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Resumo 

 

O presente trabalho é parte de uma monografia de conclusão de graduação em Jornalismo. 

Tem como objeto o programa Rádio Debate, da Rádio Universitária FM 107,9 MHz, de 

Fortaleza, e analisa como o discurso é construído pelas diversas vozes que constituem o 

debate radiofônico a partir da temática greve. Duas edições do programa foram 

selecionadas para compor o corpus: uma que trata sobre a Greve dos Professores da Rede 

Pública Municipal de Ensino de Fortaleza e outra que debate a Greve dos Professores da 

Rede Pública Estadual de Ensino do Ceará. Para a análise do corpus, são utilizados os 

dispositivos teórico-metodológicos da Análise do Discurso e da Análise da Conversação, 

através dos estudos de Orlandi (2000), Brandão (1997), Maingueneau (2001), Marcuschi 

(1998) e Koch (1997).  

 

Palavras-chave: Rádio Debate; Debate Radiofônico; Greve; Análise do Discurso; Análise 

da Conversação. 

 

 

1 Introdução 

 

 O Rádio Debate é um programa de debate radiofônico que vai ao ar desde 1996, de 

na Rádio Universitária FM 107,9 MHz, de Fortaleza, emissora da Fundação Cearense de 

Pesquisa e Cultura (FCPC), entidade de apoio à Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Atualmente, o programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 12h30.   

 Durante os 16 anos de atuação, tornou-se um importante espaço de debate no Ceará, 

abordando questões que não seriam tratadas da mesma forma na mídia tradicional. Dentre 

as temáticas abordadas estão: política, economia, cultura, arte, meio-ambiente, direitos 

humanos, saúde, educação, entre outras. O Rádio Debate não segue a lógica comercial e 

                                                
1 Trabalho apresentado no DT 1 – Jornalismo do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado de 3 
a 7 de setembro de 2012. Este trabalho é um recorte da monografia de conclusão de graduação apresentada ao curso de 
Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da Universidade Federal do Ceará, como requisito para a obtenção do 
grau de Bacharel, intitulada Rádio Debate: a greve e as estratégias discursivas do debate radiofônico.  
 
2 Estudante de graduação do 8ª semestre do curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da Universidade 
Federal do Ceará (UFC). Email: camilamtm@gmail.com. 
 
3 Orientador do trabalho. Professor do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Ceará (UFC). 
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atua numa rádio educativa, sem fins lucrativos. Desde o surgimento, o programa é 

apresentado pelo professor e jornalista Agostinho Gósson
4
. Atualmente, a produção do 

programa é feita pela jornalista Raquel Chaves, com o auxilio de um bolsista do curso de 

Comunicação Social da UFC.  

 O debate radiofônico é composto por convidados e um mediador que vão discutir 

sobre um determinado tema, com o objetivo de realizar uma conversação que exponha os 

diversos pontos de vista sobre a temática, indo além das informações possibilitadas pelas 

notícias. 

 O objetivo deste trabalho é compreender como o discurso sobre a greve é construído 

pelas diversas vozes que constituem o debate radiofônico. A partir daí, vamos refletir sobre 

o sentido da greve em cada edição selecionada do programa e sobre as relações de força 

mantida entre os diferentes locutores que participam dos debates. Para isso, serão utilizados 

os dispositivos teórico-metodológicos da Análise do Discurso e da Análise da Conversação. 

 Para compor o corpus, foram selecionadas duas edições do programa: uma sobre a 

Greve dos Professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Fortaleza e outra sobre a 

Greve dos Professores da Rede Pública Estadual de Ensino do Ceará. Ambas as greves 

ocorreram em 2011. O tema foi escolhido por compor uma relação de forças político-

ideológicas, em tese, opostas. De um lado, os trabalhadores, representados pelos sindicatos. 

De outro, os patrões, representados, aqui, pelos governos. O debate seria, então, palco 

dessas diferentes posições.   

 

2 A conversação  

 

O Rádio Debate é constituído por dois gêneros: o debate e a entrevista. No entanto, 

o formato original do programa é o debate. A entrevista só é realizada eventualmente, 

quando há a pretensão de alcançar um aprofundamento maior do que o possibilitado pelo 

debate. Ambos os gêneros possuem uma característica que os unem fortemente: a 

conversação.  

Luiz Antônio Marcuschi (1998) considera a conversação a prática social mais 

comum no dia-a-dia do ser humano. Para o autor, ela desenvolve o espaço privilegiado para 

a construção de identidades sociais no contexto real, sendo uma das formas mais eficientes 

                                                
4 Professor aposentado do curso de Comunicação Social da UFC. Atualmente, é ouvidor da mesma instituição. Foi diretor 
da Rádio Universitária FM entre os anos de 1996 e 2006. Também foi presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais 
no Estado do Ceará (Sindjorce) entre os anos de 1989 a 1992. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 3 

de controle social imediato. Ele afirma que para realizar uma conversação, exige-se uma 

grande coordenação de ações que exorbitam a simples habilidade linguística dos falantes 

(Marcuschi, 1998, p. 5).  

Ingedore Villaça Koch (1997) considera a conversação de maneira ampla, 

abrangendo não só os eventos de comunicação cotidiana, mas também os que fazem parte 

do exercício de uma profissão ou ocorrem no interior das instituições (1997, p. 67). Com 

pensamento que seria plenamente aplicável ao debate radiofônico, Koch afirma: 

[...] Em situações de interação face a face, o locutor não é o único responsável 

pela produção do seu discurso: trata-se, como diz Marcuschi, de uma atividade de 

co-produção discursiva, visto que os interlocutores estão juntamente empenhados 

na produção do texto: eles não só colaboram um com o outro, como “co-

negociam”, “co-argumentam”, a tal ponto que não teria sentido analisar 

separadamente as produções individuais. (1997, p. 69) 

 

Para Koch (1997), a conversação é organizada em turnos, que consistem em cada 

intervenção de um dos participantes no decorrer da interação. Marcuschi (1998) afirma que 

a conversação é baseada na regra básica de “fala um por vez”. Ele sugere uma distribuição 

linear e sequenciada dos falantes, do tipo A-B-A-B. Ou seja, um falando de cada vez de 

maneira alternada. No entanto, ressalta que essa regra é violada frequentemente. 

 

3 Análise do Discurso 

 

 De acordo com Helena Nagamine Brandão (1997, p. 18), a Análise do Discurso é 

formada por dois conceitos nucleares que alia o linguístico ao sócio-histórico: o de 

ideologia e o de discurso. Ela afirma que a AD nasceu da necessidade de superar o quadro 

teórico de uma linguística frasal que não dava conta do texto em toda sua complexidade. 

Segundo Eni Orlandi (2000), a AD é lugar de articulação de três regiões do conhecimento: 

Psicanálise, Linguística e Marxismo. 

 A AD, de acordo com Brandão, se apresenta como uma disciplina problematizante e 

em constante construção,  

[...] em que o linguístico é o lugar, o espaço, o território que dá materialidade, 

espessura a ideias, conteúdos, temáticas de que o homem se faz sujeito; não um 
sujeito ideal e abstrato, mas um sujeito concreto, histórico, porta-voz de um 

amplo discurso social. (Brandão, 1997, p. 84) 

 

 O discurso é uma das instâncias em que a materialidade ideológica se concretiza 

(Brandão, 1997, p. 37). Para analisar a articulação da ideologia com o discurso, é necessário 

dois conceitos tradicionais da AD: o de formação ideológica (FI) e o de formação 
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discursiva (FD). A formação ideológica tem como um de seus componentes uma ou várias 

formações discursivas interligadas. Já as formações discursivas, em uma formação 

ideológica específica e levando em conta uma relação de classe, são compreendidas como 

determinações do que pode e deve ser dito a partir de uma posição dada em uma conjuntura 

dada. (Brandão, 1997, p. 38).  

 Orlandi afirma que é preciso não pensar as formações discursivas como blocos 

homogêneos funcionando automaticamente. Segundo ela, as FDs são constituídas pela 

contradição, são heterogêneas nelas mesmas e suas fronteiras são fluidas, configurando-se e 

reconfigurando-se continuamente em suas relações (Orlandi, 2000, p. 44). 

 Para Brandão, o discurso é o ponto de articulação dos processos ideológicos e dos 

fenômenos linguísticos e é o efeito de sentido construído no processo de interlocução, que 

se opõe a uma concepção de língua como mera transmissão de informação (1997, p. 12 e 

89). A autora cita Orlandi, que diz que “o discurso não é fechado em si mesmo e nem é do 

domínio exclusivo do locutor: aquilo que se diz significa em relação ao que não se diz, ao 

lugar social do qual se diz, para quem se diz, em relação a outros discursos” (apud Brandão, 

1997, p. 89).   

 Segundo Dominique Maingueneau (2001, p. 54), a conversação não é considerada 

como discurso, mas sim como umas das formas de manifestação da interatividade essencial 

do discurso. O autor afirma que a conversação é a manifestação mais evidente da 

interatividade, em que os dois locutores coordenam suas enunciações, enunciam em função 

da atitude do outro e percebem imediatamente o efeito de suas palavras sobre o outro. Por 

locutor, entende-se como a função enunciativa que o sujeito falante exerce, ou seja, é o ser 

responsável pelo dizer (Brandão, 1997).  

 

 

4 A greve e as estratégias discursivas do debate radiofônico 

 

O corpus deste trabalho é composto por duas edições do programa Rádio Debate: 

uma sobre a Greve dos Professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Fortaleza (1º 

programa), exibida no dia 17 de junho de 2011; e outra sobre a Greve dos Professores da 

Rede Pública do Estado do Ceará (2º programa), exibida no dia 6 de outubro de 2011.  

Nos dois programas, o recorte discursivo analisado gira em torno da pergunta “o que 

é a greve?” e engloba a posição de cada locutor. Cada recorte possui formações discursivas 

próprias. Orlandi (2000, p.43) define formação discursiva como aquilo que determina o que 
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pode e deve ser dito por um sujeito em determinado contexto. É uma espécie de lugar 

assumido pelo sujeito na interlocução social. 

Optou-se por não explicitar o nome de cada locutor, numa forma de facilitar a 

organização dos exemplos em análise e, sobretudo, de entender tais falas como posições em 

jogo no discurso. Muito mais do que atuação pura e simples de sujeitos individuais, eles 

representam posições diferentes no embate sócio-político-discursivo. O que mais importa 

para esta análise é a posição no debate assumida ou representada pelos locutores, em função 

do cargo que cada um exerce, o que geralmente explica o motivo do convite para o debate. 

 

4.1 A greve no discurso do 1º programa 

 

O programa exibido no dia 17 de junho de 2011, que debateu a Greve dos 

Professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Fortaleza, possui os locutores e as 

respectivas formações discursivas representadas a seguir: 

 

Locutores Papel Social5 Formação Discursiva 

L1 Mediador FD1 (Emissora) 

L2 Procurador Geral do Município FD2 (Prefeitura) 

L3 Coordenador de Participação Popular 
da Prefeitura de Fortaleza 

 
FD2 (Prefeitura) 

L4 Membro da Direção do Sindicato FD3 (Sindicato) 

L5 Advogado do Sindicato FD3 (Sindicato) 

 

 L1 representa o mediador do programa e faz parte da FD1, constituída pela Rádio 

Universitária. L2 representa o procurador geral do município e L3, o coordenador de 

participação popular da Prefeitura de Fortaleza. Ambos fazem parte da FD2, que é 

constituída pela Prefeitura de Fortaleza. Já L4 representa um membro da direção do 

sindicato, enquanto L5 representa o advogado do sindicato. Os dois fazem parte da FD3, 

constituída pelo sindicato. 

 O trecho a seguir traz uma fala de L2 (procurador geral do município), no início do 

debate, após uma fala da representante do sindicato (L4): 

(1) L2: [...] Uma greve num estado autoritário de serviço público como nós tínhamos 

há 20 anos atrás [...] tem um significado, porque é uma greve contra o estado 
autoritário, então a greve, ela tinha esse significado positivo para a 

democracia. Uma greve do servidor público, na verdade, num estado 

democrático como o nosso, diligente, intervencionista, onde se tem uma 

Constituição com força dirigente nesse sentido, ela adquire uma outra 

                                                
5 Entende-se por papel social a atividade exercida pelo sujeito na sociedade.  
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conotação, além do mais em  governos  eleitos  com ampla liberdade de 
manifestação, de pensamento, de ideias  e de associação. [...] 

 

 Em (2), L2 (procurador geral do município) diz que a greve tinha um significado 

positivo para a democracia há 20 anos. Para Orlandi, o dizer tem relação com o não dizer. 

Ducrot (apud Orlandi, 2000, p. 82) afirma que o não dizer possui duas formas, o 

pressuposto (aquilo que deriva da instância da linguagem) e o subentendido (aquilo que se 

dá em contexto social). Ao dizer que a greve tinha um significado positivo para a 

democracia há 20 anos, pressupõe-se que, para L2, a greve tem um significado negativo 

para a democracia na atualidade.  

 Logo após, ele afirma que uma greve do servidor público num estado democrático 

adquire uma outra conotação. No entanto, L2 silencia e não acrescenta qual seria essa 

outra conotação. Antes ele havia afirmado que a greve tinha um significado positivo, 

portanto subentende-se que essa outra conotação significa que a greve tem um significado 

negativo.  

 Orlandi afirma que o silenciamento é outra forma em que o não-dito se apresenta 

(2000, p.83). Segundo a autora, existem três formas de silêncio: o silêncio fundador (faz 

com que o dizer signifique), o silêncio constitutivo (para dizer é preciso não dizer) e o 

silêncio local (censura – proibido dizer em uma determinada conjuntura).  

 Na frase a greve tinha um significado positivo para a democracia há 20 anos, 

percebe-se o silêncio constitutivo. Ou seja, se digo tinha um significado positivo há 20 

anos, não digo que hoje tem um significado negativo. Foi silenciada a segunda opção, mas 

ela já estava pressuposta na primeira frase, que foi dita de uma maneira mais suave e 

eufêmica. É o não dito que vem pelo dito.  

 Já na frase uma greve do servidor público num estado democrático adquire uma 

outra conotação é encontrado o silêncio fundador. Ou seja, L2 optou por não esclarecer 

qual era a outra conotação numa forma de atenuar o dito. No entanto, o silêncio apontou 

que havia a intenção de dizer que essa outra conotação era, na verdade, uma conotação 

negativa. O silêncio fundador indica que o sentido pode sempre ser outro (Orlandi, 2000, 

p.83).   

 No trecho (2), L5 (advogado do sindicato) é questionado por L1 (mediador) sobre 

qual é o entendimento do sindicato em relação ao cálculo do piso salarial. 

(2) L5: [...] O que tá em jogo, na verdade, se a gente for esmiuçar, n’é nem o valor 

do piso, é qual é o índice de reajuste do piso, é aí que tá o nódulo da questão. 

Então, você tem que em 2008, o valor do piso é 950 reais e este piso, criado pela 
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União, foi confirmado pelo Supremo, no sentido que compete à União criar o 
piso. Bom, 950, esse é o valor válido a partir de janeiro de 2009. O reajuste do 

piso está previsto onde? Na lei do piso... Tá no artigo 5º, parágrafo 2º da lei do 

piso. Lá tá a regra que é básica, que qualquer pessoa leiga, não precisa ser 

advogado, para compreender lendo, vai compreender isso. [...] O poder que dá 

competência ao MEC pra emitir a portaria tá no artigo 15 da lei do Fundeb, lei 

federal 11.494. Eu até desafio o procurador, que eu admiro e respeito como 

jurista, não é, a dizer qual é a lei, qual é a norma que diz que o MEC tem 

competência pra fixar piso. [...] 

 

 Em (2), para L5 (advogado do sindicato), o que tá em jogo e nódulo da questão 

significam qual é a real motivação da greve, que seria qual é o índice de reajuste do piso. O 

discurso de L5 (assim como o de L2 e, por vezes, o de L3) é marcado por elementos do 

discurso jurídico, baseando os argumentos em leis, artigos e parágrafos, em diversas 

ocasiões. No final do trecho, percebe-se um índice de polidez muito praticado pelo discurso 

político e jurídico: L5 elogiou, disse que admirava e respeitava L2 (procurador geral do 

município), e depois o desafiou a dizer qual é a lei, em tom de enfrentamento.  

De acordo com Oliveira (2005, p. 2), por polidez entende-se “o uso de estratégias 

verbais e não-verbais a fim de manter a interação livre de problemas”. Como objetivo 

inicial da interação, as estratégias ligadas à polidez visam transmitir uma imagem positiva 

do usuário com a finalidade de obter um retorno favorável para o propósito em questão 

(Oliveira, 2005, p. 2).  

 No trecho (3), L3 (coordenador de participação popular da Prefeitura de Fortaleza) 

coloca os pontos de vista da prefeitura sobre a greve em questão: 

(3) L3: [...] O MEC diz o custo aluno de 2009 para 2010 foi tanto, foi 15%, foi 10%... 

Portanto, ele dá este referencial percentual pra que os estados e os municípios, ao 

elaborar suas leis orçamentárias, para o ano seguinte, garantam esse reajuste e é 

isto que o sindicato não admite. E, infelizmente, de maneira irresponsável, disse 
pra sua categoria que o piso era 1.450 e sabe que não é verdade e por uma 

disputa interna dentro do sindicato, pra saber quem é o mais radical, fica a dizer 

que é 1.450, porque não tem coragem de dizer que é 1.187. [...] 

 

Em (3), L3 inicia sua participação no debate utilizando nenhum recurso de polidez 

em relação aos locutores da FD3, que representa o sindicato. São várias as marcas de 

impolidez que refletem, principalmente, acusações de L3 em relação a L4 (representante do 

sindicato) e L5 (advogado do sindicato): de maneira irresponsável; sabe que não é verdade; 

disputa interna dentro do sindicato; saber quem é o mais radical; e não tem coragem de 

dizer.  

Para Oliveira (2005), a polidez, como “norma” social, reflete o conjunto de 

prescrições que cada sociedade possui e que fixa comportamentos, estado de coisas ou 

maneiras de agir em determinadas situações. Há uma expectativa por parte do interlocutor 
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de que as ações do "outro" sejam polidas, e essa motivação tem uma base social, cultural e, 

principalmente, política (Oliveira, 2005, p. 2). 

 Na afirmação: Infelizmente, o sindicato disse para a categoria, 

irresponsavelmente, que o piso era 1.450, o termo Infelizmente indica a atitude com que o 

locutor se representa diante dos enunciados que produz (Koch, 1997, p. 50). Já 

irresponsavelmente, que é sinônimo de maneira irresponsável, indica a atitude subjetiva do 

locutor em face de seu enunciado, que pode ser traduzido como uma avaliação ou valoração 

dos fatos, estados ou qualidade atribuídas a um referente (Koch, 1997, p. 50).  

 Logo, L3 (coordenador de participação popular) diz se mostrar infeliz ao fazer uma 

avaliação (que pode ser entendida como acusação) de que o sindicato agiu sem 

responsabilidade ao dizer para a categoria que o piso era 1.450. L3 também acusou o 

sindicato de saber que o piso era de 1.187 e de não ter coragem de dizer, além de afirmar 

que o sindicato possui disputas internas que consistem em saber quem é o participante 

mais radical.  

 Em (3), percebe-se que, para L3, a greve foi iniciada de maneira irresponsável, já 

que uma das principais motivações era a conquista do piso de 1.450, calculado pelo 

sindicato. Também se pode dizer que, para L3, a greve foi impulsionada por disputas 

internas dentro do sindicato que consistem em saber quem é o participante mais radical.  

 O próximo trecho acontece no debate após a representante do sindicato (L4) 

responder sobre as acusações do coordenador de participação popular (L3) em relação às 

supostas disputas internas do sindicato. 

(4) L4: [...] Se você fizer uma retrospectiva aí, você vai ver que nesses anos que a 
prefeita foi... As duas vezes que ela foi eleita, né, nós fizemos 5 greves. Agora, 

você acha que é importante pra gente fazer greve? É um desgaste, eu tô aqui com 

um problema respiratório...  

L1: Respiratório, emocional, etc, é difícil. 

L4: É um desgaste. Agora, a gente não pode ver uma coisa que a gente lutou 

tanto, né, durante tanto tempo que é a lei do piso, sair pelos dedos, esvair-se 

sem a gente nem conseguir pegar, né. [...] Os professores não querem mais 

aguentar os desmandos da prefeita. Ela tem cumprir, é uma lei. Nós, nós, 

trabalhadores, a única coisa que a gente acredita ainda é na lei.  

 

 Ao perguntar você acha que é importante pra gente fazer greve?, L4 não se refere a 

um interlocutor específico, mas a todos, inclusive aos ouvintes. A pergunta foi lançada em 

resposta a L3, que julgou a greve como produto de disputas internas no sindicato para 

saber quem era o mais radical. L4 afirmou e reafirmou que a greve era um desgaste e que 

ainda lhe causava problema respiratório.  
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 O mediador concorda com L4, e acrescenta que, além de respiratório, a greve 

também causa problemas emocionais e que é difícil. A concordância ocorre, possivelmente 

pelo passado sindical do mediador do programa, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais do Estado do Ceará (Sindjorce).  

 Para L4, portanto, greve significa desgaste e maneira de conseguir uma coisa pela 

qual se lutou tanto. Ela afirma que a categoria (formada por nós, trabalhadores e 

professores) não quer mais acreditar nos desmandos da prefeita. Por desmandos entende-

se que são todas as ações que não são benéficas para a categoria dos professores.   

 Para a formação discursiva que representa o sindicato (FD3), a greve é desgastante, 

mas é uma maneira de conseguir algo pelo qual se luta. Na FD3, a greve, considerada muito 

acirrada, foi motivada pela falta de coerência no índice de reajuste do piso. A incoerência 

fez o sindicato defender um determinado cálculo para o valor do piso e a prefeitura, outro. 

Para os locutores dessa formação discursiva, a greve é da categoria, e não do sindicato. Para 

eles, a categoria estava firme, não queria confusão e só crescia e se unia a cada possível 

injustiça da prefeitura. 

Para a formação discursiva que representa Prefeitura de Fortaleza (FD2), a greve de 

servidores públicos tem um significado negativo na atualidade, porque ela ocorre num 

estado democrático e em governos eleitos com ampla liberdade de manifestação. Nela, a 

greve teria sido impulsionada por disputas internas dentro do sindicato e foi iniciada de 

maneira irresponsável e sem justificativa. Os locutores da FD2 (L2 e L3) falam com ar de 

superioridade, fundamentam seus argumentos em leis e utilizam um discurso institucional.  

 

4.2 A greve no discurso do 2º programa 

 

O programa exibido no dia 6 de outubro de 2011, que debateu a Greve dos 

Professores da Rede Pública Estadual de Ensino do Ceará, possui os locutores e as 

respectivas formações discursivas representadas a seguir: 

 
Locutor Papel Social Formação Discursiva 

L1 Mediador FD1 (Emissora) 

L2 Membro da Direção do Sindicato FD2 (Sindicato) 

 
L3 

Secretária de Educação Básica do 
Estado do Ceará 

 
FD3 (Governo do Estado) 

L4 Professora Autônoma FD4 (Professores) 
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L1 representa o mediador e faz parte da FD1, constituída pela Rádio Universitária, 

assim como no primeiro programa.  L2 representa um membro da direção do sindicato, 

constituindo a FD2. L3 representa a secretária de educação básica do estado, fazendo parte 

da FD3, composta pelo Governo do Estado do Ceará. Por último, L4 representa uma 

professora autônoma, sem vínculos com a rede estadual, e faz parte da FD4, representando 

todos os professores.  

Em (5), a secretária de educação do Estado de Ceará (L3) contextualiza a greve a 

partir do ponto de vista do Governo do Estado.  

(5)   L3: [...] Toda essa questão tem algo fundamental que nos une, que une a todos, 

os bem intencionados, né. Assim, a categoria, os que defendem os legítimos 

interesses dos professores. Nos une a importante pauta nacional que se coloca, 

né, com muito vigor, com relação a condição dos professores da educação básica, 

principalmente, né. Então, eu acho que esse é um momento importante que a 

gente vive, né, essa questão da lei, da própria lei do piso com as suas questões 

pouco claras, com seus processos não tão, vamos dizer assim, republicanos e 
tal, mas, de todo o modo, veio prá dar um incremento importante a essa condição. 

[...] O quê que são os desafios aí dessa comunicação e eu acho que gerou aí um 

conflito até bem maior do que o que, talvez, do que eu desejava, do que o que... 

Não sei, acho que alguns erros, de parte a parte, e também, eu acho, que para 

além da ação legítima do sindicato, o aproveitamento também político, 

politiqueiro, partidário, que eu acho que, sem dúvidas, a gente vê isso 

acontecendo nesse momento. Mas, assim... 

 

Para a secretária, toda essa questão tem algo fundamental que nos une, que une a 

todos, os bem intencionados. Considerando que toda essa questão significa todo o contexto 

da greve, L3 afirma que a greve tem algo fundamental que une os bens intencionados. A 

partir da enunciação seguinte de L3, entende-se por bem intencionado a própria secretária, 

que utiliza a 1ª pessoa do plural, a categoria e os que defendem os legítimos interesses dos 

professores. Em relação ao algo fundamental, L3 diz se tratar da importante pauta nacional 

sobre a condição dos professores da educação básica. Logo, para L3, a greve, através da 

importante pauta nacional sobre a condição dos professores da educação básica, une o 

governo, a categoria e os que defendem os legítimos interesses dos professores.  

L3 não especifica quem são os que defendem os legítimos interesses dos 

professores. Seria o sindicato? Há aqui um silenciamento. Encontra-se o silêncio fundador 

de Orlandi (2000), que indica que o sentido sempre pode ser outro. Também há um 

silenciamento ao afirmar, na enunciação seguinte, que a lei do piso possui questões pouco 

claras e processos não tão republicanos. É encontrado novamente o silêncio fundador, por 

não explicitar do que se tratam essas questões e esses processos.   

Em questões pouco claras, há a presença de pouco, um operador argumentativo que 

funciona orientando para a negação total (Koch, 1997, p. 37). Ou seja, o locutor não chega a 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 11 

dizer que as questões não são claras, talvez até numa forma de buscar a polidez. O não tão 

exerce a mesma função de pouco em não tão republicanos. Por republicano, entende-se 

algo que é relativo à república, como a gestão dos interesses públicos como finalidade do 

poder público. Pode-se até mesmo dizer que republicano é algo que faz bem ao 

funcionamento da república. Portanto, ao afirmar que a lei do piso tem processos não tão 

republicanos, L3 diz que os processos da lei do piso não estão em total articulação com o 

funcionamento da república.  

L3 considera que houve alguns erros de ambas as partes, mas afirma que para além 

da ação legítima do sindicato, [houve] o aproveitamento também político, politiqueiro e 

partidário. Ou seja, ainda que L3 admita que o governo errou, considera que houve um erro 

maior em relação a aproveitamento político, politiqueiro e partidário, mas não deixa claro 

sobre quem o praticou.  

Na verdade, L3, de maneira polida, acusa alguém de aproveitamento político, 

politiqueiro e partidário, mas utiliza novamente o silenciamento e não explicita quem 

praticou e como ocorreu esse aproveitamento. Teria sido o sindicato? As palavras 

politiqueiro e partidário trazem um sentido negativo que a palavra político não possui. 

Politiqueiro expressa algo que há de pior na política, por exemplo, quando se faz referência 

a alguém que se utiliza de métodos baixos e antiéticos na prática política. Já partidário tem 

seu uso formal na língua quando se refere a algo relacionado com partidos políticos, mas 

também pode conotar pejorativamente se referindo a algo que possui um interesse 

localizado.  

No trecho (6), L3 expõe os argumentos da Secretaria de Educação novamente. 

(6)  L3: [...] Porque, assim, reconhecemos, reconheço, não é, a questão da greve 

como instrumento legal, de luta das categorias e tal e tal, em contextos, né, 

que se apliquem. [...] O contexto que vivíamos não justificaria uma greve, 

porque tinha negociação. O que o estado, a forma como o estado vem tratando a 

pauta do sindicato junto às questões de melhorias para os professores, o portfólio 

que nós temos com relação a isso, não nos credencia para merecer descrédito não, 

muito pelo contrário, sabe? [...] 

 

A secretária de educação (L3) afirma: reconhecemos, reconheço, a questão da greve 

como instrumento legal, de luta das categorias e tal e tal, em contextos que se apliquem. 

Num enunciado posterior, o locutor diz: o contexto que vivíamos não justificaria uma 

greve, porque tinha negociação. Ou seja, para L3, greve é um instrumento válido em 

contextos que se apliquem. No caso, é afirmado que o contexto não justificava a greve. 

Então, para L3, a greve em questão iniciou sem razão justa, porque havia negociação.  
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Em (7), o representante do sindicato (L2) faz oposição à afirmação da secretária de 

educação.  

(7) L2: [...] Nós do sindicato Apeoc, a gente concorda que a greve é um 

instrumento legítimo, claro, mas nós primamos, né, por todas as negociações, 
esgotando todas as negociações para que iniciasse uma greve. E nós, desde 

abril, quando o Supremo decidiu que a lei era constitucional, até o final de julho, 

nós fizemos várias reuniões. Às vezes, as reuniões eram canceladas, porque o 

governador simplesmente viajava, né. E aí a categoria começou a ter raiva, 

porque ele marcava a reunião e viajava, né. Então, a categoria começou a ter 

raiva. [...] 

 

Para o sindicato, de acordo com L2, a greve é um instrumento legítimo, mas que só 

é iniciada quando se esgotam todas as negociações. A partir de (6) e (7), percebe-se que a 

concepção do representante do sindicato (L2) e da secretária de educação (L3) sobre greve 

é semelhante, no entanto divergem totalmente quando se trata da greve em questão. Para 

L2, as negociações haviam se esgotado, por isso houve o inicio da greve. Já para L3, havia 

negociação, por isso a falta de razão para a greve ocorrer.  

 Para a formação discursiva que representa o sindicato (FD2), a greve é um 

instrumento legítimo, mas utilizado apenas em caso de esgotamento das negociações. Ou 

seja, para o sindicato, as negociações com o Governo do Estado foram esgotadas. A greve 

em questão, segundo o locutor representante do sindicato, foi desencadeada por uma tabela 

salarial, apresentada pelo governo, que foi apelidada de Tabela Maldita 1, nome que já 

denuncia seu conteúdo negativo para a categoria. Dentre outros porquês da greve, o 

sindicato elenca a posição contrária do governador em relação à lei do piso, suas 

declarações polêmicas feitas em relação à carreira de professor
6
 e o seu não 

comparecimento às reuniões de negociação. Dentro da FD2, entende-se que greve não é 

algo que o sindicato gosta de realizar e que é possível conseguir avanços para a categoria 

sem a paralisação.  

Composta pela professora autônoma, a FD4, que representa todos os professores, faz 

maiores enfretamentos à representante do governo do que o locutor da FD2. Para a FD4, o 

governador não tinha boas intenções de resolver os problemas dos professores e a greve é 

entendida com um instrumento que possibilita a conquista de ganhos para a categoria.  

Para a formação discursiva que representa o Governo do Estado do Ceará (FD3), 

greve é legal em contextos que se aplicam. Para o locutor dessa formação discursiva, a 

                                                
6 Durante a greve, em agosto de 2011, uma suposta declaração do governador Cid Gomes gerou grande repercussão nas 
redes sociais e maior indignação nos grevistas: "Quem quer dar aula faz isso por gosto e não pelo salário. Se quer ganhar 
melhor, pede demissão e vai para o ensino privado. Eles pagam mais? Não. O corporativismo é uma praga".  
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secretária de educação, a greve em questão iniciou sem razão justa e gerou um conflito 

maior do que ela desejava. Na FD3, percebeu-se a opção de não fazer ataques diretos à 

categoria. O locutor tentava, até mesmo, uma certa aproximação com os participantes de 

formações discursivas opostas no debate, aceitando críticas e concordando quando podia. O 

papel da secretária na FD3, de amparo ao governo, foi cumprido nas tentativas de sempre 

explicar a versão do Estado e fazer defesa pessoal ao governador. A postura polida da 

secretária deixou o debate menos tenso e conflituoso se comparado ao primeiro programa. 

No entanto, o modo defensivo da secretária pode ser explicado pela imagem do Governo do 

Estado já bastante desgastada pelas declarações polêmicas do governador e pelo confronto 

na Assembleia Legislativa
7
.  

 

5 Considerações finais 

 

Neste trabalho, analisamos o discurso de duas edições do programa Rádio Debate: 

uma que discutiu a Greve dos Professores da Rede Pública Municipal de Ensino de 

Fortaleza e outra que debateu a Greve dos Professores da Rede Pública Estadual de Ensino 

do Ceará. O objetivo era compreender como o discurso do debate radiofônico é construído 

pelas diversas vozes que compõem a produção de sentido sobre um tema polêmico, no caso, 

a greve.  

 Composto por diversas formações discursivas, o debate produziu diferentes pontos 

de vista sobre o tema greve. As FDs
8
 que representavam as categorias profissionais dos 

professores concordam que ambas as greves só iniciaram porque haviam cessado as 

negociações, dentre outros motivos. Já as FDs que representavam o governo, nos dois 

programas, defendiam que ambas as greves eram injustificáveis nos contextos em que 

ocorriam.  

Dentro das particularidades de cada programa, são encontradas diferenças e 

similaridades nas formações discursivas análogas, bem como na condução da conversação. 

De comum, nas FDs que representavam os trabalhadores, encontramos o ponto de vista de 

legitimidade do instrumento greve e o sentimento de que é algo desgastante, utilizado 

                                                
7 No dia 29 de setembro, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovou a Lei Nº 15.009 que estabelecia piso 
salarial de R$ 1.187 para 270 professores de nível médio. Na ocasião, professores grevistas que tentavam acompanhar a 

votação de perto foram impedidos de entrar na Assembleia pela Polícia Militar. Houve confronto, duas pessoas ficaram 
feridas e quatro professores foram detidos. Três dos professores detidos faziam greve de fome. O ocorrido ganhou 
destaque na imprensa nacional e grande repercussão na sociedade cearense. 

 
8 Formações discursivas.  
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apenas quando não há outra solução. Percebeu-se também, nos dois programas, a 

necessidade de afirmar que o sindicato não “gosta” de greve.   

A postura do sindicato do 1º programa é mais agressiva se comparada à posição do 

sindicato do 2º programa. No entanto, consideramos que esse tipo de atitude durante o 

debate depende também do modo de agir dos interlocutores das demais formações 

discursivas. Os representantes da prefeitura, no primeiro programa, atacam os integrantes 

do sindicato de maneira direta, não se preocupando muito com a polidez nas falas. Já no 

segundo programa, a representante do governo, secretária de Educação Básica, tem uma 

postura mais contida em relação ao membro do sindicato e à professora autônoma que 

estava presente. 

 O mediador, que compunha a FD1 em ambos os programas, representava a Rádio 

Universitária por meio do Rádio Debate. Poucas foram as vezes que o mediador colocou 

sua opinião diretamente. Ainda que possua um passado sindical, o mediador não privilegia 

uma formação discursiva em detrimento de outra.  

 Em relação à conversação, os programas possuem algo em comum: as estratégias 

utilizadas no discurso vão definir a maneira como a conversação é conduzida. No primeiro 

programa, por diversas vezes os locutores não utilizam recursos de polidez e fazem 

acusações de forma deliberada num programa ao vivo. Por isso, a conversação do primeiro 

programa ocorre de maneira conflituosa, havendo diversas tomadas de turnos, sobreposição 

de vozes e falas simultâneas, o que prejudica o entendimento do ouvinte, mas mostra a 

situação de conflito no contexto de uma greve. 

No segundo programa, também há conflito, mas os locutores utilizam mais da 

polidez e se mostram abertos a opiniões divergentes, o que gera uma conversação mais 

fluida, com poucas interrupções. O segundo programa possui poucas sobreposições de 

vozes, o que facilita o entendimento do ouvinte e aponta que a circunstância parece ser 

menos tensa.   

 Percebeu-se a predominância das falas de representantes do governo em ambos os 

programas. No primeiro programa, o procurador geral do município expôs seus argumentos 

mais vezes do que os demais participantes. Para alcançar essa predominância, o locutor 

utilizou a eloquência que provavelmente adquiriu na sua profissão, além de assaltos a 

turnos e pedidos ao mediador de concessão de fala.  

No segundo programa, houve um grande domínio das falas da secretária de 

Educação Básica. A locutora se utilizava da polidez, o que abriu espaço para suas falas. O 
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recurso da polidez utilizado pela secretária pode ser considerado como uma estratégia, de 

modo a não ocasionar conflito durante o debate, pois, naquele contexto de greve, a imagem 

do Governo do Estado já estava bastante prejudicada.  

A partir da experiência do Rádio Debate, consideramos que o mediador, ainda que 

aparentemente se mantenha distanciado, ele conduz o debate, fazendo o papel de “gestor da 

palavra”, proposto por Patrick Charaudeau (2007, p. 219): “faz perguntas, distribui os 

turnos de fala, tenta atenuar as intervenções mais agressivas, pede explicações” etc. 

Diversas vezes, ainda que maneira contida, L1 troca experiências sobre a greve com os 

outros locutores e lança comentários sobre o debate, sem roubar a cena de seus 

interlocutores.  
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