativas e opinativas, sendo agrupados os diversos 

gêneros adotados por essa classificação. 

Observa-se a predominância dos gêneros notícia (informativo), representando 

54,84% das matérias veiculadas no período, e coluna (opinativo), que compreende 27,25% 

destas matérias no mesmo período. Os gêneros nota, entrevista, reportagem, artigo, 

editorial e carta somaram 17,91% das matérias veiculadas pelos dois jornais. Os demais 

gêneros (comentário, crônica, caricatura e resenha), todos opinativos, não contemplaram 

essa temática. 
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A maioria absoluta (54,85%) do gênero notícia, cuja regra de redação é a 

objetividade e a imparcialidade visando apenas informar o leitor sobre determinado fato, 

pode demonstrar a falta de interesse da mídia escrita cearense pela temática e uma visível 

falta de compromisso para com assuntos que, embora importantes, não rendem grandes 

manchetes nem representam maiores vendas para a empresa jornalística. 

 

Tabela 2 – Distribuição das matérias por ano e gênero jornalístico de acordo com a 
classificação de Marques de Melo (1985) (n=268) 
  

Classificação Gêneros 
2005 2006 2007 2008 Total 

(n)   (%) (n)    (%) (n)    (%) (n)   (%) (n)    ( %) 
 

 
 

Informativo 

Notícia 

Nota 

Entrevista 

Reportagem 

49  18,29 

 1   0,38 

-       - 

-       - 

46  17,16 

 7   2,61 

-       - 

-       - 

21    7,83 

 8    2,98 

 1    0,38 

-        - 

31  11,56 

 6    2,23 

 2    0,75 

 1    0,38 

147  54,84 

22      8,20 

  3      1,13 

  1      0,38 

 

 

 

        Opinativo 

Coluna 

Artigo 

Editorial 

Carta 

Comentário 

Resenha  

Caricatura  

Crônica  

15    5,6 

 6    2,23 

-        - 

-        - 

-        - 

-        - 

-        - 

-        - 

20   7,47 

 6   2,23 

 1   0,38 

 2   0,75 

-      - 

-      - 

-      - 

-      - 

18    6,71 

 3    1,11 

-        - 

 1    0,38 

-        - 

-        - 

-        - 

-        - 

20    7,47 

 2    0,75 

 1    0,38 

-        - 

-        - 

-        - 

-        - 

-        - 

73      27,25 

17       6,31 

  2       0,76 

  3       1,13 

-            - 

-            - 

-            - 

-            - 

Total  71  26,50  82 20,60 52  19,39 63  23,52 268     100 

Fonte: Banco de Dados dos jornais O Povo e Diário do Nordeste. 
 

A grande frequência do gênero opinativo coluna (27,25%) pode indicar a 

tentativa dos dois jornais de pautar o debate público sobre a temática (agenda setting), uma 

vez que esse gênero emite a opinião do jornalista. Ter seus assuntos agendados no público 

leitor pode ser traduzido como um status pessoal para o colunista, muito embora saiba que 

essa temática é muito específica para gerar discussões generalizadas. Esse gênero, que tem 

entre as características ser regular, podendo ser diário, semanal, quinzenal ou mensal, de 

acordo com a periodicidade da publicação, e traz comentários com breves relatos, emite 

juízo de valor e tem caráter levemente persuasivo por exercer a comunicação em um só 

sentido. 
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Verifica-se a presença de dois editoriais: um em 2006, intitulado: “Universal 

pelo regional”, que fala da expansão da UFC para as regiões norte e sul do estado, e outro 

em 2008, com o título “Ensino pouco difundido”, que trata da expansão do ensino a 

distância. Sendo esse gênero jornalístico o que expressa a opinião oficial da empresa diante 

dos fatos de maior repercussão e que pretende orientar a opinião pública, a partir da visão 

dos detentores do veículo, pode-se inferir que a temática expansão universitária não 

representa, para a mídia escrita cearense, um tema de grande repercussão e, em assim 

sendo, não seria merecedora da ocupação de um espaço privilegiado como o editorial, que, 

na maioria das vezes, é utilizado pelas empresas jornalísticas para dizer aos dirigentes do 

Estado como gostariam de orientar os assuntos políticos (MARQUES DE MELO, 1985). 

O editorial de 2008, que diz respeito ao acesso ao ensino superior para quem 

está longe dos grandes centros, parece não ter sido capaz de demonstrar interesse 

específico por parte do público leitor. Assuntos que fogem a questões políticas do Estado 

quase nunca geram grande repercussão quando apresentados em editoriais, uma vez que o 

leitor está acostumado a ler naquele espaço colocações relacionadas à esfera política. 

A carta, um gênero que se vincula diretamente aos fatos que estão acontecendo, 

mas que não coincide com o seu momento eclosivo, uma vez que representa o ponto de 

vista do leitor, e, em última instância, a opinião da sociedade, apresentou baixíssima 

frequência (3 vezes): 2 em 2006 e 1 em 2007. Verifica-se ainda que as cartas publicadas 

em 2006 estiveram vinculadas ao editorial, uma vez que uma delas pretende mostrar a 

importância da interiorização da Universidade Federal, porém deixa claro o componente 

político, saindo em defesa do governo do estado: 

 

A chegada de uma nova universidade, portanto, poderia colaborar para trazer 
mais recursos federais para o ensino superior, diminuindo, em parte, o duro 
encargo do Governo do Ceará de arcar, quase que isoladamente, pela formação 
graduada no interior cearense (O POVO, 5/1/06). 
 

A outra carta, de junho de 2006, expressa seu forte repúdio em relação à 

localização do campus do Cariri pela contemplação dos municípios de Barbalha e Juazeiro 

do Norte, apresentando argumentos em defesa do município do Crato: 

 
Surpreendentemente, no entanto, atônitos e frustrados tomamos conhecimento, 
os cratenses, da estapafúrdia e incompreensível decisão da atual cúpula da UFC 
de sediar todos os cursos do futuro Campus-Cariri em Juazeiro do Norte[...]. Tal 
decisão, denotadora de falta de reconhecimento e respeito à gloriosa trajetória 
sócio-educativa-cultural do Crato, se operacionalizada e posta em prática como 
previsto, constituir-se-á um grande e lamentável equívoco [...](O POVO, 
19/6/06). 
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. 
 

A carta de novembro de 2007 trata do que o autor chamou de “Abuso de 

poder” e diz respeito à aprovação do Reuni pela UFC: 

 

A aprovação do Reuni (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais) coloca em tona a discussão da qualidade 
do ensino superior cearense, já sucateado. Fica demonstrado que, passados 22 
anos da ditadura militar no Brasil, ainda existe abuso de poder [...](O POVO, 
7/11/07). 
. 

  

Há autores que afirmam que o futuro do jornal impresso está na reportagem, 

pois mesmo que o leitor tenha acesso aos textos eletrônicos, não vai deixar de buscar 

abordagens mais profundas, características da reportagem (LAGE, 1987). Apesar disso, foi 

identificada apenas uma reportagem durante todo o período analisado neste estudo, o que 

representou 0,38% do total de matérias veiculadas sobre o tema. 

Na tabela 3 são apresentados os grupamentos de matérias, identificados a partir 

da leitura exaustiva dos textos, e sua relação com o número de fontes que esses textos 

apresentavam. 

Uma das questões jornalísticas que parecem de grande relevância na cobertura 

é a pluralidade de fontes. Foi verificado que a maioria das matérias – 38 (67,86%) – 

apresentou apenas uma fonte de informação, enquanto somente 18 (32,14%) citaram mais 

de uma fonte. 

 

Tabela 3 – Percentual das matérias por grupamento e número de fontes (n=56) 

Grupamento Uma fonte Mais de uma fonte Total 
    (n)           (%)     (n)            (%)    (n)          ( %) 

 

Enunciado 

Argumentação 

Conhecimento 

      

    7            12,51 

   11            19,64 

   20            35,71 

 

      2            3,57 

      5            8,93 

     11          19,64 

 

     9          16,07 

   16          28,57 

   31          55,36 

    Total    38            67,86      18          32,14    56        100,00 

Fonte: Dados levantados pela pesquisadora após pré-análise. 

 

Ressalta-se que as matérias que trouxeram mais de uma fonte foram na sua 

maioria as notícias, que são textos informativos e que apresentam “mão única” do 

jornalista para o leitor, não havendo, portanto, participação do público, ou seja a “voz da 

população”. E, mesmo nos textos que mencionaram mais de uma fonte, não foram 



 63

verificadas opiniões divergentes, ou seja, as variadas fontes apresentavam o mesmo 

discurso, certamente representativo da opinião da empresa jornalística. 

Na solenidade de lançamento do projeto de lei que cria o Programa 

Universidade para Todos, o presidente Lula aproveita seu discurso para defender o Prouni 

das críticas que tem recebido: 

 
[...] as críticas vêm de pessoas que, antes do programa, nunca falaram na falta 
de acesso dos mais pobres à universidade porque não se importavam com o 
assunto. “Na hora que vocês entram, e no Brasil sempre foi assim, na hora em 
que o pobre conquista um milímetro de espaço, ele incomoda, mesmo que não 
tenha tirado um milímetro de espaço dos ricos, mas eles ficam incomodados: 
‘como é que o pobre está alcançando uma coisa que até então não era para 
pobre’”, disse (DIÁRIO DO NORDESTE, 14/1/2005). 

 

O Presidente da República deixa claro sua indignação com a tentativa forte da 

mídia de desconstrução do que ele considera “o grande programa do nosso governo para a 

educação”, que irá beneficiar pessoas que receberão bolsas de estudo integrais ou parciais 

para estudar em universidades privadas.  

 

Vocês já começaram a ver críticas nos meios de comunicação, porque no Brasil 
é assim: toda vez que o pobre começa a ter o mínimo de ascensão, aparecem os 
de cima que começam a fazer críticas porque, para eles, pobre tem que ser pobre 
a vida inteira (DIÁRIO DO NORDESTE, 26/1/2005). 
 
 
 

Essa fala do presidente é bastante expressiva porque denota como os veículos 

de comunicação podem ser o porta-voz da elite. A mídia de fato reflete interesses dos 

grupos aos quais está atrelada e o fazer jornalístico acaba por reproduzir o discurso da 

camada dominante da sociedade, nesse caso, representada pelo empresariado da 

comunicação. O mais grave dessa questão é que a grande massa da população não tem 

hábito de refletir e absorve acriticamente o conteúdo do que lê, não percebendo os 

interesses que estão por trás da informação.  

O ano de 2006 também foi bombardeado de argumentações contrárias ao 

Prouni, quando foi verificada uma tentativa de agendar a ideia de que o programa seria 

prejudicial, afetando diretamente aqueles que dele se beneficiariam. 

 

O Programa Universidade para Todos (Prouni), do Ministério da Educação, 
oferece bolsas para estudantes de baixa renda em cursos que foram sempre 
reprovados no extinto Provão e no Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade). Um balanço mostra que deverão ser concedidas, neste 
primeiro semestre, 1.110 bolsas em 87 cursos de graduação jamais aprovados 
nas duas avaliações (DIÁRIO DO NORDESTE, 8/1/2006). 
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O texto diz ainda que “em seu segundo ano, o programa é elogiado até pela 

oposição e será uma das realizações que o governo Lula terá para mostrar na campanha da 

reeleição”. Como se sabe, um ano eleitoral como foi 2006, de eleição presidencial, é 

propício para denúncias, principalmente em um contexto de reeleição. A matéria, 

procedente de Brasília, ouve pelo menos quatro fontes, mas não apresenta diretamente a 

versão oficial do MEC. 

Até mesmo a União Nacional dos Estudantes (UNE), que costumava fazer 

“boicote” ao Provão, afirmando ser algo sem sentido, desnecessário e que não serviria 

como base para avaliação da qualidade dos cursos e consequentemente dos profissionais 

oriundos dele, teve seu discurso agendado pela mídia, passando a reproduzir o discurso da 

imprensa de que o programa ignorava as avaliações oficiais e fornecia bolsas para 

faculdades reprovadas nos exames: “O Prouni deveria ter critério mais rígido de seleção. O 

Governo está dando legitimidade a cursos que sempre tiveram maus resultados, diz o 

Presidente da UNE” (DIÁRIO DO NORDESTE, 8/1/2006).  

Observa-se a despolitização do público (leitor e sociedade de um modo geral) 

sobre o tema expansão universitária. Logo no início do Prouni, em 2005, estudantes 

inscritos na seleção do programa em uma IES em Fortaleza foram prejudicados. Houve 

desencontro de informação entre a instituição de ensino e o MEC: 

 

Os alunos se inscreveram acreditando que eram cursos de graduação e se 
surpreenderam ao receber formulários de inscrição para os cursos [...] 
solicitando o diploma de nível superior [...] ’Nos inscrevemos no Prouni 
exatamente porque queremos cursar graduação, que é o objetivo do programa’ 
desabafa Rosa Amorim, uma das prejudicadas (DIÁRIO DO NORDESTE, 
10/4/2005).. 

 

Percebe-se ainda que a notícia foi redigida sem obedecer a uma regra básica do 

jornalismo: a de dar espaço para todas as pessoas ou entidades envolvidas no fato para se 

manifestarem. Ao que parece, a instituição de ensino não foi procurada pela reportagem, 

pois se isso tivesse acontecido teria apresentado sua explicação para o episódio.  

Ainda no início do Prouni, em 2005, considerava-se que a capacidade cognitiva 

dos alunos beneficiados pelo programa era inferior a dos demais alunos. Foram preciso 

pesquisas e dados concretos para se desmistificar essa questão:  
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Estudantes beneficiados na primeira edição do Programa Universidade para 
Todos (Prouni) – que concede bolsas de estudos a alunos de baixa renda – têm 
aproveitamento melhor do que aqueles que ingressaram na universidade por 
meio de vestibular. As informações foram repassadas pelos reitores ao 
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e comentadas pelo 
presidente durante a Conferência Nacional de Ciência, em Brasília. Segundo 
alguns especialistas em educação que criticaram o Prouni, teoricamente, estes 
estudantes seriam fracos e comprometeriam o nível das turmas. Mas o resultado 
de pesquisa, em duas instituições de ensino superior, aponta o contrário 
(DIÁRIO DO NORDESTE, 21/11/2005). 

 

Contudo, essa informação foi apresentada em um texto de apenas três 

parágrafos, diagramado na parte inferior da página. Poderia ter sido dado mais destaque ao 

assunto, uma vez que se trata de uma política educacional que inclui estudantes de baixa 

renda e que provou que pode dar certo. 

Mesmo com tanto recursos midiáticos, como a televisão, o rádio, o jornal 

impresso e a internet para divulgar as políticas de educação, percebe-se que ainda assim há 

carência de informação entre os estudantes secundaristas, que são o alvo do Prouni. Alguns 

estudantes cearenses deixaram de se inscrever no Programa Universidade para Todos 

porque não receberam a tempo as notas do Enem: 
 

A central de atendimento do exame nacional nem justifica que a listagem dos 
aprovados saiu dentro do prazo. Os que deixaram de receber os exames em casa 
foi por conta do extravio das correspondências ou de endereços errados. Quanto 
aos que optaram pela mensagem eletrônica o problema foi o mesmo. Todos 
saíram prejudicados  (DIÁRIO DO NORDESTE, 28/12/2006). 

 

Nota-se o fortalecimento do setor privado de ensino superior no país, que ao 

tempo em que se amplia, ganha maior poder de pressão junto ao poder público. A mídia dá 

voz a esses grupos e em algumas matérias dá um tratamento mais crítico sobre as 

implicações para a educação, ouvindo a opinião de especialistas. É o caso da matéria que 

diz que o Banco Mundial (Bird) investiu US$ 12 milhões no ensino superior privado 

brasileiro em 2006, adquirindo 70% do controle acionário de um conglomerado do interior 

de São Paulo:  

 

Essa foi a primeira vez em que o Banco Mundial direcionou recursos para 
universidades particulares do Brasil. O negócio foi efetuado pelo braço privado 
da entidade, o International Finance Corporation (IFC). O Bird foi fundado em 
1944 para ajudar no desenvolvimento de países pobres  (O POVO, 30/7/2006). 
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Obviamente que uma instituição do sistema financeiro tem interesse lucrativo e 

pode influenciar o sistema educacional dos países onde investe. Trata-se de um negócio 

rentável, como reconhece um dos gestores do IFC: 

 
É um investimento que dá retorno e ainda oferece acesso ao ensino superior 
para população de baixa renda, disse o responsável pela área de Educação e 
Saúde do IFC [...]. À medida que o Brasil se estabiliza, essa se torna uma área 
atrativa  (O POVO, 30/7/2006). 

 

O texto foi produzido por agência de notícia e traz a opinião de especialistas 

em educação, que apontam o risco da educação superior se transformar em produto.  

 

Compra-se a universidade como se estivesse comprando uma fábrica de 
sabonetes, completa Regina Vinhaes Gracindo, educadora da Universidade de 
Brasília (UnB) e membro do Conselho Nacional de Educação (CNE). A grande 
questão é que o ensino superior deixa de ser entendido como direito e passa a 
ser entendido como mercadoria. Para ela, a conseqüência da compra de ações de 
universidades pelo mundo pode ser a formação de grandes conglomerados 
nacionais e internacionais que controlariam o ensino (O POVO, 30/7/2006). 
. 
 

Ainda sobre o setor privado, as fusões de grupos educacionais e faculdades 

mostram-se como uma tendência no Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. 

Uma outra matéria registra a incorporação de um centro universitário situado no Nordeste 

ao grupo americano Laureate International Universities. A presença dos grupos 

internacionais é vista com reservas por gestores das faculdades locais.  

 

Com a chegada dessas grandes redes de ensino superior ao Nordeste, Carlos 
Alberto vê dificuldades para as pequenas instituições se manterem no mercado. 
“A médio prazo vai ser difícil elas sobreviverem. Esses grupos têm mais 
capacidade de investimento e podem oferecer uma melhor estrutura  e uma  
educação de mais qualidade”, afirma. Na Bahia, exemplifica o diretor, sete das 
principais faculdades do Estado já foram vendidas para grandes empresas 
educacionais (O POVO, 28/6/ 2008). 

 

Em se tratando de educação superior, uma modalidade de ensino emergente é a 

educação a distância. Essa modalidade ainda é vista como pouco difundida, conforme 

notícia veiculada no Diário do Nordeste: 

 

Uma modalidade de ensino que permite a transmissão de conhecimento em 
locais distantes, além de poder fornecer um conteúdo diferenciado e atualizado. 
Apesar de ter características e demandas que permitem o pleno 
desenvolvimento do ensino a distância, a modalidade ainda é pouco difundida 
nas escolas e demais instituições de ensino do País (DIÁRIO DO NORDESTE, 
27/11/ 2008). 
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De fato, os jornais locais poderiam explorar mais essa modalidade, uma vez 

que sua tendência é de crescimento e uma de suas vantagens é a comodidade. Em termos 

de políticas públicas, o governo federal criou em 2005 a Universidade Aberta do Brasil 

(UAB), que tem entre as propostas a expansão da educação superior a distância. É uma 

forma de conseguir a democratização e ampliar o acesso ao ensino superior principalmente 

em regiões interioranas. 

Segundo mencionada matéria, a educação superior a distância passou a ganhar 

destaque no Brasil a partir de 1997, quando começaram a surgir as primeiras pós-

graduações nessa modalidade de ensino. A grande vantagem ressaltada pelos especialistas 

ouvidos na matéria é que tal modalidade de ensino não requer deslocamento físico do 

aluno, dando oportunidade em especial aos que vivem fora dos grandes centros urbanos, no 

interior dos estados. 

 

Para o professor José Aires, coordenador pedagógico do Instituto UFC Virtual, 
existem duas vantagens no ensino a distância. A primeira é a possibilidade de 
uma contínua atualização, já que muitos não dispõem de tempo para se deslocar 
até a sala de aula. A outra está na possibilidade de oferecer uma formação 
profissional àqueles que vivem longe dos grandes centros. Segundo Aires, 
apesar da ressalva dos educadores em relação à falta de interação física entre 
professores e alunos, atualmente a internet vem suprindo esse espaço através do 
contato através de chats, e-mails e teleconferências  (DIÁRIO DO NORDESTE, 
27/11/ 2008). 

 
 

Pode-se inferir que a temática expansão universitária não representa, para a 

mídia escrita cearense, um tema de grande repercussão. Observa-se a despolitização do 

público de um modo geral e dos profissionais da mídia sobre o tema educação superior e 

que as matérias sobre o assunto somente alcançam visibilidade quando acontece algum fato 

negativo, como protesto de estudantes, denúncia etc. 

No caso da cobertura sobre o Reuni, uma das iniciativas do governo federal no 

sentido de ampliar o acesso ao ensino superior, o programa ganhou destaque nas páginas 

dos jornais cearenses devido à ocupação da Reitoria da UFC por um grupo de 

universitários, em 25 de outubro de 2007. 

O que esses estudantes argumentaram nas matérias é que gostariam que o 

Reuni fosse mais debatido. Contudo, a decisão de um grupo de jovens de fazer esse 

protesto teve motivações políticas, pois tinham orientações políticas contrárias ao Governo 
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Lula (como o reitor da UFC da época reconheceu em um blog), embora nenhuma das 

matérias publicadas explicitasse isso: 

Ontem, a Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) estava repleta de 
estudantes. O cenário pode até parecer comum, mas o motivo da presença deles 
não era. Durante todo o dia, estudantes do campus do Benfica, Pici, 
Porangabussu e Sobral ocuparam o local para reivindicar. O que? Mais 
discussões em relação ao Programa de Apoio a Planos de Reestuturação e 
Expansão das Universidades Federais (Reuni). De acordo com o estudante de 
Pedagogia Eduardo Duarte, 23 anos, componente da Diretoria do Conselho de 
Residentes da UFC (Coreu), o movimento objetiva revogar, imediatamente, a 
decisão do Conselho Superior Universitário (Consuni) da UFC, tomada no 
último dia 19. Na data, o Conselho [...] aprovou a adesão da UFC ao Reuni [...] 
Segundo ele, os alunos não são contra o Reuni, pelo contrário, um programa 
para reestruturação e expansão da universidade é uma bandeira defendida pelo 
movimento estudantil. Entretanto, o que o grupo, cerca de 500 estudantes, não 
concorda é a forma como a aprovação foi feita (DIÁRIO DO NORDESTE, 

26/10/ 2007).  
 

De fato, o Reuni parece não ter sido debatido com a antecedência requerida em 

função do prazo dado pelo MEC para as universidades aderirem ao programa. Mas as 

entidades estudantis poderiam ter cobrado isso de outra forma, organizando debates sobre 

o assunto e convidando representantes do MEC para discutir a questão. 

A Reforma Universitária é outro assunto que ganha contornos políticos e que é 

desconstruída a medida em que não corresponde aos interesses de alguns segmentos da 

sociedade. Um exemplo disso é a matéria de página inteira, que diz que as instituições 

privadas de ensino declararam guerra ao projeto de Reforma Universitária. 

 

As 140 entidades que representam universidades, faculdades, centros 
universitários, reitores e instituições da educação privadas acusam a proposta do 
MEC de ser intervencionista, inoportuna, desnecessária e irrelevante. Eles 
querem o imediato engavetamento do anteprojeto do governo, que ainda está 
recebendo propostas e sugestões e até junho será encaminhado ao Congresso. Se 
não conseguirem, a tática é intensificar o lobby junto aos parlamentares para 
derrubá-lo (DIÁRIO DO NORDESTE, 4/2/2005).  

 

O ataque parte do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos 

de Ensino Superior de São Paulo, que desqualifica o projeto de Reforma Universitária: 

 

O projeto cerceia a liberdade acadêmica. É inoportuno, inconstitucional, 
irrelevante e uma intervenção estatal na iniciativa privada. O governo está 
incitando o tempo todo e jogando a sociedade contra a iniciativa privada. O 
governo tem sido ingrato conosco. Nos sentimos traídos (DIÁRIO DO 
NORDESTE, 4/2/2005).  
 

  



 69

A matéria, que entrevista quase dez fontes, dá espaço ao Ministro da Educação, 

o qual critica aquelas faculdades privadas que visam unicamente ao lucro e não se 

preocupam com a qualidade do ensino.  Percebe-se, assim, como o setor privado de ensino 

é articulado politicamente e defende seus interesses. 

O Projeto de Reforma Universitária motivou também textos opinativos, como 

um artigo que critica o projeto, chamando-o de sensacionalista e alegando ser ele 

inconstitucional. 

 

A par das inconstitucionalidades e da inadequação técnica do anteprojeto de 
reforma universitária, é importante destacar a ideologia antinegócios que 
conduz. Ademais, é importante questionar a necessidade de uma reforma 
universitária no atual contexto, considerando que a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação tem pouco menos de dez anos; o Plano Nacional de Educação ainda 
não expirou o prazo; os resultados de várias normas sequer foram analisados; o 
processo de avaliação da expansão não foi concluído e a nova proposta de 
avaliação do Sinaes é absolutamente incipiente (DIÁRIO DO NORDESTE, 
20/2/2005).  

 

No fundo, o artigo questiona o governo petista e sua proposta ideológica e 

cobra a responsabilidade do poder público para com a educação superior, ao afirmar que “a 

educação pública e gratuita é dever do Estado”.   

 

A educação deve ser tratada a partir de uma política de estado capaz de 
assegurar os objetivos constitucionais e não como objeto de uma política de 
governo manietada por uma proposta ideológica “démodé” [...] Para qual 
democracia se destina um projeto que desdenha princípios constitucionais, 
cassando a autonomia das universidades, ferindo a propriedade privada e a 
liberdade de iniciativa, e ainda omitindo responsabilidades materiais do Estado? 
(DIÁRIO DO NORDESTE, 20/2/2005).   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho analisou a cobertura da mídia impressa cearense sobre expansão 

universitária, tema que interessa a uma parcela restrita da sociedade brasileira, uma vez 

que somente cerca de 10% da população de jovens de 17 a 24 anos cursa o ensino superior 

no país. Como se viu, a educação superior ainda soa como algo elitista no Brasil e no 

Ceará, situação que se espera seja superada num futuro não muito distante, já que os 

esforços para democratizar essa modalidade de educação foram sentidos nos últimos sete 

anos. 

Dada a potencialidade do jornal impresso de aprofundar a cobertura dos fatos, 

esperava-se que a abordagem dispensada a um assunto de tamanha relevância social fosse 

de fato mais aprofundada, o que efetivamente não aconteceu, tendo-se em vista que 

67,86% dos 56 textos estudados têm somente uma fonte de informação. O que enriquece 

uma cobertura jornalística é a pluralidade de opiniões. Em um texto jornalístico, a versão 

dos diversos personagens envolvidos no relato, a presença das diferentes percepções sobre 

um assunto e a diversidade de fontes (pessoas ou instituições que fornecem informações ao 

jornalista) contribuem para o aprofundamento da matéria. 

Sabendo-se do caráter fundamental da comunicação na sociedade de massa, a 

implantação de uma política pública, seja ela na área de educação ou outro setor, requer 

interação com o público, principal alvo das ações governamentais. No caso das políticas 

públicas em educação superior, esse feed-back do cidadão mostra-se fundamental para a 

produção de informações mais qualificadas, com conteúdo aprofundado e contendo o 

ponto de vista do leitor. E não se deve esperar que a mídia impressa resolva sozinha essa 

questão, uma vez que as ferramentas surgidas com as novas tecnologias estão aí, 

encurtando distância e propiciando a comunicação interativa em tempo real entre as 

instituições e o público. 

Por outro lado, a tradição da cobertura jornalística de priorizar o 

“extraordinário” precisa definitivamente ser revista. O velho conceito de notícia traz essa 

noção embutida. Mas isso precisa ser mudado. Muita coisa acontece no meio social e 

merece visibilidade, embora não se encaixa nesse critério de “extraordinário”. Por serem 

socialmente relevantes, se os temas educacionais não ganham mais espaço nas páginas dos 

jornais é porque esses conceitos precisam ser modificados, em nome da responsabilidade 

social das empresas jornalísticas e mesmo dos profissionais de imprensa. 
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Até porque a educação é questão estratégica para qualquer nação que busque o 

desenvolvimento, seja ele econômico ou social. É o caminho mais seguro para que um país 

produza conhecimento e diminua os indicadores de desigualdade social. É o atalho para 

que a população menos favorecida conquiste um lugar ao sol. Por tudo isso a temática 

educação não pode ser ignorada ou ser pouco explorada por parte da mídia. 

     Dessa forma, a análise de conteúdo das matérias veiculadas nos jornais Diário 

do Nordeste e O Povo coloca-nos diante da despolitização da educação como tema social, 

passível de uma intervenção em todas as esferas, tanto no que diz respeito à mídia como à 

sociedade civil. A comunicação é uma questão fundamental e não se limita a promover a 

divulgação de temas específicos de assuntos específicos como no caso, a educação com 

tema específico “expansão universitária”.  Portanto, faz-se necessária a construção de um 

novo tipo de relacionamento mídia e cidadão no sentido da produção de informações mais 

qualificadas e de ausculta do cidadão. 

Por fim, considera-se que os objetivos a que este estudo se propôs foram 

devidamente alcançados, uma vez que se identificaram os gêneros jornalísticos utilizados 

pela mídia impressa cearense para o tratamento da temática expansão universitária, bem 

como  analisou-se o conteúdo das matérias sobre esse assunto, veiculadas pelos jornais 

Diário do Nordeste e O Povo no período de 2005 a 2008. 

Contudo, esta pesquisa limitou-se a analisar matérias de dois jornais do estado 

do Ceará, na região Nordeste do Brasil, portanto, seus resultados não podem ser 

generalizados. Certamente, se essa análise tivesse sido realizada em veículos de outras 

regiões do país, os resultados poderiam ter sido outros, dada a realidade sociopolítica e 

cultural de cada região. 
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