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Introdução

De forma resumida, pode-se dizer que a expansão 
universitária consiste na ampliação do número de vagas, 
de cursos e de campi das universidades. O presente tra-
balho analisa a cobertura jornalística dessa temática nos 
dois jornais cearenses de maior circulação: o Diário do 

Nordeste e O Povo. Foram coletados textos publicados 
nos dois mencionados veículos, no período de 2005 a 
2008. A escolha recaiu sobre esses dois jornais, por se-
rem os que registram mais aceitação entre os leitores do 
Estado do Ceará, tanto na capital quanto no interior. Para 
levar a efeito esta pesquisa, adotou-se como método de 
investigação a análise de conteúdo.

A fundamentação teórica deste estudo está pauta-
da em teorias sociais, especialmente as que abordam os 
efeitos dos meios de comunicação de massa sobre a so-
ciedade. São inúmeros os estudos sobre os impactos da 
mídia no comportamento dos indivíduos e várias teorias 
surgem (agenda sitting e “espiral do silêncio”) para ex-
plicar como ela interfere no imaginário das pessoas (NO-
ELLE-NEUMANN apud FERREIRA, 2007; BARROS FILHO, 
2003; DEFLEUR & BALL-ROKEACH, 1993; POLISTCHUK & 
TRINTA, 2003).

A hipótese da “agenda setting” (ou teoria do agen-
damento) explica o alcance dos meios de comunicação, 
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como eles interferem na seleção dos assuntos pelos quais 
as pessoas mais se interessam e como elas apreendem a 
realidade em sua volta, além de determinar o que vai ser 
discutido e com que enfoque (BARROS FILHO, 2003). A hi-
pótese da “espiral do silêncio”, criada pela socióloga ale-
mã Elisabeth Noelle-Neumann e igualmente advinda da 
teoria do agendamento, refere-se ao medo do isolamento 
social, fator que leva as pessoas evitarem a emissão de 
opiniões discrepantes daquela dominante no grupo de 
que fazem parte. 

Diversos questionamentos surgiram no início da 
pesquisa no tocante à eficiência e à efetividade das in-
formações transmitidas pelos jornais cearenses sobre 
expansão universitária. A partir desses questionamentos, 
foram formuladas as seguintes perguntas para referen-
ciar a pesquisa: Como estão sendo veiculadas as matérias 
sobre expansão universitária nos jornais cearenses Diário 
do Nordeste e O Povo? Esses dois jornais favorecem a 
participação efetiva dos leitores, abrindo espaço para a 
publicação de suas opiniões? Qual a postura apresentada 
por eles com relação às políticas públicas de educação 
superior?

Partindo de referências pessoais e da experiência 
profissional de uma das pesquisadoras no exercício do 
jornalismo, bem como do grande interesse pelo tema ex-
pansão universitária, em virtude de atuar em uma ins-
tituição de ensino superior, formularam-se os objetivos 
propostos para este estudo, que aparecem explicitados a 
seguir. 

Estabeleceu-se como objetivo geral investigar a 
cobertura jornalística da temática expansão universitá-
ria, nos jornais Diário do Nordeste e O Povo, no período 
de 2005 a 2008. Dentro dos objetivos específicos, estão 
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identificar os gêneros jornalísticos utilizados pela mídia 
impressa para o tratamento da temática e analisar o con-
teúdo das matérias veiculadas nos dois jornais sobre a 
temática em apreço, 

A pesquisa, resumida a seguir, é o pontapé inicial 
para se entender melhor o assunto que, evidentemente, 
comporta novas investigações. Espera-se que este traba-
lho possa contribuir para essa discussão, até porque o 
tema da educação superior não só é de grande relevância 
para a sociedade como merece ser devidamente estudado 
e fazer parte da realidade de um número cada vez maior 
de jovens brasileiros.

Desenvolvimento 

Atualmente, 14,4% dos jovens brasileiros de 18 a 24 
anos estão matriculados no ensino superior, segundo da-
dos do Censo de Educação Superior 2010, cabendo aqui 
informar que o setor privado responde pela maioria das 
matrículas no país. Uma das metas do Plano Nacional de 
Educação (PNE), lançado em 2001, era elevar esse per-
centual para 30% até 2011, o que não ocorreu, 

O estudo aborda duas iniciativas do poder público 
para promover a expansão universitária: o Programa Uni-
versidade para Todos (Prouni) e o Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (Reuni). Como se verá adiante, para ter bons re-
sultados uma política pública precisa de visibilidade e boa 
difusão junto à sociedade. 

Não são poucos os teóricos da educação que defen-
dem ser a situação social um fator condicionante para o 
acesso e permanência dos estudantes em um curso supe-
rior, acrescentando ainda que a condição social traz im-
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plicações com relação ao acesso dos jovens à informação, 
ao interesse que eles têm pela leitura e pela busca de 
conhecimento, seja nos livros ou nas demais publicações 
impressas.

Como atesta Araújo (2002), o sucesso de uma polí-
tica 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 insti-
tuições e que caracterizam uma ação de intervenção 
social. O sucesso – ou o fracasso – de qualquer políti-
ca 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 pro-
cessos comunicacionais que a constituem e  viabilizam. 
(ARAÚJO, 2002, p.221). 

O estudo do processo comunicativo pressupõe que 
se parta da abordagem do gênero. Adotou-se, neste es-
tudo, a classificação de gêneros jornalísticos proposta por 
Marques de Melo (1985), que compreende 12 tipos, divi-
didos em dois grandes grupos ou categorias: informativa 
(nota, notícia, reportagem, entrevista) e opinativa (edito-
rial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, carica-
tura e carta).

Aprofundando suas pesquisas, o autor, que identifi-
cara apenas duas categorias de gêneros textuais jornalís-
ticos (informativa e opinativa), reconhece a existência de 
mais três, a interpretativa, a diversional (entretenimento) 
e a utilitária (SEIXAS, 2008). É essa a classificação que 
será adotada no decorrer deste trabalho, tendo em vista 
tratar-se da mais adequada a pesquisas que pretendem 
analisar o conteúdo das publicações impressas e, como 
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lembra Chaparro (2008), possível de ser aplicada ao jor-
nalismo brasileiro.

Trata-se, pois, de um estudo exploratório, de abor-
dagem predominantemente qualitativa, que se propôs a 
analisar as matérias veiculadas em jornais cearenses, uti-
lizando, para análise dos dados, o método de investigação 
de análise de conteúdo proposto por Bardin (2004). Esse 
método é definido por essa autora como um conjunto de 
técnicas de análise das comunicações que permite a infe-
rência de conhecimentos relativos às condições de produ-
ção das mensagens. A técnica adotada possibilita investi-
gar o conteúdo da mensagem e também seu significado. 

Para a coleta dos dados, foi realizado um levanta-
mento nos dois jornais, com o propósito de encontrar todo 
o material atinente à temática expansão universitária, ou 
seja, qualquer tipo de texto com esse foco, incluindo os 
que tratassem do Enem, do Prouni e do Reuni, políticas 
públicas cujo objetivo é a expansão do ensino superior e 
a inclusão social.

O levantamento resultou em um universo cons-
tituído por 268 textos jornalísticos, os quais, a partir de 
uma leitura superficial, foram separados por gênero, uti-
lizando-se a classificação proposta por Marques de Melo 
(1985). Escolheu-se a referida classificação por ser a mais 
adequada e de fácil tratamento, como também pela credi-
bilidade que apresenta como resultante de uma criteriosa 
análise comparativa das classificações europeia, norte-
-americana e hispano-americana, e ainda pelo fato de se 
aplicar particularmente ao jornalismo brasileiro (CHAPAR-
RO, 2008). Essa etapa resultou no agrupamento de 156 
textos informativos (147 notícias, 05 notas, 03 entrevistas 
e 01 reportagem) e 112 textos opinativos (90 colunas, 17 
artigos, 03 cartas e 02 editoriais).
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O material separado resultou em três grupamen-
tos homogêneos de matérias: enunciado, argumento e 
conhecimento. O grupamento enunciado reuniu 9 ma-
térias; o do tipo argumento, 6, e o grupamento conhe-
cimento, 31, perfazendo um total de 56 matérias a ser 
analisadas. Com vistas à separação das matérias por gru-
pos de semelhança, a pré-análise obedeceu à regra da 
homogeneidade. 

O grupamento enunciado refere-se a matérias que 
têm como objetivo informar o fato ou relatá-lo tal como 
ocorreu, não admitindo interpretações e/ou opiniões 
(FIORIN, 2004); as matérias que apresentam no seu bojo 
o desejo de convencer ou tentar convencer pela apresen-
tação de razões baseadas na evidência das provas e à 
luz de um raciocínio coerente e consistente compõem o 
grupamento argumento (GARCIA, 2006); por fim, o gru-
pamento conhecimento refere-se a matérias cuja men-
sagem consiste numa representação mental de relações 
e na agregação de novos valores aos adquiridos anterior-
mente pelo leitor. 

A partir da separação das matérias por grupamentos 
(pré-análise), procedeu-se a uma terceira leitura, denomi-
nada por Bardin (2004) de leitura exaustiva que consiste 
na exploração do material, a fim de se alcançar o trata-
mento dos resultados pela técnica da “análise do conteú-
do” (inferência e interpretação). 

A coleta de dados se deu por meio de visitas aos 
bancos de dados dos dois jornais (durante o mês de fe-
vereiro de 2009), ocasiões em que foi realizada pesquisa 
on-line sobre a temática em estudo. As matérias encontra-
das foram impressas e, junto com o texto, imprimiu-se o 
layout da página onde elas apareceram, a fim de se iden-
tificar o grau de destaque que tiveram na edição.
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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 demais, oriundos 
da leitura das matérias, tiveram seus conteúdos analisa-
dos e descritos de forma textual, de acordo com o método 
proposto por Bardin (2004). 

Ao todo, foram identificadas 268 matérias abordan-
do a temática expansão universitára, sendo praticamente 
uniforme a distribuição das matérias nos anos de 2005 
a 2008. Vale registrar 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 go-
verno aumentassem e ganhassem mais visibilidade em 
um ano de eleições presidenciais, quer com textos favorá-
veis, quer com matérias mais críticas em relação às políti-
cas públicas do então governo. 

Pode-se dizer que não houve momentos de pico ou 
de depressão no número de matérias relativas à expan-
são universitária no período estudado. Essa é uma ca-
racterística das “notícias comuns”, ou seja, aquelas nas 
quais a mídia (empresa jornalística) não demonstra inte-
resse especial. 

No mesmo espaço temporal, observou-se a predo-
minância dos gêneros notícia (informativo), representan-
do 54,84% das matérias veiculadas no período, e da co-
luna (opinativo), que alcançou um percentual de 27,25%. 
Os gêneros nota, entrevista, reportagem, artigo, editorial 
e carta somaram juntos 17,91% das matérias veiculadas 
pelos dois jornais. Os demais gêneros (comentário, crôni-
ca, caricatura e resenha), todos opinativos, não contem-
plaram essa temática.
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O fato de maioria absoluta (54,85%) das informa-
ções ter sido do gênero notícia, que tem como regra de 
redação a objetividade e a imparcialidade, visando ape-
nas informar o leitor sobre determinado fato, pode de-
monstrar a falta de interesse da mídia escrita cearense 
pela temática e sugerir a falta de compromisso para com 
assuntos que, embora importantes, não rendem grandes 
manchetes para a empresa jornalística. 

A frequência média do gênero opinativo coluna 
(27,25%) sugere a tentativa dos dois jornais de pautar o 
debate público sobre a temática (agenda setting), come-
çando pela opinião do jornalista que a produz. Ter seus 
assuntos agendados pelo público leitor pode ser traduzi-
do como um status pessoal para o colunista, embora se 
saiba que a temática é muito específica para gerar dis-
cussões generalizadas. Esse gênero, que se caracteriza 
por ser regular, podendo ser diário, semanal, quinzenal 
ou mensal, de acordo com a periodicidade da publicação, 
traz comentários com breves relatos, emite juízo de valor 
e tem caráter levemente persuasivo, vez que exerce a co-
municação em um só sentido. 

Há autores que afirmam estar o futuro do jornal im-
presso na reportagem, pois, mesmo que o leitor tenha 
acesso a textos eletrônicos, não vai deixar de buscar as 
abordagens mais profundas de que o repórter lança mão 
na construção de matérias dessa natureza (LAGE, 1987). 
Apesar disso, foi identificada apenas uma reportagem du-
rante todo o período analisado neste estudo, o que repre-
sentou 0,38% do total das matérias veiculadas. 

Uma das questões jornalísticas que parece de gran-
de relevância na cobertura é a pluralidade de fontes. Foi 
verificado que a maioria das matérias – 38 (67,86%) – 
apresentou apenas uma fonte de informação e que ape-
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nas 18 (32,14%) delas contaram com informações de 
mais de uma origem. Ressalta-se que as matérias que 
trouxeram mais de uma fonte foram, na maioria, as notí-
cias, textos informativos que apresentam “mão única” do 
jornalista para o leitor, não havendo, portanto, a partici-
pação do público na produção do texto, ou seja, a “voz da 
população”. Mesmo nos textos que mencionaram mais de 
uma fonte, não foram verificadas opiniões divergentes, ou 
seja, o discurso era praticamente o mesmo, certamente 
representativo da opinião da empresa jornalística.

Pode-se inferir que a temática expansão universitária 
não representa para a mídia escrita cearense um tema de 
grande repercussão, o que revela a despolitização do pú-
blico e dos profissionais da mídia sobre o tema educação 
superior e que as matérias sobre o assunto somente al-
cançam visibilidade quando o objeto da informação é um 
fato negativo, como protesto de estudantes, denúncia etc. 

 
Conclusão

O presente estudo analisou a cobertura da mídia 
impressa cearense sobre expansão universitária, tema 
que interessa a uma parcela restrita da sociedade brasi-
leira, uma vez que somente pouco mais de 10% da popu-
lação de jovens de 18 a 24 anos cursa o ensino superior 
no país. Esse dado revela que o ensino universitário 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 oito anos. 

Dada a potencialidade do jornal impresso de apro-
fundar a cobertura dos fatos, esperava-se que a aborda-
gem dispensada a um assunto de tamanha relevância so-
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cial fosse de fato mais intensa, o que efetivamente não 
aconteceu, tendo em vista que 67,86% dos 56 textos es-
tudados 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 diferen-
tes percepções sobre um assunto e a diversidade de fon-
tes (pessoas ou instituições que fornecem informações ao 
jornalista) contribuem para o aprofundamento da matéria. 

Sabendo-se do caráter fundamental da comunica-
ção na sociedade de massa, a implantação de uma polí-
tica 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 edu-
cação superior, esse feedback do cidadão mostra-se fun-
damental para a produção de informações mais qualifi-
cadas, com conteúdo aprofundado, incluindo 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 disponíveis para 
encurtar distâncias e propiciar a comunicação interativa e 
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 embu-
tida. Mas isso precisa ser mudado. Muita coisa que acon-
tece no meio social merece visibilidade, embora não se 
encaixa nesse critério de extraordinário. Sendo reconhe-
cidamente relevantes do ponto de vista social, se os te-
mas educacionais não ganham mais espaço nas páginas 
dos jornais, pode-se afirmar que os conceitos de respon-
sabilidade social das empresas jornalísticas e mesmo dos 
profissionais de imprensa precisam ser modificados. 
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A educação é questão estratégica para qualquer na-
ção 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 desi-
gualdade social; é o atalho para que a população menos 
favorecida conquiste um lugar ao sol. Por tudo isso, a te-
mática educação não pode ser ignorada tampouco ocupar 
espaço mínimo na mídia. 

Dessa forma, a análise do conteúdo das matérias vei-
culadas nos jornais Diário do Nordeste e O Povo coloca-
-nos diante de uma verdade: a educação não é devidamen-
te tomada como tema social que comporte intervenção em 
todas as esferas, incluindo a mídia e a sociedade civil. 

A comunicação é uma questão fundamental e não se 
limita a promover a divulgação de temas específicos, por 
exemplo, no caso da educação, a “expansão universitária”. 
Portanto, faz-se necessária a construção de um novo tipo 
de relacionamento da mídia com o cidadão, com vistas à 
produção de informações mais qualificadas, nas quais a 
ausculta do cidadão esteja incluída. 

Finalmente, considera-se que os objetivos a que 
este estudo se propôs foram devidamente alcançados, 
uma vez que se identificaram os gêneros jornalísticos uti-
lizados pela mídia impressa cearense no tratamento da 
temática expansão universitária. Além disso, analisou-se 
o conteúdo das matérias sobre esse assunto, veiculadas 
nos dois jornais cearenses. 

Em virtude de esta pesquisa ter-se limitado a ana-
lisar matérias de dois periódicos do Estado do Ceará, si-
tuado na região Nordeste do Brasil, seus resultados não 
podem ser generalizados. Certamente, se essa análise 
tivesse sido realizada em veículos de outras regiões do 
país, os resultados seriam diferentes, considerando-se as 
peculiaridades sociopolíticas e culturais de cada região. 
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