
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XIII	  Congresso	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  na	  Região	  Centro-‐Oeste	  –	  Cuiabá	  –	  MT	  -‐	  8	  a	  10	  de	  junho	  de	  2011	  

 

O conflito midiático como luta pelo poder simbólico – um estudo de caso da crise da 

Universidade de Brasília em 20081 

 

Edemilson Cruz Santana Júnior2 

Universidade de Brasília (UnB) 

Resumo 
 
O presente artigo discute o conflito midiático como elemento da luta pelo poder simbólico. 
De que modo e por meio de quais estratégias os diferentes atores sociais disputaram a 
construção de uma versão predominante a respeito do episódio da crise da Universidade de 
Brasília em 2008. As razões de seus êxitos e fracassos em transformar visibilidade midiática 
em capital político, utilizando-o na batalha pela opinião pública. Ao problematizar o caso 
em tela, apresenta discussão teórica sobre o papel da imprensa e dos diferentes atores 
sociais na construção social do acontecimento.  
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O conflito midiático  

Na era da informação em tempo real, as trincheiras dos conflitos políticos e midiáticos 

não se distinguem com facilidade. Imagem é poder, e sobre o poder se desenvolve a 

dinâmica da política em uma democracia de massas, acessada pelo cidadão sobretudo 

através dos meios de comunicação de massa. A propagação de opiniões e imagens sobre um 

dado acontecimento de interesse político é vital, portanto, para os atores sociais envolvidos 

em tais disputas.  

Se é através dos meios de comunicação de massa que os indivíduos acessam o universo 

de compartilhamento social e com isso formam sua opinião sobre um dado  acontecimento, 

isso configura uma importância central da mídia nos conflitos políticos. 

Ora, se opinião pública, construída, sobretudo, através da imagem, é um dos vetores 

centrais na política atual, nada mais importante, então, do que ter a seu favor a visão final 

sobre um acontecimento, sobre um escândalo, ou uma disputa política. Isso porque a 

representação dos acontecimentos construída pela cobertura jornalística passa, por vezes, a 

ser mais “real” que a própria realidade. 

Em O Poder Simbólico, Bourdieu (1989) apresenta com clareza a dinâmica da disputa 

política em democracias representativas como elemento simbólico, discursivo, construído e 

                                                
1 Trabalho apresentado no DT 1 – Jornalismo do XIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Centro-
oeste  realizado de 8 a 10 de junho de 2011. 
 
2 Bacharel em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB), email: 
edemilsonparana@gmail.com .  
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constituído sobretudo por meio da imagem. Sua definição de “campo político” aborda com 

clareza a disputa analisada por esse artigo:  

 

“O campo político é pois o lugar de uma concorrência pelo poder que se 
faz por intermédio de uma concorrência pelos profanos ou, melhor, pelo 
monopólio do direito de falar e de agir em nome de uma parte ou da 
totalidade dos profanos” (BOURDIEU, 1989, p.185). 

 

Dentro dessa lógica, em que palavra se transforma em discurso e o discurso produz 

crença, que ultima instância leva à força simbólica e capacidade de realização e poder de 

execução; a relação de amor e ódio, disputa e colaboração entre campo político e campo 

midiático não ultrapassam, em ultima análise, a linha da disputa central na sociedade: a 

busca pelo poder. Isso é ainda mais válido porque tais fatores se retroalimentam. A crença 

no discurso reforça o poder simbólico de seu agente que, munido desse poder, é capaz de 

gerar mais crença. Tal força simbólica gera poder de execução e realização, que por fim se 

retroalimenta com a produção de mais força simbólica. 

A partir desse entendimento é que os diferentes atores sociais disputam, no campo da 

mídia, a propagação de informações que são favoráveis a eles, e desfavoráveis aos seus 

adversários, na conquista da opinião pública e por consequência na determinação de sua 

vitória política. A isso denominamos conflito midiático. 

Nessa disputa, indivíduos e instituições se engajam na atividade de construir 

acontecimentos guiados por estratégias e táticas de comunicação de acordo com os fins em 

vista, ou seja, de acordo com uma intencionalidade própria. Em momentos de crise, esse 

engajamento se acirra numa disputa simbólica e uma negociação intensa pela produção da 

versão hegemônica das ocorrências. 

O conflito midiático é, então, travado na esfera da mídia, onde os atores sociais 

envolvidos lutam pela propagação e aceitação pública da melhor representação sobre eles e 

pelo prevalecimento final de sua versão sobre um dado acontecimento. Para isso se utilizam 

de estratégias de comunicação específicas diante dos objetivos a serem alcançados.  

Para além da disputa entre os atores, a própria dinâmica da cobertura jornalística 

favorece o acirramento das polaridades. Motta (2008) afirma que conflito é categoria 

estruturante da narrativa política. Isso configura centralidade do conflito na determinação 

das notícias. O noticiário passa, a partir de um enquadramento bipolar, em que personagens 

da política são sucessivamente posicionadas umas contra as outras, a tecer uma teia da 

intriga. Isso acontece porque, segundo ele,  
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“é cômodo para os jornalistas utilizarem o conflito como uma pré-
categoria porque enquadram a realidade política como disputa, 
enfrentamento, oposição. Isso facilita a tarefa da reportagem e a rápida 
comunicação com os receptores” (MOTTA, 2008, p. 17).  

 

Assim, o conflito passa a ser tomado como uma pré-categoria precedente ao que virá a 

ser notícia, da qual derivarão outras subcategorias (protagonista, antagonista, adversário). 

No caso específico da ocupação da reitoria da Universidade de Brasília, em abril 2008, 

uma verdadeira guerra pela opinião pública foi travada no campo da mídia e isso foi, sem 

dúvida, estimulado pela própria cobertura jornalística, que intensificou antagonismos e 

buscou na fala de cada ator a radicalidade de suas posições.  

Para Traquina (2005), os jornalistas têm o hábito de ver o mundo de maneira bipolar, 

isto é, através de polos opostos tipo o bem x o mal, o pró x o contra. Segundo o autor, a 

objetividade, a rapidez e a vontade de simplificar a realidade contribuem para isso. Essa 

visão leva os jornalistas a dramatizarem naturalmente a percepção e o relato dos fatos e 

desenvolver um gosto pela dramatização e pela oposição entre ideias e fontes. 

Para nós, a característica intrínseca ao conflito midiático é justamente esse reforço 

mútuo entre mídia e atores sociais, envolvidos na disputa política, do caráter conflituoso da 

“guerra posição” pela opinião pública. Nessa “guerra”, a vitória dos atores é determinada 

pelo prevalecimento de sua versão dos acontecimentos como a versão hegemônica, 

referendada pela opinião pública e estabelecida como verdade no universo social de 

compartilhamento. Estudar essa disputa foi o objetivo do presente trabalho.  

 

A ocupação da reitoria da Universidade de Brasília em 2008 

Em janeiro de 2008 uma série de denúncias de corrupção na reitoria da Universidade de 

Brasília (UnB) começaram a ser noticiadas pela imprensa. Elas estavam, em sua maioria, 

ligadas a FINATEC, fundação de apoio veiculada à UnB. A revelação de que cerca de R$ 

450 mil da fundação de apoio haviam sido gastos com a reforma luxuosa do apartamento 

funcional do reitor, gerou grande repercussão. No mês de abril, após uma série de 

mobilizações, um grupo de aproximadamente cento e cinquenta estudantes ocupou o 

gabinete do reitor e lá permaneceu por exatos quinze dias. Os estudantes reivindicavam uma 

pauta de dezesseis itens, entre eles, o afastamento do então reitor Timothy Mulholland. 

Após intenso jogo público de disputa e negociação, o reitor e a administração superior da 

Universidade se afastaram permanentemente de seus cargos. Novas eleições foram 

realizadas e um novo grupo, amparado sobretudo pelo voto estudantil, foi eleito para 

administrar a Universidade. 
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A cobertura do acontecimento teve projeção nacional. No mês de abril, quando ocorreu 

o protesto, foram veiculadas quinze matérias no Jornal Nacional da TV Globo, o principal 

telejornal do país, contabilizando uma média de uma matéria a cada dois dias durante o mês 

da ocupação. O episódio foi capa dos principais jornais do país como Folha de S. Paulo, O 

Globo e O Estado de S. Paulo. Também no mês de abril, o tema foi oito vezes capa no 

principal jornal do Distrito Federal, o Correio Braziliense, que publicou no mesmo mês 

sessenta e quatro matérias sobre a crise da UnB. A intensidade da cobertura do Jornal de 

Brasília não foi muito diferente. Ao longo do mês de abril foram doze capas e trinta e duas 

matérias, em sua maioria página inteira, dedicadas ao tema. 

Através de intensa análise da cobertura do jornal Correio Braziliense e por meio de um 

grande quantitativo de entrevistas realizadas com os principais atores sociais envolvidos na 

disputa, dividimos, para efeito de análise, em quatro os atores: movimento estudantil, 

Ministério Público, Secretaria de Comunicação/reitoria da UnB e imprensa. Esses quatro 

atores, com diferentes graus de sucesso, foram determinantes na construção da versão final 

ou visão hegemônica sobre a crise da Universidade de Brasília. Neste trabalho analisamos a 

performance de dois desses atores – os principais protagonistas desta disputa – reitoria da 

Universidade e movimento estudantil. 

 

O comportamento midiático e as estratégias de comunicação – Estudantes versus 

Reitoria 

As transformações estruturais na sociedade e no jornalismo advindas com a 

globalização, tornou a notícia um dos produtos de maior abundância na realidade global. 

Para CHAPARRO (2007),  

 

“noticiar passou a ser a mais eficaz forma institucional de agir, 
discursando, e de discursar, agindo. Para o sucesso, as instituições 
apropriaram-se das habilidades narrativas e argumentativas do 
jornalismo; assimilaram as rotinas e a cultura da produção 
jornalística; e no planejamento e controle dos acontecimentos, a 
dimensão comunicativa ganhou preponderância, para a divulgação 
dos eventos e a difusão do discurso” (CHAPARRO, 2007, 
disponível em: 
<http://www.oxisdaquestao.com.br/integra_integra.asp?codigo=98>. 
Acesso em 20 mar. 2011).  

 

Essa necessidade, que leva ao entendimento da mídia como arena de disputa 

simbólica, posiciona de diferentes modos os atores sociais envolvidos na cobertura da 

ocupação da reitoria da Universidade de Brasília em 2008  em relação ao conflito midiático. 
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De um lado estudantes – que denunciam as transgressões e desmandos de uma reitoria 

supostamente corrupta; de outro a reitoria e seus órgãos oficiais – que rebatem as acusações 

de estudantes e demais atores sociais.  

Neste trabalho analisamos com cuidado as ações e principais estratégias de estudantes e 

reitoria na busca por mais visibilidade para suas visões e versões sobre o acontecimento. 

Essa análise foi precedida de entrevistas com os principais atores envolvidos (estudantes, 

reitoria e repórteres que cobriram o evento). Tais versões foram comprovadas ou não pela 

análise qualitativa do resultado final prático de tais estratégias na cobertura – em que 

medida suas ações foram responsáveis pelo sucesso ou fracasso em obter a atenção e 

anuência da cobertura midiática. Para efeitos de análise, nos limitamos ao estudo da 

cobertura do jornal Correio Braziliense nos quinze dias de ocupação da reitoria da 

Universidade – 3 a 18 de abril de 2008. 

O estudo das estratégias de cada um dos atores bem como sua interpretação sobre o 

trabalho da imprensa releva elementos interessantes sobre modo de como de como a 

sociedade tem se “profissionalizado” ao lidar com a imprensa.  

No livro Mídia das Fontes – um novo ator no cenário jornalístico brasileiro, Francisco 

Sant’anna (2005) analisa essa “profissionalização” dos atores sociais em lidar com a 

imprensa e produzir conteúdo jornalístico. Para ele, “a ação das fontes produzindo 

conteúdos para a imprensa se vale da estratégia de suprir deficiências materiais da mídia” 

(SANT’ANNA, 2005, p. 45). Isso é especialmente válido em um cenário marcado pela 

contradição entre o encolhimento das redações de meio tradicionais de um lado e o 

crescimento exponencial do volume de informações e do caos organizativo de outro. Ainda 

de acordo com o autor, “para assegurar seus temas, as fontes tendem a suprir tarefas que 

seriam originalmente da imprensa” (Ibid.).  

Foi exatamente o que fizeram estudantes e reitoria, com maior ou menor eficiência, no 

caso em tela. Mas esses atores foram além: disputaram entre si e com a imprensa a força 

simbólica de suas ações e discursos, utilizaram a palavra como instrumento de combate.  

No caso dos estudantes, o campo político e o campo midiático quase não se 

diferenciavam na hora da escolha de ações e estratégias. Agir politicamente era sobretudo 

agir midiaticamente por meio de performances e discursos. A condição de lutadores do 

campo simbólico, não detentores de poder formalmente constituído – diferentemente da 

reitoria – colocou os estudantes em uma posição onde havia poucas saídas senão agir 

midiaticamente, no entanto, a naturalidade e habilidade com que realizaram tais incursões 
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demonstrou que esse ator social tinha uma compreensão especial sobre a dinâmica e 

importância da mídia para seu êxito político. Demonstrou comportamento midiático.  

Por comportamento midiático entendemos uma tendência em agir com naturalidade na 

esfera da visibilidade, uma propensão a enxergar o poder simbólico da disputa e com isso 

produzir performances midiáticas, como em um verdadeiro espetáculo3, significa trabalhar, 

ainda que sem dar conta disso, midiaticamente na política e politicamente na mídia. O 

comportamento midiático é representado por uma habilidade natural, uma espécie de 

sensibilidade no entendimento e trato com a midiatização da política e das relações sociais. 

Um conceito que pretendemos discutir de modo mais aprofundado em outros estudos. 

 

 Ações, estratégias e compreensão dos estudantes na dinâmica do conflito midiático 

Os estudantes que ocuparam a reitoria da Universidade de Brasília em 2008 tiveram uma 

habilidade especial em trabalhar sua performance político-midiática demostrando uma 

tendência que denominamos comportamento midiático. 

Em entrevistas para este trabalho, eles demonstraram estar constantemente preocupados 

com o que “pautava” ou não a cobertura. Essa preocupação advinha primariamente da 

necessidade política. “Precisávamos chamar todos os estudantes, mostrar que estava 

havendo uma ocupação de reitoria e principalmente conscientizar sobre o significado 

daquele ato”, declarou Raoni Japiassu, um dos integrantes da Comissão de Comunicação do 

Movimento de Ocupação. 

Essa comissão foi a primeira a ser escolhida e instituída, logo após a ocupação do prédio. 

O objetivo era encarregar estudantes, com experiência e conhecimento mínimo na área, 

criar um canal de diálogo com a imprensa e divulgar as ações do movimento para os demais 

estudantes da Universidade. A comunicação do movimento com os demais estudantes era 

realizada sobretudo através da internet, por meio de recursos como rádio web (rádio pela 

internet) e blogs. Plataformas virtuais e mídias sociais como Orkut, YouTube, entre outros, 

eram utilizadas para divulgação de vídeos, relatos, eventos em apoio ao movimento. 

O valor-noticia da ocupação aliada à total disposição dos estudantes para divulgar suas 

ações e falar com a imprensa, facilitou a divulgação do caso, que acabou ganhando projeção 

nacional e apoio de outros estudantes, professores, além de sindicatos, entidades e 

movimentos sociais. 

                                                
3 Sobre isso ver: A Sociedade do Espetáculo de Guy Debord (1966). 
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A preocupação com o conteúdo produzido e apresentado pela imprensa - o modo de 

como eram retratados - era constante e um dos grande motivadores de toda a organização da 

estrutura da Comissão de Comunicação. “Precisávamos de apoio para permanecermos 

ocupados e termos sucesso. Todo esse trabalho de comunicação visava publicidade e apoio. 

Precisávamos de algum jeito passar nossa própria versão”, contou Danilo Silvestre, também 

integrante da comissão. 

O funcionamento e estruturação da comissão refletia essa preocupação que, para além do 

conteúdo da mídia, ia em constituir uma comissão que fosse representativa da 

multiplicidade de visões, correntes e pensamentos do movimento estudantil4 presente nos 

diferentes grupos que ocuparam o prédio.  

A comissão tinha alguns princípios e práticas próprias no trato com a mídia, mas só era 

autorizada a falar o que havia sido decidido na assembleia geral do movimento. Nesse caso, 

deveriam se furtar apenas a produzir e publicar notas, comunicados e declarações 

autorizadas através de votações em assembleia e sempre respeitando os termos e princípios 

definidos pela mesma. Pequenos comunicados, divulgação de atos, relatos do que acontecia, 

atualização do blog, programação da rádio web, publicidade e divulgação via e-mail e sites 

de relacionamento eram permitidas sem aprovação da assembleia geral. A escolha dos 

integrantes da comissão também foi aprovada pela assembleia. Eles usavam crachás de 

identificação para facilitar o trabalho da imprensa e com o restante dos estudantes. A ONG 

Intervozes e o Centro de Mídia Independente (CMI) ajudavam no trato com os jornalistas e 

na divulgação das informações em meios de comunicação alternativos. 

Inicialmente foi decido em assembleia que apenas os membros da Comissão de 

Comunicação falariam à imprensa. Mas logo essa determinação foi desrespeita por vários 

ocupantes. Os membros da comissão reclamavam da ingerência de dirigentes do Diretório 

Central dos Estudantes (DCE) como Catharina Lincoln, Fábio Félix e Luísa Oliveira, que 

desrespeitavam a determinação da assembleia geral falando constantemente com a imprensa 

em nome do movimento. A busca prioritária pelos dirigentes do DCE por parte da imprensa 

esvaziou parte das funções da Comissão de Comunicação. Com passar do tempo, a 

comissão passou a trabalhar apenas com a divulgação da atividades do movimento nas 

mídias sociais. 

Em entrevista para este trabalho, Fábio Felix, um dos dirigentes do DCE, explicou o 

porquê dessa concentração, mostrando entender a dinâmica da necessidade de 

                                                
4 Para efeitos deste artigo, os termos “movimento estudantil” e “estudantes” ambos se referem aos integrantes do 
Movimento de Ocupação da Reitoria da Universidade de Brasília em 2008.  
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personalização e informação privilegiada por parte da imprensa. “O pessoal reclamava 

muito porque dizia que estávamos atravessando a competência da comissão de comunicação 

e que não deveríamos ficar falando com a imprensa o tempo todo em nome do movimento. 

Mas a verdade é que a própria imprensa não se interessava em ir atrás da comissão de 

comunicação para obter informações. Eles vinham atrás de nós o tempo todo e tínhamos 

que fazer esse trabalho. Acho que isso acontecia porque nós tínhamos uma série de 

informações que a própria comissão não tinha, a comissão estava meio distante das 

discussões e da tomada de decisões. Acho que esse foi um processo meio natural”. 

Os dirigentes do DCE foram os mais procurados pelos jornalistas. Isso se deveu ao fato 

de serem eles os principais encarregados das negociações com a reitoria5 e demais 

autoridades. O status de líderes do movimento reforçou a preferencia dos jornalistas por 

suas declarações. “Nós do DCE éramos assediados constantemente. Havia dias em que eu 

precisava desligar meu celular para poder dormir. As ligações não paravam. Ainda assim eu 

sempre tentava ajudar, sabia da importância daquilo para a gente”, nos contou Fábio Félix. 

Entendo a importância da batalha na esfera midiática, essas lideranças se prepararam 

para ocupar da melhor forma possível os espaços abertos com a cobertura da ocupação. 

“Durante a ocupação, nós do DCE, fazíamos reuniões todas as manhãs para definirmos 

linhas de fala e resposta política na imprensa”, disse Catharina Lincoln em entrevista para 

este trabalho. 

  Fábio Félix explica a intenção de atos midiáticos. Em um deles, o DCE chamou a 

imprensa para cobrir a ida dos estudantes ao Ministério Público protocolar uma 

representação contra o reitor, em outro ligou para jornalistas para que registrassem a 

discrepância entre as condições da moradia estudantil no campus da Universidade e o luxo 

do apartamento do reitor. “Desde o começo nos tentamos fazer uma série de ações para dar 

visibilidade ao problema da UnB na mídia e na sociedade. O ato no ministério público, na 

casa do estudante; algumas vezes tentamos vender pautas”, conta. “Com o tempo passamos 

até a conhecer um pouco mais sobre o comportamento dos jornalistas, o que chamava 

atenção deles, o que não chamava”, conta Diogo Ramalho, um dos integrantes da Comissão 

de Comunicação do movimento. 

Tal aproximação fez com que fossem criados até mesmo laços e relações de 

confiança entre jornalistas e estudantes. “Em alguns casos, cheguei a criar relação 

sentimental com o jornalista. Foi o caso da Jornalista do Jornal de Brasília, a Gisela Cabral. 

A gente percebia que muitos dos jornalistas que cobriam o caso eram jovens, e também se 

                                                
5 Para efeito deste artigo, os termos “reitoria”, “SECOM” e Secretaria de Comunicação referem-se ao mesmo ator 
social. 
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emocionavam com aquilo tudo. Era importante criar uma relação de confiança. Eu sabia que 

muitas das matérias deles eram derrubadas ou mudadas pelos editores”, disse Fábio.  

“Ele era praticamente o assessor de imprensa do movimento, porque se eu precisava 

de alguma coisa, eu ligava para o Fábio. Falava em movimento estudantil, para mim era o 

Fábio, era a primeira pessoa que vinha à minha cabeça. Se eu pedia algo, ele ajudava. A 

relação com a fonte foi muito importante para mim, porque ele me ajudou em vários 

momentos. Tanto nos momentos tensos, quando eu precisava da informação, quanto nos 

momentos em que não havia informação nenhuma e ele me passava algo novo”, nos 

explicou a repórter Gisela Cabral em entrevista. 

  A repórter nos deu uma declaração que demonstra o que realmente orientou e 

possibilitou essa relação. “Muitas vezes eu me senti usada [pelo interesse das fontes], mas 

eu também tinha interesses. Eu precisar chegar na redação com uma matéria. Era um jogo 

de interesses e nessa relação um precisava do outro com a mesma intensidade. Eles queriam 

vender o peixe deles e a gente comprava o que dava. Teve muita coisa que eu não publiquei 

porque julguei irreal”. 

  Tudo somado, os estudantes se utilizaram de performances midiáticas – como 

protestar em frente ao apartamento do reitor, hastear a bandeira brasileira na reitoria, lavar 

as rampas do prédio contra a “sujeira” da corrupção, entre tantos outros –, relação de 

proximidade e colaboração com jornalistas, comunicação por mídias alternativas, 

organização e preparo prévio para responder a imprensa, entre outras ações para otimizar e 

aumentar os ganhos políticos advindos com a visibilidade. 

  Dois exemplos de sucesso da tentativa dos estudantes em alterar o rumo da 

cobertura a seu favor, verificados em nossa análise, são a reivindicação para que a imprensa 

descrevesse o movimento como “ocupação” e não “invasão”, além da exigência para que a 

cobertura fosse além da questão ética, discutindo os problemas políticos da Universidade. 

Após a intensa exigência dos estudantes, a cobertura analisada mudou razoavelmente, 

sobretudo em relação ao primeiro ponto. Logo na primeira semana do movimento, o jornal 

Correio Braziliense passou a utilizar a expressão “ocupação” ao invés de “invasão”.  

 Para os estudantes, ocupação era um termo que significava a tomada momentânea 

de um prédio público, que permanecia preservado, como forma de protesto e enquanto não 

fossem atendidas um conjunto de reivindicações. Invasão, ao contrário, significava a 

tomada do edifício para si, no sentido de posse e violação à propriedade.  

  O conflito entre as pautas moral/éticas, preferidas pela imprensa, e a pauta 

política/estrutural, central para os estudantes era constante. Enquanto a mídia estava 

interessada  nos escândalo do reitor e na reivindicação dos estudantes contra a corrupção, os 
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estudantes queriam discutir o problema como algo sistêmico, que era primariamente parte 

da política de sucateamento e precarização das universidades públicas brasileiras, bem 

como falta de democratização dos espaços decisórios na UnB. “Quando tentávamos trazer a 

questão política eles sempre arrumavam uma maneira de voltar á questão moral, muitas 

vezes tentavam induzir nossas conclusões”, reclamou Luísa Oliveira, uma das dirigentes do 

DCE à época, em entrevista para este trabalho. “A pauta do movimento estudantil não era a 

mesma da mídia. Sempre tentávamos puxar para o lado político e eles sempre tentavam 

interpretar pela questão ética, pela questão moral. O que queríamos então, além de fazer 

nossa própria mídia, era explorar a mídia corporativa ao nosso favor e aos poucos introduzir 

a pauta política dentro da pauta ética”, explica. 

A reivindicação funcionou de certo modo. Nossa análise observou que já na segunda 

semana da cobertura, o jornal Correio Brazilense começou a apresentar matérias que 

tratavam da democratização dos conselhos superiores da Universidade e da organização 

nacional do movimento estudantil, ainda que num momento de grande volume de denúncias 

de corrupção relacionadas à administração da Universidade.  

 

Ações, estratégias e compreensão da Secretaria de Comunicação da Universidade 

de Brasília na dinâmica do conflito midiático 

Se os estudantes mostraram habilidade e disposição em aproveitar a visibilidade 

midiática aberta com o protesto, o mesmo não pode se dizer do órgão oficial de 

comunicação da reitoria da UnB – a Secretária de Comunicação da UnB (SECOM) – que se 

mostrou reticente, sonegando declarações e informações. Tal postura, essencialmente 

defensiva, fez com que o órgão, e por consequência o próprio reitor, perdessem espaço e 

visibilidade na defesa de suas posições.  

A estrutura da Secretaria durante a crise estava organizada do seguinte modo: André 

Castro e Rodrigo Caetano, chefes da SECOM, cuidavam da comunicação 

política/estratégica e estavam em contato com a administração. Havia ainda uma equipe de 

jornalistas escalada para responder as demandas da imprensa, e por fim uma outra frente de 

repórteres responsável por produzir matérias para o portal da Universidade na internet e 

emplacar notícias “positivas” relacionados a outros temas da Universidade com o objetivo 

de diluir a concentração da cobertura midiática sobre temas relacionados à corrupção na 

Universidade. 

O próprio chefe da SECOM à época, Rodrigo Caetano admitiu em entrevista para este 

trabalho que a postura do órgão era essencialmente reativa. Segundo ele, a SECOM teve 
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dificuldade em responder a mídia por fata de informações concretas sobre as denúncias, 

concentradas pelo próprio reitor e pelos demais integrantes da alta administração da 

Universidade. A falta de informações, segundo ele, dificultou a definição de uma estratégia 

de comunicação. 

Outro ponto sensível era a falta de autonomia da Secretaria para produzir e propagar 

versões na mídia. A escolha era sempre do reitor, que raramente acatava os conselhos da 

SECOM, segundo Rodrigo Caetano. Tão problemático quanto a falta de informações e 

autonomia era a falta de coordenação e troca de informações entre as secretarias de 

comunicação dos principais órgãos da Universidade afetados pelo escândalo (reitoria, 

FINATEC, Editora UnB).  

Declarações de Rodrigo demonstram o problema de coordenação que levaram a 

Secretaria a se esquivar do enfrentamento midiático. “A comunicação não resolve problema 

de gestão. A acusação era seríssima. Não sei se a gente tinha o que falar para os estudantes 

e a sociedade. O próprio reitor não queria falar. E muitas das perguntas só ele poderia 

responder”, disse o secretario.  

Ana Luiza Gomes, uma das coordenadores do portal da SECOM na época, é categórica 

ao atribuir a responsabilidade do reitor pela indefinição de uma estratégia de comunicação 

proativa e eficaz. “Isso diz mais que o reitor era cabeça dura do que a SECOM foi ineficaz”, 

nos disse Ana Luiza em entrevista. 

Segundo a jornalista, o controle institucional era tal que, antes da crise – quando havia 

tempo e disponibilidade – o reitor chegava a alterar termos e editar pessoalmente algumas 

matérias produzidas pela SECOM para serem publicadas no portal da Universidade. 

Para além do controle e falta de autonomia, uma das declarações da jornalista dá a 

dimensão da descrença da própria secretaria nas versões oficiais apresentadas pelo reitor 

para rebater as acusações. “Não se tentou reverter o fluxo negativo de notícias porque não 

tínhamos o que dizer. A gente não tinha uma resposta para dar. Eu não acredito que alguém 

engolia essa versão. A versão [do reitor] era muito defensiva e acusativa em si mesma. Não 

era justificável”, declarou. Segundo Rodrigo Caetano a versão apresentada pelo reitor até 

poderia ser judicialmente explicável, mas não era moralmente aceitável.  

Para Ana Luiza, essa foi uma das razões principais para que a imprensa deixasse de 

contemplar a versão oficial e as declarações da reitoria na cobertura. “Eles abandonaram a 

gente porque não podíamos dar informação”, disse. Rodrigo Caetano demonstrou 
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compreensão do problema. “Se você não ocupa o mesmo espaço de fala, você perde a 

guerra. Quem fala ganha mais visibilidade”, disse. 

O repórter Rafael Veleda, do Correio Braziliense, reclamou em entrevista para este 

trabalho da postura da SECOM. “Havia uma tensão entre os interesses. Havia a pauta dos 

estudantes, que era política, e a pauta moral. Esse é o jogo. Nosso papel é ouvir os dois 

lados. Nós sentíamos muita falta do ‘pessoal’ da reitoria falar. Nós falávamos com eles 

todos os dias, mas não tínhamos informação. Se a Universidade de Brasília estivesse mais 

aberta, talvez [a cobertura] não tivesse pendido tanto para o lado dos estudantes”. 

Outro indício claro de equívoco na definição das estratégias foi a preferencia da reitoria 

pela comunicação através de notas e comunicados oficiais. Segundo Rodrigo, a decisão 

partiu do reitor e sua assessoria política, que decidiram evitar ao máximo a exposição. 

Rodrigo critica veementemente esse modelo de inserção porque ele não ocupa ativamente o 

espaço de fala. “A nota é apenas citada no final da matéria, sem cobertura de off [no caso de 

reportagens televisivas] ou aspas [no caso de veículos impressos] e portanto não recebe 

destaque”, avalia.  

Mas se a falta de organização e coordenação das informações entre a reitoria e os 

demais órgãos da Universidade, bem como a falta de autonomia e a indisponibilidade do 

reitor para se permitir ser assessorado atrapalharam o trabalho da SECOM, muito do 

fracasso da Secretaria em emplacar uma versão oficial da reitoria na mídia se deve a erros 

próprios. 

Em entrevistas com os profissionais da SECOM, observamos faltas consideráveis. Tais 

faltas foram relatadas pelos próprios entrevistados. Abaixo, as principais: 

1 - A SECOM não tomou conhecimento nem estudou a estratégia de comunicação e 

meios de propagação de informações dos estudantes (blog, comissão, rádio web, etc.) e não 

fez nada a respeito.  

2- Durante a crise, a SECOM não promovia reunião de pauta nem nenhum outro tipo de 

orientação coletiva diária. 

3 - A Secretaria não fazia análise diária do que estava sendo veiculado na mídia. 

4 – Frustradas as tentativas em prestar assessoria direta ao reitor, a SECOM se focou na 

produção de reportagens no portal oficial da Universidade como forma de reverter a 

cobertura negativa da imprensa. Mesmo partindo dessa estratégia da produção de notícias 

como contrainformação, tais notícias não eram produzidas com linha editorial ou orientação 

prévia aos repórteres. Não havia uma estratégia de cobertura bem definida. Em muitos 

casos, as matérias sequer passavam pelos editores. 
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A desorientação da SECOM e da reitoria em produzir uma estratégia de comunicação 

coerente com o discurso oficial e por consequência aproveitar os espaços abertos com a 

cobertura midiática para fazer ouvida sua versão acabaram por deixar a disputa ainda mais 

favorável para os estudantes, que além de terem ao seu lado grande parte da mídia passaram 

a pautar até mesmo a produção da SECOM. 

Em determinado momento, a cobertura realizada pelo portal da Secretaria muda. O selo 

(uma espécie de retranca) que agrupava as matérias sobre o movimento dos estudantes 

muda de “invasão” para “ocupação” e as matérias passam a conter mais declarações dos 

estudantes. Rodrigo Caetano diz que essa flexibilização ocorreu no intuito de “se aproximar 

da realidade e ganhar credibilidade”. Na verdade, trata-se de uma indicação clara de que o 

movimento estudantil estava vencendo a batalha da opinião pública.  

 

O vencedor e as razões da vitória  

  A partir da análise das estratégias utilizadas pelos atores – compiladas pela 

observação em empírica do caso em complemento das entrevistas realizadas com os atores 

(reitoria, estudantes e jornalistas) – e em confronto com o estudo qualitativo da cobertura do 

jornal Correio Braziliense nos 15 dias de ocupação da reitoria da Universidade de Brasília 

em abril de 2008, entendemos que os estudantes saíram vitoriosos na disputa pela opinião 

público no referido episódio. Essa vitória foi possível graças a uma série de ações de 

inserção midiática que possibilitaram ao movimento estudantil aproveitar os espaços 

abertos com a cobertura da imprensa, carregando suas ações de valor simbólico e impacto 

político.  

Para além de estratégias planejadas e definidas coletivamente, os estudantes 

apresentaram uma habilidade natural, uma espécie de sensibilidade no trato com a mídia. 

Essa habilidade os levou a construir laços de proximidades com repórteres, vender pautas, 

produzir sua própria mídia e apresentar ações de protestos que eram verdadeiras 

performances midiáticas. A essa habilidade natural para a compreensão da midiatização da 

política e das relações sociais denominamos comportamento midiático. Um conceito novo 

que deve ser discutido de modo mais aprofundado em outros estudos. 

Na versão final e visão hegemônica do acontecimento, que ganhou a opinião 

pública e entrou para a história da UnB, os estudantes saíram vitoriosos por terem sido os 

guardiões da ética, os agentes centrais da mudança de gestão na Universidade. O reitor e sua 

gestão terminaram vistos como vilões responsáveis pelas denúncias de corrupção.  

O campo estava aberto. O movimento estudantil poderia ter saído com a imagem de 

baderneiro, desordeiro; o reitor poderia ter saído como vítima, como um injustiçado pela 
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atitude desrespeitosa dos estudantes, mas o resultado final foi outro; e o foi sobretudo por 

conta do modo de como cada um dos agentes trabalhou sua imagem na disputa pelo poder 

simbólico. 

Essa versão final pode, obviamente, continuar sem aceitação por muitos indivíduos 

e grupos, inseridos na especificidade de suas comunidades simbólicas, mas é sem dúvida a 

versão predominante que foi instituída e aceita pelo universo social de compartilhamento. 

Em resumo: no episódio da ocupação da reitoria, os estudantes venceram a batalha da 

opinião pública. 

Jornalistas entrevistados para este trabalho, que acompanharam em grande 

intensidade a ocupação reforçam essa ideia. É o caso da repórter Gisela Cabral, do Jornal de 

Brasília, que declarou em entrevista para este trabalho: “Os estudantes não saíram daqui [da 

reitoria] derrotados. Saíram daqui cantando vitória, tendo conseguido derrubar um reitor e 

uma gestão corrupta. No dia da saída dos estudantes a mídia toda estendeu tapete vermelho 

para eles. A imagem que ficou foi de estudantes que lutam por seus direitos. Eles foram 

bastante inteligentes no trato com a mídia”. 

O repórter Lúcio Vaz, do jornal Correio Braziliense, nos deu uma declaração que 

sintetiza com clareza o que estava em jogo: “O jornal nesses momentos de crise pode ser 

definido como um campo de batalha. Um campo a ser conquistado. Como num cabo de 

guerra mesmo. Quem conquistar o maior espaço, ganha”. É neste ponto em que a análise 

qualitativa da cobertura do jornal nos prova que os estudantes venceram com folga a 

disputa. Dono de boas estratégias e dispostos a falar (ou atacar, na linguagem militar), eles 

conquistaram mais espaço e utilizaram suas palavras como arma para abater o adversário. 

A compreensão de que a cobertura jornalística nada mais é do que uma grande 

narrativa – com início, meio e fim – categorizada e organizada sobretudo por meio do 

antagonismo e da polaridade é um elemento de grande peso na análise da disputa de 

diferentes atores sociais pela versão final de um acontecimento; uma categoria 

exaustivamente utilizada na análise realizada neste trabalho. 

Se o conflito é central para o campo político, o é ainda mais para o jornalismo que, 

organiza por meio desta categoria estruturante uma inteligibilidade narrativa de modo 

simples e coerente, apresentando-o em narrativas didáticas. O conflito categoriza e apreende 

parte da complexidade envolta em grandes episódios em que os interesses são múltiplos e 

difusos. Naturalmente isso tem seus pontos positivos e negativos. Mas não se trata de um 

juízo de valor e sim de uma constatação sobre como funciona a construção social do 

acontecimento mediada pelo jornalismo.  
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Mais preocupados em conquistar força política e obter a concretização de suas 

reinvindicações, os estudantes se desapegaram de certo modo – ao menos 

momentaneamente – dos tradicionais juízos de valor e lançaram mão de todas as estratégias 

disponíveis na busca pela vitória, lançando-se abertamente ao campo de batalha do conflito 

midiático. A reitoria, ao contrário, se esquivou do confronto, tentando se proteger através da 

omissão. Pagou caro. 

O repórter Rafael Velada, do jornal Correio Braziliense, sintetizou: “A história era 

uma narrativa com início, meio e fim. As fontes eram usadas para desvendar o que estava 

ocorrendo”. Num conflito onde o discurso é arma, ganha que produz mais entendimento, 

porque entendimento é comunicação. 
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