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RESUMO 

 

O mês de junho de 2013 ficará marcado na história da cidade de São Paulo pelas manifestações 

populares, cujo motivo inicial foi a revogação do aumento de R$ 0,20 nas passagens de ônibus, 

trens e metrô na cidade de São Paulo. A cada uma das manifestações seguiram notícias dos 

jornais sobre os acontecimentos do dia anterior. Nos textos dessas notícias, a configuração dos 

protagonistas das manifestações recebeu particular atenção. Nesse sentido, a imprensa 

construiu, pelo filtro de seus critérios político-ideológicos, valendo-se de diferentes recursos 

verbais e não verbais, o sujeito da enunciação do texto-discurso em que se constituiu cada uma 

das manifestações. Explicitar esse sujeito construído pela imprensa é o grande objetivo desta 

tese. Portanto, o objeto de nossa investigação são os textos da mídia impressa, visando a neles 

identificar, avaliar e analisar informações – figuras, temas, referências intertextuais, 

denominações, qualificações, avaliações diretas ou indiretas, imagens – que convirjam para a 

definição do sujeito da enunciação das manifestações, assim como ele foi construído por essa 

mídia. Portanto, deverá emergir deste trabalho não o sujeito da enunciação das manifestações 

em si, mas sim esse sujeito construído pela imprensa. O nosso objetivo mesmo na análise dos 

textos é configurar o ator da enunciação, ou seja, centrados na perspectiva semântica da 

reconstrução da enunciação e, portanto, do sujeito da enunciação, trataremos de identificar nos 

textos os fatores que concorrem para conferir uma certa corporificação do sujeito da 

enunciação. Para alcançar nosso objetivo, analisamos textos veiculados em dois importantes 

jornais: Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. E, como um contraponto à análise dos textos 

desses jornais, analisamos comentários de internautas no Facebook do Movimento Passe Livre- 

MPL, com o objetivo de mostrar como o ator da enunciação foi configurado nas redes sociais. 

Por fim, trouxemos um texto do Blog do Observatório da Imprensa, que faz uma análise de 

como as mídias tradicional e social lidaram com as referidas manifestações de junho de 2013. 

A pesquisa foi conduzida com base nos fundamentos teóricos da Semiótica Greimasiana, com 

particular ênfase no nível discursivo da análise, em que se focaliza a configuração enunciativa 

do discurso. Os resultados desse estudo mostraram que o ator da enunciação revelado pelas 

várias reportagens e notícias que se seguiram a cada uma das manifestações é mutante. 

Inicialmente emerge dos textos um ator “vândalo” e “baderneiro” e, ao final, particularmente 

nos textos atinentes à grande manifestação do dia 17, o ator da enunciação chega a ser 

construído como um “herói”.  

Palavras-chave: Texto. Discurso. Enunciação. Ator. Mídia.



 

 
 

ABSTRACT 

 

The month of June 2013 will be remembered in the history of the city of São Paulo by popular 

demonstrations, whose initial reason was to repeal the increase of R $ 0.20 in bus fares, trains 

and subways in the city of São Paulo. Every one of the manifestations followed newspaper 

reports about the previous day's events. The texts of these reports, the demonstrations 

protagonists configuration received particular attention. In this sense, the press has built, 

through the filter of their political and ideological criteria, making use of different verbal and 

nonverbal resources, the subject of enunciation of the text-speech that constituted each of the 

demonstrations. Explain what this guy built by the press is the major objective of this thesis. 

Therefore, the object of our research are the print media texts aimed at them identify, evaluate 

and analyze information - pictures, themes, intertextual references, names, qualifications, direct 

or indirect assessments, images - that converge to define the subject of enunciation of the 

demonstrations, as it was built by this media. So should emerge from this work is not the subject 

of the enunciation of the demonstrations themselves, but this guy built by the press. Our goal 

right on the analysis of the texts is to set the actor's enunciation, that is, focused on semantic 

perspective reconstruction of enunciation and hence the subject of enunciation, we will try to 

identify the texts the factors that contribute to confer a certain embodiment of subject of 

enunciation. To achieve our goal, we analyze texts served in two important newspapers: Folha 

de S. Paulo and O Estado de S. Paulo. And as a counterpoint to the analysis of the texts of these 

papers, analyzed comments from netizens on Facebook Movement Pass free-MPL, in order to 

show how the actor's enunciation was set up on social networks. Finally brought an Observatory 

Blog text of the press, which is an analysis of how traditional and social media have dealt with 

these manifestations of June 2013. The survey was conducted based on the theoretical 

foundations of semiotics greimasian, with particular emphasis in the discursive level of 

analysis, which focuses on setting expository speech. The results of this study showed that the 

actor's enunciation revealed by several reports and news that followed each of the 

demonstrations is changing. Initially emerges from the texts an actor "thug" and "tearaway" and 

at the end, particularly in the texts relating to the large demonstration on the 17th, the actor's 

enunciation gets to be built as a "hero." 

Keywords: Text. Speech. Enunciation. Actor. Media. 

  



 

 
 

RESUMEN 

El mes de junio 2013 será recordado en la historia de la ciudad de São Paulo por manifestaciones 

populares, cuya razón inicial fue derogar el aumento de R $ 0,20 en las tarifas de autobuses, 

trenes y metro en la ciudad de São Paulo. Cada una de las manifestaciones siguieron informes 

periódicos sobre los acontecimientos del día anterior. Los textos de estos informes, la 

configuración demostraciones protagonistas recibieron especial atención. En este sentido, la 

prensa ha construido, a través del filtro de sus criterios políticos e ideológicos, haciendo uso de 

diferentes recursos verbales y no verbales, el sujeto de la enunciación del texto-discurso que 

constituye cada una de las manifestaciones. Explique lo que este tipo construido por la prensa 

es el principal objetivo de esta tesis. Por lo tanto, el objeto de nuestra investigación son los 

textos de los medios de impresión dirigidos a ellos identificar, evaluar y analizar la información 

- imágenes, temas, referencias intertextuales, nombres, calificaciones, evaluaciones directas o 

indirectas, imágenes - que convergen para definir el tema de la enunciación de las 

manifestaciones, ya que fue construido por este medio. Así que debe salir de este trabajo no es 

el sujeto de la enunciación de las propias manifestaciones, pero este tipo construido por la 

prensa. Nuestro objetivo a la derecha en el análisis de los textos es establecer la enunciación 

del actor, es decir, centrado en la reconstrucción perspectiva semántica de la enunciación y por 

lo tanto el sujeto de la enunciación, vamos a tratar de identificar a los textos de los factores que 

contribuyen a conferir una cierta realización de sujeto de la enunciación. Para lograr nuestro 

objetivo, se analizan los textos que se sirven en dos periódicos importantes: Folha de S. Paulo 

y O Estado de S. Paulo. Y como contrapunto al análisis de los textos de estos documentos, 

analizó los comentarios de los internautas en Facebook Movimiento Pase libre-MPL, con el fin 

de mostrar cómo la enunciación del actor se estableció en las redes sociales. Finalmente traído 

un Blog texto Observatorio de la prensa, que es un análisis de cómo tradicional y los medios 

sociales se han ocupado de estas manifestaciones de junio de 2013. La encuesta se llevó a cabo 

sobre la base de los fundamentos teóricos de la semiótica greimasiana, con especial énfasis en 

el nivel discursivo de análisis, que se centra en la configuración del discurso expositivo. Los 

resultados de este estudio mostraron que la enunciación del actor reveló por varios informes y 

noticias que siguieron cada una de las manifestaciones está cambiando. Inicialmente se 

desprende de los textos a un actor "matón" y "tearaway" y al final, sobre todo en los textos 

relativos a la gran manifestación el día 17, la enunciación del actor llega a ser construido como 

un "héroe". 

Palabras clave: Discurso. Enunciación. Actor. Medios de comunicación. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em meados de maio de 2013 começaram a surgir na cidade de São Paulo manifestações 

populares, a princípio em torno de uma única reivindicação: a revogação de R$ 0,20 das 

passagens de trem, metrô e ônibus que custavam R$ 3,00.  Essas manifestações foram tomando 

vulto, mais e mais pessoas foram aderindo a elas, e o motivo revogação do aumento da 

passagem foi trazendo à memória das pessoas outros problemas relacionados com os serviços 

públicos. Assim, chegou-se ao dia 17 de junho de 2013, dia em que não só a cidade de São 

Paulo, mas o estado de São Paulo e o Brasil pararam. E pararam, particularmente a cidade de 

São Paulo, não só para sustar o aumento do transporte público, mas também para mostrar sua 

insatisfação com as autoridades responsáveis por gerir os serviços públicos em geral. Ocorreu, 

então, no dia 17 de junho de 2013, a grande manifestação popular que reuniu aproximadamente 

65 mil pessoas, segundo os órgãos de imprensa. É dessa manifestação que surgiu o tema de 

nosso estudo.  

A imprensa, na medida em que foi divulgando notícias, reportagens e análises sobre esse 

evento e sobre os que o antecederam no mês de junho, apresentou, em seus textos, sua leitura 

dos fatos. Nesses textos deu-se particular evidência à identificação dos protagonistas das 

manifestações e, em especial, à sua qualificação com base nas ações por eles promovidas. Nesse 

sentido, a imprensa construiu, pelo filtro de seus critérios político-ideológicos, valendo-se de 

diferentes recursos verbais e não verbais, o sujeito da enunciação desse texto-discurso em que 

a própria manifestação se constituiu.1  

Configurar esse sujeito construído pela imprensa é o grande objetivo desta tese. Portanto, 

o nosso objeto de investigação são as manifestações de junho de 2013, em especial a grande 

marcha do dia 17 de junho, mas só indiretamente. O que diretamente nos interessa investigar 

são textos da imprensa, visando a identificar, avaliar e analisar neles informações – figuras, 

temas, referências intertextuais, qualificações e avaliações diretas ou indiretas, imagens – que 

                                                
1 Na verdade, na perspectiva dos estudos linguísticos e discursivos, podemos conceber a 

manifestação em si, como um grande discurso, que se realiza por meio de variadas formas de expressão, 

dentre as quais se podem relacionar entre outras: a grande massa reunida, a movimentação dessa massa 

pela avenida, a configuração heterogênea das pessoas constituintes  dessa massa (jovens e velhos, 

homens e mulheres, crianças e adultos, solteiros e casados, moderados e radicais, ordeiros e desordeiros, 

etc.), e também as linguagens usadas pelas pessoas (as variadas manifestações linguísticas orais, as 

manifestações linguísticas escritas, falas serenas, gritos e slogans de arroubo, linguagens não verbais 

como trajes, máscaras, etc.).  
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convirjam para a definição do sujeito da enunciação das manifestações assim como ele foi 

construído pela imprensa. Portanto, deverá emergir deste nosso trabalho não o sujeito da 

enunciação das manifestações em si, mas, sim, esse sujeito construído pela imprensa.  

Na verdade, quando dizemos que queremos configurar o sujeito da enunciação, o nosso 

objetivo mesmo é configurar o ator da enunciação. A semiótica da enunciação, em cujos 

fundamentos baseamos este estudo, faz uma distinção entre sujeito da enunciação e ator da 

enunciação (Barros, 2014). 

Sabemos que todo texto é um produto da enunciação, por meio do qual o enunciador (o 

sujeito da enunciação) se comunica com um enunciatário. Pelo fato de o texto ser produto da 

enunciação, é esta uma instância pressuposta a ele, ou seja, a enunciação não mais ocorre no 

texto. Para estudá-la é preciso reconstruí-la com base em informações do ato de enunciar 

projetadas no texto. É nessa reconstrução da enunciação que se configura o sujeito da 

enunciação.  

Há duas perspectivas a considerar nessa reconstrução, uma de ordem sintática (sintaxe 

discursiva) e outra de natureza semântica (semântica discursiva). A primeira analisa o texto 

principalmente na perspectiva das categorias da enunciação, isto é, considera a pessoa, o tempo 

e o espaço da enunciação projetados no enunciado (texto), a fim de identificar os efeitos de 

sentido produzidos por essa projeção. Os textos que portam os traços da enunciação (eu, aqui e 

agora), constituindo a enunciação enunciada, produzem efeitos de sentido de proximidade; já o 

apagamento dessas marcas resulta em enunciados-enunciado, isto é, textos em que predominam 

os efeitos de sentido de distanciamento. 

A perspectiva semântica da reconstrução da enunciação e, portanto, do sujeito da 

enunciação considera no texto temas, figuras e outros fatores que concorrem para conferir uma 

certa corporificação do sujeito da enunciação. No dizer de Barros (2014, p.73) o sujeito da 

enunciação “constrói-se como um ator da enunciação, com identidade, estilo e corpo, 

preenchido por crenças e valores, modos de ser e fazer, decorrente de papéis temáticos e 

figurativos”. 

Portanto, considerando essa distinção entre a perspectiva sintática e semântica da 

reconstrução do sujeito da enunciação, o presente trabalho privilegia a última, ou seja, o seu 

objetivo é configurar o ator da enunciação, com base nos dados disseminados pelos textos da 

imprensa. Por isso, quando, no decorrer desta tese, falarmos no sujeito da enunciação construído 

pela mídia impressa, estamo-nos referindo, em princípio, à construção do ator da enunciação. 
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Os textos da mídia impressa escolhidos para nosso estudo foram extraídos de dois 

importantes jornais brasileiros, a Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. Ambos são 

reconhecidos como pertencentes à “imprensa séria” do país (Discini, 2003). As análises desses 

textos revelaram que o ator da enunciação não manteve uma configuração constante na sucessão 

das manifestações. No início das manifestações, as que antecederam a grande marcha do dia 17 

de junho, esses jornais identificaram os manifestantes como sendo, em síntese, jovens vândalos 

e baderneiros. Na medida em que as manifestações foram se organizando e tomando forma, os 

manifestantes receberam outro tratamento, sendo até denominados heróis por essas mesmas 

mídias.  Também se verificou que as redes sociais tiveram grande influência sobre como esses 

jovens foram se organizando para cada protesto. O fato de circularem depoimentos, vídeos e 

imagens sobre as manifestações pela internet, em tempo real, influenciou a opinião da 

população a respeito desses jovens, o que fez com que também a mídia impressa mudasse o 

tratamento dado a eles. Conferir essa evolução na configuração do ator da enunciação é um 

aspecto central a ser considerado no objetivo deste trabalho. 

Quando dizemos que por meio da enunciação se realiza um ato de comunicação, 

admitimos que o enunciado/texto é um objeto de comunicação. No entanto, antes de ser visto 

como objeto de comunicação, é preciso considerar que o enunciado/texto é um objeto de 

significação, ou seja, ele é um grande signo, constituído por um plano de expressão e por um 

plano de conteúdo. Para explicar o texto como objeto de significação e, por isso, como objeto 

de comunicação, valer-nos-emos de fundamentos da Semiótica Greimasiana. Considerando o 

primeiro aspecto – o texto como objeto de significação - fixaremos nossa atenção, num primeiro 

momento, no plano de conteúdo. De acordo com essa fundamentação teórica, o plano de 

conteúdo se organiza, num percurso gerativo de sentido, em três níveis: o nível fundamental, o 

nível narrativo e o nível discursivo.  Cada um desses níveis apresenta uma semântica e uma 

sintaxe. 

O primeiro nível – o fundamental - é constituído por uma categoria semântica 

fundamental delimitada por dois termos de significação oposta, tendo um deles valor positivo 

(eufórico) e o outro valor negativo (disfórico). É essa a síntese da semântica do nível 

fundamental. Fossem esses dois termos A e B, numa operação sintática básica, eles se 

relacionariam da seguinte forma: afirma-se A, nega-se A e, por fim, afirma-se B. Resume-se, 

nessa relação, a sintaxe do nível fundamental.  

No segundo nível - no narrativo -, do ponto de vista semântico, esses dois termos, A e 

B, são assumidos como objetos-valor por um sujeito. Do ponto de vista sintático, o sujeito, se 
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está em disjunção com um objeto-valor, vai desenvolver o percurso narrativo para entrar em 

conjunção com esse objeto-valor (narrativa de aquisição); ou, se estiver em conjunção com um 

objeto-valor fará o percurso narrativo de entrar em disjunção com ele (narrativa de perda). 

 No terceiro nível - no discursivo -, do ponto de vista semântico, o sujeito e os objetos-

valor se concretizam na forma de temas e figuras. Na perspectiva sintática, institui-se o processo 

da enunciação, em que um enunciador (eu) na relação com um enunciatário (tu), fazem do texto 

- objeto de significação - um objeto de comunicação.  

 É nesse terceiro nível que se situa a base teórica de nossa pesquisa, especialmente no 

âmbito da semântica discursiva, conforme detalharemos, adiante, no capítulo destinado à 

fundamentação teórica. 

Como dissemos, os textos objetos de nossa investigação informam sobre quem são e 

como se comportam as pessoas que participaram da manifestação, ou seja, quem são os atores 

da reivindicação em foco, quais são suas ações, o que reivindicam e a quem reivindicam. A 

partir da análise dessas informações variadas, explícitas ou implícitas, dispersas nos textos, 

temos como extrair traços confluentes que, na instância da enunciação, configuram o ator da 

enunciação.  

 Postas essas questões e destacado particularmente o objetivo da pesquisa, precisamos 

agora informar, brevemente, como pretendemos alcançá-lo. Para a definição do ator da 

enunciação, como já anunciamos, analisaremos notícias dos jornais impressos Folha de S. 

Paulo e O Estado de S. Paulo. Contudo, acreditamos que essa configuração do ator da 

enunciação que emerge dos dois jornais será mais precisa se, em relação a ela, apresentarmos, 

como contraponto, a configuração feita por dois outros veículos de comunicação. Traremos, 

nesse sentido, depoimentos de internautas do Facebook do Movimento Passe Livre (MPL), 

supostamente, portanto, dos próprios manifestantes, já que os jornais reconheceram ser o MPL 

o organizador das manifestações. Por fim, analisaremos o texto veiculado no Blog do 

Observatório da Imprensa, que traz uma análise sobre o que foram as manifestações de junho 

de 2013. Nessas fontes faremos um levantamento do que dizem quem são os atores das 

reivindicações, o que reivindicam e a quem reivindicam, visando a alcançar o nosso objetivo 

de configurar o ator da enunciação construído por essas fontes.  

Identificado o objeto de nosso estudo, definido o seu objetivo, referida a fundamentação 

teórica que orientará a análise e dadas as pistas metodológicas gerais, cabe ainda mostrar as 

razões que nos levaram ou nos motivaram a fazer este estudo, centrado no corpus escolhido.  
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A primeira razão, sem dúvida, foi a emoção que tomou conta de nós vivenciando aquele 

momento, a grande passeata de 17 de junho de 2013 na cidade de São Paulo, na medida em que 

voltou a se instalar na sociedade um sentimento de patriotismo há tempos adormecido e a 

esperança de que o gigante realmente havia acordado, principalmente pelo fato de as 

manifestações terem sido lideradas por jovens.  

A segunda razão foi a de que a luta que se iniciara para a revogação do aumento de R$ 

0,20 nos transportes públicos levou à reflexão de que isso era só o início ou um pretexto para 

enxergar problemas maiores enfrentados pelos brasileiros ao longo desses anos, problemas 

esses que ultrapassavam a preocupação com o aumento nas tarifas dos transportes. A impressão 

que se teve é a de que, enfim, havíamos despertado para lutar pela satisfação de necessidades 

básicas do cidadão brasileiro, para o exercício de sua cidadania. Essas necessidades vão desde 

a oportunidade para conseguir trabalho, adquirir moradia decente, ter atendimento digno em 

hospitais e prontos socorros, contar com um sistema de segurança que realmente proporcione 

segurança, ter acesso à cultura e, principalmente, receber uma educação de qualidade.  

Esta última, a educação merece um destaque, pois é a primeira capaz de revolucionar e 

fazer o povo lutar por uma vida com mais qualidade, pois, entende-se que, só através da 

educação, o indivíduo pode se tornar pleno para fazer suas escolhas na vida.  Paulo Freire (1921 

– 1997) defendia como objetivo da escola ensinar o aluno a “ler o mundo” para poder 

transformá-lo, porque entendia que: 

[...] o objetivo maior da educação é conscientizar o aluno. Isso significa, em 

relação às parcelas desfavorecidas da sociedade, levá-las a entender sua 

situação de oprimidas e agir em favor da própria libertação (Revista Nova 

Escola – Pedagogia por Paulo Freire de 01/07/2011). 

 

Por fim, uma última razão para a escolha do presente tema como objeto de estudo desta 

tese decorre da importância da palavra, entre outras formas de comunicação, na realização de 

um evento dessa natureza (a manifestação). Por isso, a manifestação em questão é um objeto 

inteiramente pertinente para um estudo linguístico-discursivo. 

Por fim, para fechar esta introdução, apresentamos a organização da tese. O capítulo 1, 

a introdução, de acordo com o apresentado, traz, de forma resumida, o objeto de estudo, as 

justificativas para a sua escolha, o objetivo que se pretende alcançar, as referências à 

fundamentação teórica a ser utilizada para a análise do corpus e, por último, uma notícia sobre 

a metodologia a ser empregada para se alcançar os objetivos propostos. O capítulo 2, 

manifestações pelo Passe Livre, procura conceituar manifestação e apresentar um breve 

histórico de manifestações ocorridas pelo Brasil e em alguns países e, em especial, no estado 
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de São Paulo, pelo mesmo motivo: o passe livre. O capítulo 3, princípios teóricos, apresenta os 

fundamentos de teoria Semiótica Greimasiana necessários para a análise a ser realizada e, 

assim, para alcançar os objetivos propostos. O capítulo 4 informa sobre a constituição do 

corpus e a metodologia de sua análise e interpretação, no qual se relacionarão os textos em 

que se buscarão as informações para configurar o ator da enunciação. O capítulo 5 registra a 

análise e interpretação do corpus com vistas à configuração do ator da enunciação. Por fim, o 

capítulo 6, as considerações finais, apresenta uma síntese de nosso estudo acompanhada de 

reflexões dele decorrentes. 
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2. MANIFESTAÇÕES PELO PASSE LIVRE 

Neste capítulo, trazemos o conceito de manifestação que difere de protesto, porque o 

retomaremos na análise que faremos dos textos dos jornais. Na sequência, apresentamos um breve 

histórico das manifestações, pelo Passe Livre, realizadas em alguns países e no Brasil para então, trazer 

um panorama das manifestações ocorridas na cidade de São Paulo em 2013.  

2.1. CONCEITO DE MANIFESTAÇÃO 

Segundo Houaiss (2009, p.1234), as seguintes proposições são indicadas para o 

significado de Manifestação: 

 

1 ato de dar a conhecer, de revelar (pensamento, ideia); expressão, 

revelação. 

Ex.: m. de desejos 

2 ato de exprimir-se, pronunciar-se publicamente 

Ex.: sua candidatura tem suscitado muitas m. contra e a favor. 

3 Regionalismo: Brasil. 

Conjunto de pessoas que se reúnem em lugar público para defender ou tornar 

conhecidos seus pontos de vista, suas opiniões. 

Ex.: m. em defesa do ensino público de qualidade 

4 ato de deixar transparecer um sentimento em sua atitude, em seu 

comportamento. 

Ex.: m. de ódio, de alegria. 

 

O termo Manifestação tem sido usado pela mídia no lugar de Mobilizações Sociais e/ou 

de Movimentos Sociais. Dentre as várias acepções apresentadas por Houaiss (2011, p. 1302) 

para “Mobilização”, selecionamos as seguintes: 

  

1 ato ou efeito de mobilizar(-se) 

4 Rubrica: política. 

convocação e estimulação da população ou de determinados grupos sociais  

para que participem de alguma atividade cívica e/ou política 

Ex.: sua função no sindicato é no trabalho de m.  

 

 

          Para Toro2 mobilizações sociais não podem ser confundidas com manifestações 

públicas. Essas podem ocorrer com a presença de pessoas em uma praça, em passeata ou em 

uma concentração, porém sem um objetivo comum a uma comunidade ou sociedade e sem 

seguir um cronograma. A mobilização, segundo o autor, ocorre quando um grupo de pessoas, 

                                                
2 *Bernardo Toro é escritor, filósofo e educador colombiano, um dos mais importantes 

pensadores da educação e democracia na América Latina. Dentre suas obras destacamos o livro 

“Mobilização social: um modo de construir a democracia e a participação”, escrito com Nísia Maria 

Duarte Werneck. 
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uma comunidade ou uma sociedade decide e age em função de um objetivo comum, buscando, 

quotidianamente, resultados decididos e almejados por todos. Participar ou não de uma 

mobilização é um ato de escolha, por isso se utiliza o termo convocar.  Toda a mobilização 

exige esforços e dedicação contínua, caso contrário, torna-se simplesmente uma manifestação 

ou evento. 

Mobilizar é convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum, 

sob uma interpretação e um sentido também compartilhados (TORO, 1996, 

p.5). 

 

 Toro (1996, p. 5) reconhece a mobilização social como um ato de comunicação, pois 

ela é formada por interpretações e sentidos compartilhados. Uma mobilização não pode ser 

confundida com propaganda ou divulgação, porque ela exige ações de comunicação no seu 

sentido amplo, enquanto processo de compartilhamento de discurso, visões e informações. 

 Houaiss não apresenta acepção para o termo Movimentação, mas o traz para o termo 

Movimento, dos quais selecionamos os que nos interessam para concluir essa explicação. 

  

1 ato ou efeito de mover(-se) 

2 Derivação: por extensão de sentido. 

conjunto de ações de um grupo de pessoas mobilizadas por um mesmo fim 

Ex.: m. contra o tabagismo  

2.1 Derivação: por metonímia. 

partido, agrupamento, organização que vise a mudanças políticas ou sociais 

Exs.: m. sindicalista, m. pacifista. 

  

 Gianfranco Pasquino, em sua contribuição ao Dicionário de Política (2004, p.787) 

organizado por ele e por Norberto Bobbio e Nicolau Mateucci, afirma que os movimentos 

sociais são constituídos por tentativas pautadas em valores comuns àqueles que compõem o 

grupo, com o objetivo de definir formas de ação social para se alcançar determinados resultados. 

A existência de movimento social requer uma organização bem planejada, o que consiste na 

mobilização de recursos e a presença de pessoas bem engajadas. Um movimento social não se 

limita a manifestações públicas esporádicas, mas sim a organizações que sistematicamente 

atuam para alcançar seus objetivos políticos e em longo prazo. Exemplos de movimentos sociais 

são: o movimento negro (contra racismo e segregação racial), movimentos ambientalistas, 

movimento feminista, movimento estudantil, movimento contra a homofobia, etc., assim, uma 

das definições para Movimentos Sociais dada pelo autor: 

Movimentos sociais: o acento sobre a existência de tensões na sociedade, a 

identificação de uma mudança, a comprovação da passagem de um estádio de 

integração a outro através de transformações de algum modo induzidas pelos 

comportamentos coletivos (PASQUINO, Gianfranco, 2004, p. 787). 
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Pelas definições do dicionário Houaiss para os termos Mobilização e Movimento, duas 

acepções se assemelham:  

(a) Mobilização – acepção 4: convocação e estimulação da população ou de determinados 

grupos sociais para que participem de alguma atividade cívica e/ou política. Ex.: sua função 

no sindicato é no trabalho de m. 

(b) Movimento – acepção 2: Derivação: por extensão de sentido, conjunto de ações de um 

grupo de pessoas mobilizadas por um mesmo fim. Ex.: m. contra o tabagismo   

2.1: Derivação: por metonímia, partido, agrupamento, organização que vise a mudanças 

políticas ou sociais. Ex.: m. sindicalista    m. pacifista  

As pesquisas nos mostraram que as definições dadas para esses dois termos por Toro e 

Pasquino também se assemelham, pois tanto mobilização social quanto movimentos sociais 

requerem planejamento de ações em busca de um objetivo. As pessoas são convocadas a 

compor esse grupo e têm a liberdade de escolher se querem ou não participar.  

 Desta forma, se pode entender que primeiro ocorrem as mobilizações sociais que, 

organizadas em busca de um objetivo e/ou causa, apresentando consistência e duração, acabam 

se tornando movimentos sociais. 

 Buscou-se entender essas definições porque nos textos jornalísticos pesquisados para 

identificar enunciador e enunciatário, o termo mais utilizado é Manifestação. E como se viu, 

manifestação é da ordem do efêmero, sem uma causa ou objetivo e sem um cronograma. No 

Brasil, por exemplo, temos as principais manifestações do Folclore Brasileiro: Folia de Reis, O 

Maracatu, A Festa do Divino, etc. Portanto, o perfil de pessoas que aderem a uma manifestação 

é diferente das que estão engajadas em uma causa pelo bem da sociedade, compondo assim um 

movimento social. 

          Há ainda a necessidade de se entender quais as formas de manifestações existem, para 

que possamos definir quais foram usadas pelos manifestantes. 

          De acordo com a Secretaria de Estado de Publicidade Institucional – SEPI, os tipos de 

manifestação podem ser considerados: reclamação, sugestão, elogio e denúncia. No caso da 

pesquisa em questão, considerar-se-á o que essa instituição entende por reclamação e denúncia: 

 

Reclamação: a queixa, a manifestação de desagrado ou o protesto sobre um serviço prestado, 

ação ou omissão da do servidor público e/ou administração distrital. 
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Denúncia: informação sobre ação ou omissão de servidor público ou unidade administrativa 

da SEPI - DF que descumpre, não observa a norma jurídica e/ou o devido procedimento legal 

o qual deveria seguir, causando prejuízo ou dano ao patrimônio público”. 

          Outras páginas de website tratam uma manifestação como uma forma de ação de um 

coletivo de pessoas em favor de uma causa, diferente de protestos que são apenas contra uma 

causa. As manifestações são uma forma de ativismo e, habitualmente, consistem numa 

concentração e/ou um desfile, em geral com cartazes e com palavras de ordem contra ou a favor 

de algo ou alguém.            

  As manifestações têm o objetivo de demonstrar (em geral ao poder instalado) o 

descontentamento com algo ou a respectiva promoção em relação a matérias públicas. É 

habitual que se considere a manifestação com êxito quanto mais pessoas participarem, pois 

mostra quão grande e significativa é aquela manifestação. Os tópicos das manifestações são em 

geral do âmbito político, econômico e social. Dentre os vários tipos de manifestação, incluem-

se: 

 Marchas: manifestação em forma de parada se movendo em direção a algum                     

destino. 

 Piquete: pessoas em uma determinada área. 

 Sentadas: onde pessoas ocupam um determinado lugar. 

 Nudez: manifestação sem roupas. 

Nas manifestações ocorridas no estado de São Paulo em função do MPL – Movimento 

do Passe Livre pôde-se observar três tipos de manifestações: marcha, piquete e sentadas, as 

quais serão abordadas ao longo do trabalho.  

 Ao longo da história do mundo e logo após a segunda guerra mundial tivemos muitas 

manifestações importantes que trouxeram conquistas, mas também muitas mortes e guerras. 

Estudos revelam que guerras e conflitos acontecem em torno do mundo todo como resultado de 

confronto em favor de interesses entre dois ou mais grupos distintos de indivíduos mais ou 

menos organizados. Geralmente, os motivos que levam aos confrontos são complexos e 

resultam de um processo histórico, político, étnico ou religioso, sendo atualmente, cada vez 

mais culturais. Esses movimentos se desencadeiam normalmente por questões de invasão e 

ocupação de territórios ou ainda envolvendo questões relacionadas à riqueza e a delimitação de 

fronteiras.  

           Na atualidade, grande parte dos conflitos desencadeados no mundo tem origem interna, 

isto é, decorrem de guerras civis ou da luta entre forças militares e movimentos de rebeldes ou 
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separatistas. Disponível em “História”: <http://www.grupovirtuous.com.br/só>. Acesso em: 

12/03/15. 

 

2.2 BREVE HISTÓRICO DE MANIFESTAÇÕES PELO PASSE LIVRE 

          As mobilizações sociais em favor de uma causa sempre existiram ao longo do tempo e 

não foi diferente com o Passe Livre. Para muitos imaginar o transporte público gratuito, 

chamado de Tarifa Zero ou Passe Livre é uma utopia, na visão dos mais otimistas, 

possivelmente aplicável. Não se encontraram, nas pesquisas realizadas, imagens e histórico de 

manifestações realizadas pelo Passe Livre em outros países.  Talvez porque a luta não tenha 

sido específica por essa causa ou ainda porque ela faça parte de lutas por causas sociais que 

consideram a questão do passe livre como item básico dentre outros, tais como: condições para 

obtenção de moradia, saúde, segurança, educação, etc. 

No entanto, o transporte público gratuito já é realidade em muitos lugares pelo globo, 

inclusive em distritos do Brasil. Na listagem de cidades que garantem transporte público 

gratuito está Colomiers, na França, por exemplo, cidade em que 33.000 habitantes não pagam 

nada para andar nas poucas linhas de ônibus da cidade desde a década de 1970. Ao longo dos 

anos, outras doze áreas francesas copiaram o modelo. 

Nos Estados Unidos, o transporte também é gratuito nas pequenas cidades de Bozeman, 

em Montana e Commerce, na Califórnia.  

Todos os sistemas de transporte gratuitos nos Estados Unidos estão em 

pequenas áreas rurais e urbanas ou em comunidades universitárias. É muito 

fácil para uma área urbana pequena com ônibus que só transportam um terço 

de sua capacidade máxima acomodar um aumento de 100% nos serviços de 

transporte”, diz Joel Volinski, diretor do Centro Nacional de Pesquisa de 

Trânsito dos EUA na Universidade da Flórida do Sul, em entrevista ao site da 

revista (VEJA de 26/06/2013). 

 

Das três cidades médias americanas que tentaram manter o sistema de Passe Livre no 

transporte público, a que teve maior duração foi a de Austin, em 1990, que funcionou por 15 

meses. Conforme especialistas, os 39 sistemas gratuitos de transporte público que funcionam 

no país foram implementados em cidades com menos de 200 mil habitantes ou em bairros 

universitários. 

Na cidade de Tallinm, na Estônia, com mais de 420.000 habitantes, as tarifas do 

transporte público também foram abolidas, um pouco antes dos protestos se iniciarem aqui no 

Brasil. A capital também discutiu sobre a possibilidade de outras cidades darem espaço para o 

http://www.grupovirtuous.com.br/só
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passe livre, em função de tornar o transporte mais acessível a todos, assim, se poderia diminuir 

os carros nas ruas e com isso reduzir a poluição e o trânsito. 

 O movimento Passe Livre organiza-se através de princípios básicos, aprovados em uma 

plenária no V Fórum Social Mundial, dentro do Espaço Caracol Intergalactika. Foi a partir 

desse Fórum que o Movimento Passe Livre se constituiu oficialmente. Seus princípios na época 

eram independência, apartidarismo, horizontalidade e decisões por consenso. Durante o 3º 

Encontro Nacional do Movimento Passe livre (ENMPL), em julho de 2006, adicionou-se o 

federalismo como princípio, e tais princípios só podem ser modificados pelo método do 

consenso, como dito anteriormente. 

Grupos Internacionais que lutam por um transporte realmente público:    

Planka.nu (Suécia) 

Free Bus Bristol (Inglaterra) 

Free Public Transport(Internacional) 

Non vi paghiamo (Itália) 

Collectif Sans Ticket (Bélgica) 

Fare-Free New Zealand(Nova Zelândia) 

 

              No Brasil, o MPL – Movimento Passe Livre foi constituído numa plenária realizada 

em janeiro de 2005 no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, a partir de grupos que pautavam 

a luta pelo passe livre estudantil em várias cidades brasileiras. No entanto, a iniciativa da 

formação de um movimento articulado nacionalmente partiu da Campanha pelo Passe Livre de 

Florianópolis, existente desde 2000, e que já havia organizado um encontro nacional na cidade 

em 2004. 

          Houve um acontecimento que contribuiu significativamente para o desenvolvimento das 

lutas e da subjetividade para a constituição do MPL – Movimento Passe Livre, a chamada 

Revolta do Buzú. Essa revolta consistiu numa mobilização popular, protagonizada por 

estudantes, sem a liderança de partidos ou entidades estudantis tradicionais, que por cerca de 

três semanas em agosto de 2003, tomou as ruas de Salvador na Bahia, paralisando a cidade 

contra o aumento das passagens de ônibus e, apesar da intensidade das manifestações, o 

aumento não foi revogado. 

           Em 2004, inspirada pela Revolta do Buzú, a campanha pelo Passe Livre de Florianópolis 

mobilizou pessoas para irem contra o aumento da tarifa de ônibus, originando, como ficou 

conhecida a Revolta das Catracas. Após dez dias de intensos protestos na cidade, o aumento foi 

http://planka.nu/international/no-portugus/
http://www.freebus.org.uk/
http://freepublictransports.com/
http://nonvipaghiamo.noblogs.org/
http://cst.collectifs.net/
http://www.farefreenz.blogspot.co.nz/
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revogado. Em 2005, ocorre um novo aumento de tarifa em Florianópolis que, após três semanas 

de manifestações, mais uma vez é revogado. Ainda em 2005, ocorrem manifestações também 

em Vitória do Espírito Santo, levando à revogação do aumento das tarifas de ônibus. 

            Em julho de 2005 ocorre o II Encontro Nacional do Movimento Passe Livre em 

Campinas, São Paulo. Em 2006, o III Encontro do MPL é realizado em Guararema, São Paulo 

e nesses encontros são firmados os princípios constitutivos do MPL: horizontalidade, 

autonomia, independência e apartidarismo (mas não contra partidos), e os princípios só podem 

ser alterados por consenso. 

            Neste mesmo ano, o MPL inicia contato com Lúcio Gregori, ex-secretário de transporte 

da gestão municipal de São Paulo no período de 1990-1992, para entender a concepção de 

“Tarifa Zero”, promovida naquela gestão. Esse contato, ao longo dos anos, ajudou os 

integrantes do MPL a evoluir na luta que consistia primeiramente pelo passe livre estudantil 

para uma bandeira mais ampla, a Tarifa Zero, ampliando a discussão sobre o transporte público 

para outras esferas da sociedade, tais como mobilidade urbana, direito à cidade e sobre o acesso 

ao transporte como direito social. 

           A luta continua e em 2011, os estudantes do Distrito Federal, onde o Movimento Passe 

Livre sempre foi mais atuante, conseguiram, enfim, o passe livre no transporte. 

           De 2003, antes mesmo da plenária constituída em 2005 em Porto Alegre que oficializou 

o MPL, a 2013 ocorreram manifestações de grande expressão em dezenas de cidades brasileiras 

contra o aumento de tarifas do transporte coletivo, algumas conquistando a revogação dos 

aumentos e outras não.  

Abaixo, os movimentos, no Brasil, que lutam por um transporte público:Brasil 

Tarifa Zero 

Revolta da Catraca 

Free Fare Brazil  

Campanha pela Tarifa Zero (SP) 

Em São Paulo, a luta contra o aumento dos transportes se iniciou em 2006 seguindo em 2010 e 

2011. 

Em fins de 2006, a tarifa de ônibus subiu de R$ 2 para R$ 2,30. Para organizar a luta 

contra o aumento, o MPL São Paulo convocou uma Frente de Luta Contra o Aumento, que 

realizou uma série de manifestações, enfrentando brutal violência por parte da Polícia Militar. 

No início de 2010, a tarifa subiu de R$ 2,30 para R$ 2,70. Já havia alerta sobre o aumento 

desde o ano anterior. O MPL se acorrentou nas catracas da Secretaria Municipal de Transportes 

http://revoltadacatraca.wordpress.com/
http://farefreebrazil.blogspot.com.br/
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(vídeo disponível no site do MPL). Neste ano ainda, o MPL lançou um chamado a diversos 

outros grupos para se somarem à luta, constituindo a Rede Contra o Aumento da Tarifa, cujo 

histórico pode ser acessado no blog Barrar o aumento. 

Em 2011 a tarifa de ônibus em São Paulo aumenta para R$ 3,00, atingindo o posto de 

mais cara do Brasil. No mesmo dia, o MPL-SP organiza uma oficina de faixas e realiza uma 

panfletagem com “catracaços” no Terminal do Parque D. Pedro. Ainda em 2010, o MPL havia 

organizado duas manifestações contra o aumento que estava por vir. A primeira, em novembro, 

aconteceu no Largo da Batata, com estudantes das escolas da região. A segunda, em dezembro, 

reuniu cerca de 300 pessoas na Consolação. Um terceiro ato foi organizado por punks no Centro 

da cidade e foi violentamente reprimido pela PM. 

             Somente em junho de 2013, na cidade de São Paulo, é que o MPL passou a ganhar 

destaque na imprensa, e de fato, a Tarifa Zero passa a ser tema de ampla discussão política no 

país. Ao fim de junho de 2013 mais de 100 cidades do país aderiram ao movimento e 

conseguiram reduzir a tarifa do transporte 

Buscamos as informações acima nos seguintes Websites: 

TarifaZero.org © 2007 - 2015 Using WordPress 4.1.8 Engine. Disponível em:< http://tarifazero.org/mpl/>. Acesso em: 

06/10/2015. 
Histórico Movimento Passe Livre. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Passe_Livre>. Acesso em 
03/03/2014.  
Portal do Consumidor – Notícias com informações de Galileu, Folha de S. Paulo, Veja, G1, Free Public Transports. 
<www.portaldoconsumidor.gov.br/noticia.asp?id=24268. Acesso em 03/03/2014.  
 

2.3 MANIFESTAÇÕES DE JUNHO 2013 NA CIDADE DE SÃO PAULO 

As manifestações na cidade de São Paulo se iniciaram em maio de 2013, mas só foram 

noticiadas pela mídia, em junho do mesmo ano. Elas aconteceram em lugares distintos e com 

grupos pequenos, tendo como bandeira de luta, a princípio, a revogação do aumento de R$ 0,20 

nas tarifas dos transportes públicos.  A mídia, ao noticiar os primeiros protestos, se referia aos 

manifestantes como sendo jovens, na sua maioria, o que se pôde constatar nas imagens que 

acompanhavam as notícias. 

O primeiro protesto, que deu início a muitos outros no mês de junho de 2013, no estado 

de São Paulo, ocorreu em 27 de maio e foi organizado pelos alunos do Ensino Médio, na faixa 

etária entre 15 e 18 anos, de uma escola pública de Pirituba, a E.E. Ermano Marchetti com o 

apoio da MPL - Movimento Passe Livre. Os alunos saíram às ruas em marcha até o Terminal 

Rodoviário da cidade de Pirituba. Já próximo à rodoviária, cantando pequeno refrão de grito de 

guerra, ao som da Fanfarra do MAL, convidavam a população que ali transitava para 

http://wordpress.org/
http://tarifazero.org/mpl/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Passe_Livre
http://www.portaldoconsumidor.gov.br/noticia.asp?id=24268
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participarem do protesto, cujo ato culminou na queima de uma catraca de ônibus. O MPL 

contabilizou em torno de duzentos estudantes dessa escola que ocuparam o Terminal de Pirituba 

e a estação da CPTM, queimando uma catraca e bloqueando vias importantes da região. 

  Nos dias seguintes, outros atos promovidos por alunos de escolas públicas se seguiram, 

no Parque D. Pedro, Jaguaré, Lapa, M’Boi Mirim, Grajaú etc.  Após esse primeiro protesto em 

Pirituba, realizado em 27/05/2013 o Movimento Passe Livre – São Paulo por uma vida sem 

catracas passou a agendar outros protestos, que veremos a seguir (Figura 1): 

 
Figura 1 – Luta contra o aumento: calendário da semana 

Fonte: Site Passe Livre (2013). 
 

No dia seguinte, 28/05/13, o protesto partiu da escola pública E. E. São Paulo indo em 

direção à sede da Prefeitura de São Paulo. Protesto esse, também organizado por alunos do 

Ensino Médio regular, portanto compreendendo a mesma faixa etária entre 15 e 18 anos.  Em 

vídeo que circulava no YouTube na mesma semana, pôde-se tomar conhecimento de como tudo 

aconteceu na E.E. São Paulo. Alunos contaram que durante uma reunião pedagógica, na semana 

anterior ao protesto, o professor de sociologia cedeu espaço para representantes do Movimento 

Passe Livre conversar com eles. Um deles disse, inclusive, que enquanto ouvia os 

representantes do MPL falarem sobre os protestos já realizados, observou que os olhos dos 

colegas de classe brilhavam, uma vez já estarem descontentes com o transporte, reconhecido 

por eles, ser de péssima qualidade. Em depoimento, esses alunos disseram que se organizaram 

para a passeata do dia 28/05/13 pelo Facebook. 

No dia do protesto, os membros do MPL os esperavam com fanfarra e megafone. Os 

alunos se prepararam com cartazes, que acabaram sendo destruídos pela chuva daquele dia. 
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Dessa vez, o roteiro estabelecido seria do portão da escola rumo à sede da Prefeitura de São 

Paulo. 

A partir daí as manifestações não pararam e foram tomando outras proporções em 

relação ao montante de jovens participantes e também aos objetivos que já não contemplavam 

somente a questão do Passe Livre. 

 

Quem eram esses manifestantes: 

O primeiro protesto noticiado pela mídia aconteceu em 06/06/2013 e foi marcado por 

atos de vandalismo. Manifestantes interditaram avenidas como a da Paulista, depredando 

estações de metrô, ficando detidas 15 pessoas.  A publicação do dia 07/06/2013 da Folha de S. 

Paulo, no caderno Cotidiano, sobre este primeiro protesto traz: “Os manifestantes são ligados 

ao Movimento Passe Livre, liderados por estudantes e alas radicais de partidos”. O segundo dia 

de manifestação ocorreu no dia 07/06/2013 e fui publicado na Folha em 08/06/2013 com o 

título: “Manifestantes em protesto contra o aumento da tarifa de transporte ocupam pistas da 

Marginal Pinheiros, em São Paulo, ao lado da estação de trem”.  

O terceiro protesto, considerado o mais violento até então, ocorreu no dia 11/06/2013. 

O noticiário do Estadão de 12/06/2013 traz: “Protesto contra o aumento da tarifa de ônibus 

mobilizou cerca de 300 pessoas e causou tumulto no centro da cidade”. Na Folha de S. Paulo 

do mesmo dia 12/06/2013, pôde-se ler: “Contra tarifa, manifestantes tomam centro e Paulista”.    

Ambos os jornais se referem aos manifestantes desses protestos como pessoas, no 

entanto, as imagens novamente apresentam jovens em conflito com a polícia, numa cena de 

violência, de depredação, pichação e quebra-quebra. O resultado dos referidos protestos se deu 

com dois ônibus parcialmente queimados e outros apedrejados, estações do metrô também 

depredadas, muros e fachadas de lojas e bancos pichados e alguns quebrados. Como saldo do 

conflito, 20 pessoas foram detidas.  

No quarto dia de protestos, ocorrido na quinta-feira 13/06/13, a onda de vandalismo se 

intensificou, “Novo protesto tem reação violenta PM – Quarto ato contra reajuste nos 

transportes deixa dezenas de feridos no centro de São Paulo; 192 são detidos” (Folha de S. 

Paulo de 14/06/13). De acordo com o Movimento Passe Livre aproximadamente 100 pessoas 

ficaram feridas. 

 Depois do 4º dia violento de protestos, com o prefeito Fernando Haddad reafirmando 

que não reduziria as tarifas dos transportes e o governador Geraldo Alckmin defendendo a 

Polícia Militar (PM) e, justificando as realizações de protestos a um viés político, o povo se 
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organiza pelas redes sociais Facebook, Twitter, YouTube e Google para a 5ª e mais marcante 

manifestação realizada no Brasil, desde o impeachment do ex-presidente Collor, em 1992: o dia 

17 de junho de 2013. O referido movimento de 1992 culminou na saída do ex-presidente 

Fernando Collor de Mello e levou às ruas do país milhares de estudantes e universitários, 

vestidos e pintados com as cores da bandeira, eles ficaram conhecidos como geração cara-

pintada. 

  O cenário de 1992 voltou em cena, pois as manifestações ocorridas em vários estados 

do país no dia 17 de junho de 2013 mostraram o descontentamento do povo brasileiro em 

relação a vários acontecimentos na política do país. Só em São Paulo foram mais de 65 mil 

manifestantes, segundo o Datafolha de 18/06/2013.  Assim, a pauta de reivindicação das quatro 

primeiras manifestações realizadas na cidade de São Paulo que, tinha como foco a revogação 

do aumento de R$ 0,20 nas passagens dos ônibus, trens e metrôs, passou a ter uma lista de 

objetos reivindicatórios, como por exemplo, “Contra corrupção”, “Educação de qualidade”, 

“Contra a Copa”, etc., conforme se pôde constatar nas mídias que veicularam as notícias sobre 

este grande ato. 

 Assim tínhamos, na primeira manifestação (06/06/2013 – quinta-feira), 

aproximadamente 2.000 pessoas, e na segunda (07/06/2013 - sexta-feira), terceira (11/06/2013 

- terça-feira) e quarta (13/06/2013 – quinta-feira) 5.000 pessoas, conforme informação da 

imprensa, o número das três últimas se manteve. Já em (17/06/2013 – segunda-feira) o número 

de pessoas participantes surpreendeu a mídia.  

  As notícias, veiculadas sobre a grande manifestação de 17/06 pela imprensa de todo o 

país, traziam em sua manchete: “Milhares vão às ruas ‘contra tudo’; grupos atingem palácios; 

Manifestação é a maior no país desde o “FORA COLLOR (1992)” (Folha de S. Paulo, terça-

feira 18/06/2013). “Protesto se espalha pelo país e políticos viram alvo”; “Em São Paulo, 

protesto reuniu 50 mil, segundo a PM” (Jornal O Estado de S. Paulo, terça-feira 18/06/2013). 

No dia da passeata 17/06/2013, emissoras de rádio, canais de TV e redes sociais tiveram de 

organizar suas programações para noticiar a manifestação que acontecia não só no estado de 

São Paulo, mas em todo o país.   

   Nesse dia, a reivindicação, até então, voltada para a revogação do aumento dos 

transportes públicos, passa a ser muitas outras, como se pôde ver nesses cartazes trazidos pelos 

manifestantes: 

“DESCULPE O TRANSTORNO. ESTAMOS MUDANDO O BRASIL.” 
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“ERA UM PAÍS MUITO ENGRAÇADO, NÃO TINHA ESCOLA, SÓ TINHA ESTÁDIO... 

NINGUÉM PODIA PROTESTAR NÃO, PORQUE A PM SENTAVA A MÃO.” 

“82 ANOS NÃO VIM PRA BRINCAR, VIM MANIFESTAR.” 

   

Os cartazes das primeiras manifestações traziam:  

“NÃO PAGO R$ 3,20 SE NÃO VALE 1 REAL.” 

“3,20 É UM ASSALTO.” 

“POR UMA VIDA SEM CATRACAS.” 

Essa manifestação, diferente das demais, mostrou-se organizada e contou com pessoas 

de todas as idades e de diversas classes sociais e econômica, conforme noticiado pela mídia. 

Pôde-se ver pela mídia televisiva e vídeos que circulavam pelo YouTube que, já não havia 

muitos cartazes como nas anteriores, mas a indignação e insatisfação do povo era colocada em 

refrãos repetidos por todos, tais como:  

 “Sem partido”, para os que ostentavam, de alguma forma, bandeiras 

principalmente do PT – Partido dos Trabalhadores;  
 

 “Puta que pariu, abaixa essa bandeira e levanta a do Brasil”, para forçar os 

manifestantes que ainda insistiam em segurar as bandeiras de partidos a abaixá-

las.  
 

Lá pelas 20h, pois a manifestação havia se iniciado às 17 horas, depois de muita 

confusão e tentativa de briga coibida por alguns organizadores, a grande massa começou a 

cantar:  

 “Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor...”.  

 “Hoje estou feliz, saí na rua para mudar o meu país”. 

 “Ôooo o povo acordoooou!” Grito de jovens que saiam do metrô da Estação 

Clínicas. 

 “O povo unido jamais será vencido!” Canto de pessoas na Ponte Estaiada.  

 

Outros, ao contrário, resolveram atacar a emissora de TV Rede Globo: 

 “Ei Globo vai tomar no cú!”     

E em alguns momentos, se ensaiava cantar o Hino Nacional. 

Nos diversos vídeos mostrados pelo YouTube, vimos que a ordem e a organização da 

manifestação se dava pela repetição de frases soltas, como se pode ver: 
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“Sem partido” - dirigida para os que ostentavam, de alguma forma, bandeiras principalmente 

do PT – Partido dos Trabalhadores. 

 

“Puta que pariu, abaixa essa bandeira e levanta a do Brasil” -  para forçar os manifestantes que 

ainda insistiam em segurar as bandeiras de partidos. 

 

“Se a bandeira não baixar, olê, ola, ola...” em tom de ameaça. 

 

“Tomar no cú PT” - ainda em retaliação aos que insistiam em ostentar as bandeiras do Partido 

dos Trabalhadores. 

 

“Oportunista, o povo apareceu” – ainda para os que seguravam bandeiras de partidos.      

              

Manifestantes irritados com as bandeiras do PT resolvem tirá-las dos que as seguravam, 

rasgando algumas e queimando outras.  Nesse momento, pessoas que estavam à frente da 

marcha puxavam pelo refrão: 

“Sem violência!” 

“Democracia!” 

“Sem partido!” 

 

Os mais exaltados proferiam: 

“Queima Dilma!” 

  “Queima o satanás do PT!”. 

  “Oportunistas!” 

  “Ei PT vai tomar no cú...” 

  “Abaixa a bandeira!” 

  “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão!”  

  “Fascistas, fascistas não passam de...”  

  “Abaixa essa porra!” 

 

             Em determinada hora, um grupo de manifestantes, jovens na sua maioria, começou a 

emitir um som, como de animal:  - “Uuuuuuuuu...” que preocupou quem estava por perto, sendo 

logo controlado pelos organizadores que incentivavam o povo a entoar outros refrãos, como: 

“Sem violência!”, ao que a massa aderia e acalmava os demais, dizendo “É isso que a mídia 

quer, caralho.” 

           Dentre todos os refrãos o mais repetido foi: ‘SEM PARTIDO!”. 
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            Em meio a muita confusão e tentativas de briga, coibida por alguns organizadores, a 

grande massa começou a cantar: 

“Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor...” 

“Hoje estou feliz, saí na rua para mudar o meu país.”             

             

A avenida Paulista foi tomada pelos manifestantes que, aos gritos inflamados, pediam 

para que as pessoas moradoras dos prédios descessem para participar: 

 “Desce todo mundo.” 

Havia poucos cartazes na manifestação, mas alguns traziam estas palavras de ordem 

(Figura 2):  

 

Figura 2 – Cartazes: Manifestações em São Paulo (17/06/2013) 

Fonte:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.464753143619656.1073741832.4633448937604

81&type=3 

 

Nesse vídeo do YouTube de 17/06/2013, pôde-se ver a organização e a movimentação 

das pessoas que foram tomando conta das ruas da cidade de São Paulo.  

VÍDEO O BRASIL DESPERTOU 

#VEMPRARUA    #MUDABRASIL   #OGIGANTEACORDOU   

#CHANGEBRASIL 

Desligue sua TV. Informe-se pela Internet. Não baixe a cabeça. 
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Não feche os olhos, mas junte-se ao grito. Não é apenas por 20 centavos 

 

          A Internet, através de suas redes sociais do Facebook, Twitter, YouTube e Google, 

publicava fotos, vídeos e em tempo real. 

Nesse mesmo dia, em que o povo parava a cidade de São Paulo, no centro do programa 

Roda Viva da TV Cultura, comandado por Mário Sérgio Conti, eram entrevistados dois 

militantes do Movimento Passe Livre - considerados os organizadores dos protestos - a 

estudante de direito, Nina Cappello, 23, e o professor de História, Lucas Monteiro de Oliveira, 

29. A entrevista contou com a participação de um representante da PM e de alguns jornalistas:  

Giuliana Vallone da TV Folha (com o olho machucado por uma bala de borracha disparada por 

policiais militares); Marcelo Godoy, do Jornal O Estado de S. Paulo; Rafael Colombo, da Rádio 

Bandeirantes; Milton Coelho da Graça, da TV Brasil; e o Coronel José Vicente Filho, do Centro 

de Altos Estudos da PM.  

 

TRANSCRIÇÃO da entrevista 

Tudo começou com a insatisfação do aumento da tarifa no transporte público e em seguida todos os 

demais desgostos do povo brasileiro passou a ser também motivo de protesto. O resultado dessa 

insatisfação levou milhares de brasileiros às ruas nesta segunda-feira, 17. Em São Paulo, o Movimento 

Passe Livre contabilizou mais de 100 mil pessoas, mas de acordo com a Polícia Militar cerca de 30 mil 

estavam nas ruas. 

Ainda nesta segunda, dois militantes do Movimento Passe Livre - a estudante de direito Nina Cappello e 

o professor de História Lucas Monteiro de Oliveira – estiveram no centro do programa Roda Viva para 

falar sobre os protestos contra o aumento da tarifa de ônibus e a situação do transporte público no Brasil. 

Nina afirma que o MPL tem um objetivo claro: a luta contra o aumento das passagens. Ela revela que 

Fernando Haddad convocou os militantes para participarem da reunião do Conselho da cidade, que 

acontece nesta terça-feira, 18. Mas Nina diz que ainda seria necessária uma reunião na quarta-feira, 19, 

com o prefeito. Durante os protestos desta segunda, Geraldo Alckmin anunciou à imprensa que estaria 

aberto a diálogos sobre tarifas. Enquanto não há de fato um acordo, a militante diz que as manifestações 

continuarão. “Se o governo não baixar a tarifa vamos continuar nas ruas”. 

Nina revela que o movimento pretende realizar um novo protesto nesta terça-feira, 18. O evento deve 

ocorrer na Praça da Sé, a partir das 17h, caso o governo não volte atrás. 

Lucas afirma que o objetivo do MPL é a redução da passagem, mas que defende a taxa zero. “É uma 

decisão política o aumento, assim como é uma decisão política a existência da tarifa. Há cidades no 

Brasil, como outros países, em que existe a tarifa zero”. 

Ele critica ainda as empresas de ônibus que têm lucro garantido, no entanto falham com a prestação de 

serviço. Segundo Lucas, o governo poderia renegociar esses valores, porém as autoridades não 
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demostram interesse. De acordo com o militante, as empresas estariam lucrando cerca de R$ 15 mil por 

veículo. 

Nina não tem dúvidas de que o movimento ganhou força e que tem poder para mudar o valor da tarifa, 

assim como outros fatores referentes ao transporte público. Nas primeiras mobilizações, o Passe Livre 

somava, em média, 10 mil pessoas e hoje levou mais de 100 mil, mesmo com os atos de violência ocorridos 

no último dia 13. A militante justifica: “Só tiveram atos de violência quando houve repressão da polícia. 

Na quinta, assistimos a uma prática que muito vimos na época da ditadura: a detenção por averiguação”. 

Lucas afirma que “a repressão fez as pessoas ficarem mais solidárias”. Além das redes sociais que 

serviram de ferramenta para disseminar o movimento, o militante ressalta que desde o dia 13 a postura 

da imprensa também mudou. “Quando atinge pessoas próximas, a gente tende a olhar diferente”, refere-

se aos jornalistas que foram repreendidos pela polícia. 

 

Enquanto, na entrevista, os dois jovens insistiam em manter que o motivo das 

manifestações era pela revogação do aumento das tarifas de transporte, a população, nas ruas, 

reivindicava muitas outras coisas. 

          As manifestações ocorridas na cidade de São Paulo no mês de junho de 2013 motivaram 

a realização de manifestações em várias cidades de outros estados do país.  E no dia 17/06/2013, 

várias capitais, como as do Rio de Janeiro (RJ), de Porto Alegre (RS), de Vitória (ES), da Bahia 

(BA) etc. tiveram suas principais ruas e avenidas tomadas pela massa que parou para se 

solidarizar com o estado de São Paulo e também para fazer suas reivindicações. 

 

Conheça integrantes do MPL que atraíram milhares às ruas em São Paulo: 

Por iG São Paulo | 20/06/2013 18:20 – Atualizada às 20/06/2013 19:26 

 

         Nina Capello (Figura 3) tem 23 anos, é estudante de Direito da USP e está na linha de 

frente do MPL – Movimento Passe Livre -, foi escolhida por membros do movimento para se 

encontrar com o prefeito Fernando Haddad na primeira reunião (20/06/2013). Não se obteve 

informação de quanto tempo ela milita no MPL. 
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Figura 3 – Nina Cappello: Representante escolhida para a 1ª reunião com Haddad 

Fonte: IG São Paulo (2013)              

 

 Lucas Monteiro de Oliveira (Figura 4) tem 29 anos e é professor em colégio particular 

no Paraíso, faz mestrado também na USP – Universidade de São Paulo, mesmo local em que 

se graduou em História. Quando adolescente, nos anos 1990, protestou junto à esquerda 

brasileira contra a Área de Livre Comércio das Américas (Alca) e assim começou sua 

militância. No Ensino Médio passou a atuar no Centro de Mídia Independente e quando o 

Movimento Passe Livre foi criado, em 2005, foi um dos fundadores mais experientes, embora 

tivesse apenas 20 anos. 

 

 

Figura 4 - Lucas Monteiro, responsável pelo material final 

 de divulgação do MPL, em SP 

Fonte: IG São Paulo (2013) 

 

         Ao examinarmos o perfil de outros integrantes do MPL – Movimento Passe Livre - pôde-

se observar que muitos deles têm formação superior e um histórico de engajamento em outras 

lutas de classe. Só para exemplificar o que está sendo dito, traremos o perfil de mais um 

integrante do MPL. 

Matheus Nordon Preis (Figura 5) tem 19 anos, é estudante do 2º ano de Ciências Sociais 

da USP.  Estudou na Escola da Vila, Zona Oeste, cuja mensalidade gira em torno R$ 2.150 

reais. O jovem diz ter apoio dos pais na militância do Movimento Passe Livre. 
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Figura 5 - Matheus Preis, estudante e negociador do MPL 

Fonte: IG São Paulo (2013) 

 

Em entrevista à revista Veja, ao lhe ser perguntado sobre se teria carro, respondeu: 

           “Carro? Não tenho sequer carteira de habilitação e luto por um bem de todos: o transporte 

público”, afirma. Para ele, o serviço tem de ser gratuito, como a educação e a saúde. “Estou 

desapontado com o PT, que subiu a tarifa dos transportes”, completa. (VEJA S.PAULO, 

14/06/2013). 

Matheus integra o MPL há dois anos e é o responsável, nas Manifestações, por informar 

à Polícia Militar os trajetos dos protestos. 

            Nessa mesma edição da revista Veja São Paulo, em que alguns militantes do Movimento 

Passe Livre foram entrevistados, tivemos a informação de que o MPL conta hoje com quarenta 

integrantes, desde sua fundação em 2005. Também nesta mesma edição da revista foi 

entrevistado um integrante do MPL que foge um pouco ao perfil até agora visto, de estudantes 

da USP, os quais cursaram renomados colégios privados. Trata-se do roqueiro “antitrabalho”, 

Rafael Siqueira (Figura 6) de 38 anos de idade, integrando há sete o MPL. Ele é professor de 

música e integra a banda de rock Clave de Clóvis, da qual é guitarrista: 

 

 

Figura 6 – Rafael Siqueira 

Fonte: http://vejasp.abril.com.br/materia/protestos-personagens 

 

 O roqueiro diz em terceira pessoa que “sempre carrega uma máscara de gás”, além disso 

afirma ser um cidadão “antitrabalho” – “As pessoas não precisam sofrer tanto”, explica à 
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reportagem. O rapaz cresceu no Capão Redondo e hoje mora nas proximidades da Avenida 

Ricardo Jafet. Quanto à sua vida escolar, alternou instituições públicas com o extinto Colégio 

particular Costa Braga, tem carro, mas prefere andar de ônibus. Sobre o vandalismo nos 

protestos, argumenta: “Se nem a polícia tem sido capaz de controlar, não somos nós que vamos 

conseguir”. 

Esses são os perfis de alguns dos integrantes do MPL, movimento que conseguiu 

mobilizar jovens de quase todas as localidades de São Paulo para a revogação do aumento dos 

transportes. Vimos que a maioria deles estudou em bons colégios particulares, cursam 

universidades públicas e contam com boa estrutura familiar, pertencem à classe média alta da 

sociedade paulistana. 

O Jornal Folha de S. Paulo, logo no início das manifestações, na sua primeira publicação 

a respeito, em 07/06/2013, na capa e no caderno Cotidiano C1, descreve o sujeito das 

manifestações como “manifestantes”, sem determinar sexo, idade ou classe social, mas informa 

que a massa formada por aproximadamente 2000 pessoas é liderada pelo MPL – Movimento 

Passe Livre, formado pelas alas mais radicais do movimento estudantil e de partidos como o 

PSOL e PSTU.  No entanto, as imagens tanto de capa quanto do caderno Cotidiano C1 mostram 

jovens enfrentando a polícia, chamados pela Folha de vândalos. 

          O jornal O Estado de S. Paulo, em sua publicação do dia 09/06/2013, também confirma 

a notícia do Jornal Folha de S. Paulo de que os líderes do MPL – Movimento Passe Livre se 

definem como “um coletivo de socialistas, simpatizantes dos anarquistas, afirmam ainda serem 

apartidários, não respondendo a chefes ou lideranças, são seguidos por bandos de jovens cheios 

de estilo nas roupas e cabelos”. 

Esses sujeitos manifestantes, segundo a mídia, são jovens de classe média alta, 

estudantes de Universidade Pública, na sua maioria, e que nem se pode saber se dependem de 

transporte público. E aí nos perguntamos quem são, afinal, esses manifestantes seguidores dos 

militantes do Passe Livre? Os jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo os definem 

como vândalos, devido às destruições de patrimônio público e privado ocorridas em cada uma 

das manifestações. No entanto, nas redes sociais do Facebook, Twitter e YouTube que, passam 

a ser os porta-vozes desses jovens, eles atribuem aos atos de vandalismo, respostas à truculência 

da Polícia Militar. 

          Enfim, os movimentos, através das redes sociais do Facebook, Twitter, YouTube, foram 

tomando forma e crescendo até se chegar ao grande dia, 17 de junho de 2013.  E foi nesse dia, 

que os jovens até então caracterizados por vândalos, sem identidade, passaram a ser 
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reconhecidos como heróis e ativistas e tiveram sua identidade reconhecida, pois até então a 

mídia não se preocupava em separar os grupos: o dos vândalos e dos que ali estavam realmente 

com um propósito específico, o de manifestar passivamente sua revolta. 

Abaixo, trouxemos um post que circulou no Facebook, no qual se pede a libertação para 

um jovem (Figura 7) que tinha sido preso. No comentário, um internauta afirma conhecer o 

colega há anos, por isso diz que ele foi preso injustamente, pois reconhece-o ativo nas 

manifestações políticas, mas não violento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Todos ao MASP Hoje!, às 17h, contra as prisões 

Fonte: https://www.facebook.com/passelivresp/posts/706581996064721. 

 

 Trouxemos também, o pronunciamento de jovens de várias entidades, através do Ação 

Educativa (Figura 8), no qual foi possível se ter outro viés dos fatos noticiados pelos jornais 

sobre as cenas de violência e vandalismo; confirmando a fala dos jovens sobre a ação truculenta 

de policiais. 

O Ação Educativa é uma associação civil, sem fins lucrativos, que presta assessoria, 

pesquisa e informação, fundada em 1994, cuja missão é promover direitos educativos, culturais 

e da juventude, tendo em vista a justiça social, a democracia participativa e o desenvolvimento 

sustentável. 
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Figura 8 - Ação Educativa 

Fonte: http://www.acaoeducativa.org.br/index.php/quem-somos> 

 

No site do Google, encontramos muitas imagens das manifestações ocorridas na cidade 

de São Paulo no mês de junho de 2013, das quais selecionamos algumas que trazem perfil dos 

participantes (Figura 9):  

http://www.acaoeducativa.org.br/index.php/quem-somos
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Figura 9 - Algumas imagens de manifestantes das Jornadas de Junho de 2013 

Fonte: https://www.google.com.br 
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Imagens 1 e 2: são de jovens, chamados de vândalos pela mídia, enfrentando a polícia 

militar nos primeiros dias de protestos. 

Imagens 3 e 4: encontramos idosos, que resolveram juntar-se à grande massa do dia 

17/6/13, não para brincar mas para cobrar ações do congresso. 

Imagens 5 e 6: mães que resolveram acompanhar seus filhos na grande marcha “Os 

filhos da revolução acordaram”. 

Imagens 7 e 8: adultos de meia idade que se manifestam contra sistema de saúde pública 

SUS e corrupção. 

Imagem 9: iniciamos a apresentação de imagens com jovens enfrentando policiais e 

terminamos com essa, em que os jovens reconhecem farão história. 

 

Nesse vídeo do YouTube, de 17/06/2013 havia o seguinte anúncio: 

VÍDEO O BRASIL DESPERTOU 

#VEMPRARUA    #MUDABRASIL   #OGIGANTEACORDOU   

#CHANGEBRASIL 

Desligue sua TV. Informe-se pela Internet. Não baixe a cabeça. 

Não feche os olhos, mas junte-se ao grito. Não é apenas por 20 centavos 

 

 O vídeo apresenta um histórico, no qual se pode ver como é a situação das pessoas que 

dependem dos transportes públicos no estado de São Paulo, de como foram as primeiras 

manifestações, terminando com a gravação da grande manifestação do dia 17 de junho de 2013. 

Nele é possível ver a movimentação das pessoas vindo de todas as partes da cidade para a 

grande passeata que tomou as principais avenidas do estado de São Paulo, como por exemplo, 

a Av. Paulista. 

Vejamos algumas entrevistas (Figura 10) dadas pelos sujeitos que participaram deste 

grande protesto ao blog do UOL Notícias. 

 

Figura 10 – Entrevista 

Fonte: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/20/manifestantes-

gritam-por-uma-vida-sem-catraca-em-ato-que-interdita-a-av-paulista-em-sp.htm 

Em ato com 110 mil pessoas em SP, manifestantes gritam por uma vida "sem catraca" 
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Para a assistente administrativa Carolina de Souza, 22, que participa do ato, não basta 

reduzir o preço da passagem. "É preciso melhorar a qualidade do transporte público, além de 

garantir transporte gratuito para os estudantes." 3 

Já a auxiliar administrativa Amanda Amorim, 21, aproveita o ato para pedir 

"melhores condições de saúde e de educação”. "Quero um sistema de transporte com padrão 

Fifa", ironiza. 

 

De acordo com a entrevista realizada pela UOL, os cidadãos reivindicam não só a 

revogação do aumento de R$ 0,20 nas passagens, mas também qualidade desses transportes 

para a população, sugerida por uma das entrevistadas no “padrão FIFA”, além da gratuidade de 

transportes públicos para estudantes. Na pauta de reivindicações, encontram-se ainda, a busca 

por melhores condições no atendimento à saúde e educação e até a manifestação indignada da 

advogada drag queen sobre o projeto “cura gay” tramitado no Congresso. 

A matéria do jornal Folha de S. Paulo de 18/06/2013 apresenta um cenário de como as 

pessoas estavam vestidas na grande marcha do dia 17/06/2013: calça de ginástica justinha, tênis 

Nike rosa-choque, mochila Nike, batom e rímel, além de máscara de pintor (R$ 17) contra o 

gás lacrimogêneo, óculos de proteção (R$ 13) e vinagre; como patricinhas. Patricinhas são 

aquelas garotas que dão extrema importância à imagem e por isso andam sempre muito bem 

arrumadas; os anarquistas, anarcopunks ou black block que usam o preto cobrindo o corpo e 

capuz ou máscara cobrindo o rosto, só deixando aparecer os olhos; uma designer se apresentou 

com um cocar de canudinho que usara na Virada Cultural para compor o seu look “pró-verde”.  

Esse pequeno relato mostrou a autenticidade das pessoas e a multiplicidade de estilos que 

compuseram a grande marcha do dia 17/06/2013. 

Pode-se dizer que esses atores se identificam e caracterizam pelos seguintes traços:  

Nas primeiras manifestações ocorridas entre os dias 3 a 14 de junho de 2013, os jovens 

são os protagonistas e são identificados, pela mídia, como vândalos, devido aos atos de 

                                                
              3 Nesta passagem como em outras a seguir já aparecem dados sobre o objeto da reivindicação. Não 

destacaremos essas informações por ora, mas voltaremos a elas mais adiante. No momento só nos importam a 

identificação e a caracterização dos atores dos protestos. 
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vandalismo provocados na cidade. Esses atos são interpretados de duas formas: pelo governador 

do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, como oposição política e pelos jovens envolvidos, 

como resposta à truculência da polícia militar.  

Já na grande manifestação do dia 17 de junho de 2013, a mídia passa a identificar os 

integrantes da grande marcha como: pessoas, grupos, manifestantes, etc. No entanto, pela 

descrição, é possível depreender de cada noticiário marcas que identificam e caracterizam esses 

manifestantes, que apresentamos a seguir: 

a) Faixa etária: todas as idades, poucas crianças como se pôde ver pela mídia televisiva e 

vídeos do YouTube, jovens na sua maioria, adultos e idosos; 

b) Etnias e religiões: diversas; 

c) Profissionais de diversas áreas: administradores, professores, metalúrgicos, empregadas 

domésticas, advogados, engenheiros, profissionais autônomos, etc. Tivemos ainda 

aposentados e donas de casa; 

d) Estudantes: de educação básica de escolas públicas e privadas, de graduação e pós-

graduados de universidades públicas e privadas, de cursos técnicos entre outros; 

e) Grupos de: patricinhas, anarcopunk, homossexuais, bissexuais etc.;  

f) Estado civil diverso: solteiros, casados, viúvos, separados, divorciados, etc.; 

g) Trajes: roupas de moda, esportiva, social, sujas, rasgadas, etc.;  

h) Pessoas: todo o cidadão paulistano. Aderiram aos protestos também os que vivem à 

margem da sociedade, como moradores de rua, mendigos, etc. 

Terminamos esse tópico com os dizeres do cartaz do sociólogo, Igor Disco, 27, que 

dizia: 

“O protesto foi ‘eclético’ - ‘somos todos passageiros’”. 

 

O que os manifestantes reivindicavam: 

         Em 22/05/2013 (quarta-feira) blogs da Internet, como o G1 São Paulo, por exemplo, 

publicavam o aumento das tarifas de ônibus, trens e metrô em São Paulo que ocorreriam a partir 

de 02/06/2013 e passariam de R$ 3,00 para R$ 3,20. O anúncio do reajuste foi divulgado pela 

Prefeitura de São Paulo e pelo governo do Estado. O aumento segundo os órgãos públicos seria 

de 6,7%.  E, por mais que governador e prefeito argumentassem dizendo que o reajuste tinha 

se dado abaixo da inflação e que eles haviam segurado até a metade do ano, reajuste esse que 

ocorre sempre no início do ano, pôde evitar que os protestos se iniciassem no dia 03 de junho 

de 2013 para a revogação desse aumento. 
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Os integrantes do movimento MPL não aceitam os subsídios dados às empresas de 

transporte, porque entendem que o transporte público não deve ser negociado, acreditam ser de 

direito do cidadão. Este foi um dos argumentos de luta do MPL para organizar os protestos.  

Em 2012 as empresas de transporte haviam recebido cerca de R$ 1 bilhão em subsídios; em 

2013, com a estreia do Bilhete Único Mensal a prefeitura previa investir mais R$ 400 milhões 

no sistema, e ainda numa segunda nota do governo municipal, a contrapartida para o sistema 

de ônibus seria de cerca de R$ 1,25 bilhão no mesmo ano.     

         O Jornal o Estado de S. Paulo, em sua Edição de 28/10/2013, através de um histórico 

cronológico das manifestações, mostra qual foi o objeto de luta inicial e final (Figura 11): 

  

 

Figura 11 - O estopim 

Fonte: Jornal Folha de São Paulo (2013) 

 

De 3 a 14 de junho de 2013 todas as manifestações eram direcionadas para a revogação 

do aumento das tarifas de transporte, como se pode ver abaixo (Figura 12): 
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Figura 12 - Cronologia 

Fonte: Jornal Folha de São Paulo (2013) 

 

Só na manifestação do dia 17 de junho de 2013, o objeto de reivindicação passou a ser 

muitos outros.         

O Guia Estudante Abril (Figura 13), em sua edição de 17/06/2013, trouxe também 

informações sobre as manifestações ocorridas no estado de São Paulo, que comprovam ser o 

objeto de luta inicial somente a revogação do aumento nos transportes públicos. Esta revista é 

de grande interesse dos estudantes, principalmente de Ensino Médio que pretendem prestar 

vestibulares no país. 
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O Guia Estudante Abril 

Relembre manifestações populares que marcaram a história do Brasil 

Ana Prado | 17/06/2013 

 

Em uma semana, ocorreram quatro grandes protestos na cidade de São Paulo contra o 

aumento da passagem do transporte público. O primeiro foi no dia 6 de junho; os seguintes 

aconteceram nos dias 7, 11 e 13. Todos eles resultaram em confrontos com a polícia militar. A 

cada edição, o número de manifestantes era maior – assim como a violência usada para contê-

los. No dia 13, mais de 200 pessoas foram presas, incluindo jornalistas, e foram publicados na 

internet inúmeros vídeos e relatos de pessoas que presenciaram extrema violência policial 

contra manifestantes e transeuntes pacíficos. Os protestos se espalharam por dezenas de cidades 

do país (e de fora dele) e, em algumas delas, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, o aumento 

da tarifa foi revogado. Mesmo nesses lugares, enormes manifestações continuam sendo feitas 

– porém, seus participantes têm agora reivindicações variadas, pouco objetivas e, muitas vezes, 

contraditórias entre si. Muitos manifestantes que iam às ruas no início criticam o rumo que o 

movimento está tomando. Há os otimistas porque “o povo acordou” e também os que temem 

um golpe de Estado. Ninguém sabe o que irá acontecer.                                   

 

Figura 13 – Notícias sobre Manifestações em São Paulo 

Fonte: Gui da do Estudante Abril (2013) 

  

Apesar das fontes acima informarem que o motivo das primeiras manifestações teria 

sido somente pela revogação do aumento dos transportes públicos, o que se viu acontecer a 

partir da terceira manifestação, não foi isso.  As publicações das manifestações pelas redes 

sociais, através do Facebook, Twitter e Google, mostrando a violência policial contra os jovens 

nos protestos, sensibilizou a população; que viu, na ação da polícia, comandada por 

governantes, que lhe estavam tirando um outro direito, o de poder sair às ruas para protestar, o 
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que seria uma tentativa de coibir o direito de expressão “Repressão da PM faz movimento 

crescer e mudar foco de protesto” (Caderno Metrópole p.16 do Jornal O Estado de S. Paulo de 

15/06/13) . Veja este post do MPL (Figura 14): 

 

 

Figura 14 - Movimento Passe Livre 

Fonte:http://saopaulo.mpl.org.br/2014/06/21/nota-sobre-o-ato-nao-vai-ter-tarifa-do-dia-19-06/ 

 

No YouTube, vídeos chocantes mostram para a população a violência ocorrida nas 

primeiras manifestações contra o aumento da tarifa. 

Violência em manifestação contra o aumento da tarifa (Parte 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=K6wjd8f-3vs 

https://www.youtube.com/watch?v=6EQNFbXFYcQ 

 

        O que os governantes e nem mesmo os organizadores do Movimento Passe Livre 

imaginavam é que o tiro fosse sair pela culatra, pois ao invés de repugnar a população, as cenas 

de violência transmitidas pelos diversos meios de comunicação e mesmo a insistência da mídia 

https://www.youtube.com/watch?v=6EQNFbXFYcQ
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em chamar os jovens manifestantes de vândalos e retratar o protesto como baderna, fizeram 

com que as pessoas começassem a prestar mais atenção aos protestos e, de certa forma, também 

começassem a se sentir incomodadas com a situação. Daí à adesão da população à causa 

(revogação do aumento) para a reivindicação de outros objetos foi questão de dias até 

chegarmos ao grande dia de manifestação, 17 de junho de 2013, que parou a cidade de São 

Paulo. 

 

Figura 15 – Manifestantes nas ruas de São Paulo 

Fonte: Websites diversos 

 

 Dentre as inúmeras imagens publicadas em sites, como o do Google, selecionamos 

algumas (Figura 15) que mostram a indignação do povo em relação à corrupção, 

reconhecimento da desvalorização do trabalho do professor, busca por escolas e hospitais de 

qualidade “padrão FIFA” entre outras coisas, que serão analisadas com mais propriedade, no 

desenvolvimento da tese. 



54 
 

 

O Jornal Folha de S. Paulo, na edição de 18/06/2013, mostra como o objeto de luta inicial 

sofreu transformações, agora temos muitos outros objetos desejados por vários sujeitos, além 

da revogação do aumento dos transportes públicos. Ao objeto inicial, agora se somam: a luta 

contra corrupção, gastos com a Copa do Mundo, melhoria de serviços públicos, como saúde, 

educação, segurança, entre outros. 

Pôde-se ver nas imagens e, mesmo nos noticiários dos jornais, críticas em relação ao 

gasto de dinheiro público para o evento da Copa do Mundo realizada no país, indignação sobre 

a corrupção envolvendo dinheiro público e busca por melhores condições de atendimento 

público à saúde, melhoria na educação e segurança. 

 

A quem os manifestantes se dirigem: 

           O aumento das tarifas de transporte no estado de São Paulo é de responsabilidade do 

governo do estado e do prefeito da cidade, então, enquanto o objeto de reivindicação era a 

revogação do aumento dos transportes público, podemos dizer que os destinatários do discurso 

eram o governador Geraldo Alckmin e o prefeito Fernando Haddad. Porém, os dois não 

decidem sozinhos, tanto que (conforme noticiário G1 São Paulo de 22/05/2013 às 19h31), os 

dois fizeram um acordo com o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, de segurar o aumento que 

acontece geralmente no início do ano para o mês de junho, com o objetivo de ajudar a conter a 

alta da inflação. Por isso, governador e prefeito teriam até 25 de maio para enviar à Assembleia 

Legislativa e à Câmara Municipal o valor do reajuste para ser aprovado. 

          Aprovado o aumento das tarifas dos transportes pela Assembleia Legislativa e Câmara 

Municipal para acontecer a partir do dia 02/06/2013, as mídias impressa e social publicaram a 

notícia.  Assim, o MPL – Movimento Passe Livre, que já vinha acompanhando as negociações, 

se organizou para a primeira manifestação ocorrida em 03 de junho de 2013. 

Recorremos à revista Portal Forum (Figura 16) em sua edição de 26/09/2013 para 

entender como empresários viram as manifestações.  Essa revista circula no meio empresarial 

e é patrocinada pelas instituições CNI/SESI/SENAI/IEL. 
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Confira como começaram e evoluíram alguns dos principais protestos que marcaram o Brasil 

Por Igor Carvalho. colaborou Felipe Rousselet. fotos de mídia ninja 

Esta matéria está na edição 124 da revista Fórum. Compre aqui 

A onda de protestos contra o aumento das tarifas do transporte público em diversas cidades brasileiras 

não nasceu grande de uma hora para a outra. Tudo começou com pequenas manifestações, que ganharam vulto 

à medida que a repressão policial contra elas também aumentava. A seguir, alguns dos principais protestos do 

período. 

3 de junho 

São Paulo: Um dia após o aumento da passagem de ônibus, trem e metrô de São Paulo, de R$ 3 para R$ 3,20, 

o Movimento Passe Livre (MPL) organizou o primeiro ato na cidade. O protesto ocorreu às 7h, na Estrada do 

M’Boi Mirim, zona sul da capital paulista. Uma das faixas da via foi ocupada pelos ativistas. 

6 de junho 

São Paulo: Com a repercussão do aumento da tarifa, a manifestação foi ampliada e migrou para a região 

central. Aproximadamente 5 mil pessoas estavam na frente do Teatro Municipal. Nesse ato, houve o primeiro 

confronto com a Polícia Militar e 15 manifestantes foram presos. 
 

7 de junho 

São Paulo: Apesar de ter menor adesão, 2 mil pessoas foram às ruas e os manifestantes fecharam uma das 

mais importantes vias de São Paulo, a Marginal Pinheiros. 

11 de junho 

São Paulo: O protesto reuniu 5 mil pessoas e a marcha, que durou seis horas, começou na Praça dos 

Ciclistas, na Avenida Paulista. Havia um acordo para que a manifestação se encerrasse dentro do Terminal Parque 

Dom Pedro, porém a PM não permitiu o acesso ao local e a confusão começou. Muitos civis se feriram e um policial 

foi agredido por manifestantes. O ato, mesmo depois de ser dispersado, seguiu para a Avenida Paulista. Vinte 

http://www.publisherbrasil.com.br/produto/revista-forum-124/
http://revistaforum.com.br/blog/2013/09/uma-cronologia-das-manifestacoes/998731_604673716231464_1296680439_n/
http://revistaforum.com.br/blog/2013/09/uma-cronologia-das-manifestacoes/midia-ninja-1/
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militantes foram detidos. Em Paris, o prefeito, Fernando Haddad (PT), e o governador, Geraldo Alckmin (PSDB), 

criticaram a postura dos manifestantes. 

13 de junho 

São Paulo: O dia foi marcado pela truculência policial contra manifestantes e a imprensa. Sete repórteres foram 

atingidos por bala de borracha e mais de 200 militantes foram presos. Toda pessoa que estivesse portando 

vinagre era detida. O produto é utilizado para atenuar os efeitos do gás lacrimogêneo. 

A manifestação começou no Teatro Municipal, por volta das 17h, e seguiu pelo centro, com diversos 

ataques da PM aos manifestantes. Alguns militantes conseguiram alcançar a Avenida Paulista, onde o ato foi 

encerrado. 

17 de junho 

  

São Paulo: A manifestação entrou para a história da cidade. A Polícia Militar estimou a presença de 65 mil no ato. 

Porém, o MPL e setores da imprensa calcularam que o público tenha passado dos 100 mil. A marcha, que partiu 

do Largo da Batata, se dividiu em três grupos: o primeiro seguiu pela Avenida Faria Lima; o segundo ocupou a 

Avenida Paulista e o último caminhou para Marginal Pinheiros, de onde seguiu para o Palácio dos Bandeirantes. 

18 de junho 

São Paulo: No Conselho da Cidade, o prefeito, Fernando Haddad, sinalizou, pela primeira vez, alterar o valor da 

passagem. Durante a manifestação, que reuniu 50 mil paulistanos, houve tumulto e uma tentativa de ocupar o 

prédio da prefeitura. São registrados os primeiros bloqueios de rodovias que são utilizadas como saída da 

capital. 

19 de junho 

São Paulo: Após duas semanas de manifestações, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin revogam o aumento da 

passagem, mantendo o valor anterior, de R$ 3. Apesar do anúncio, protestos são mantidos na Grande São 

Paulo. 

20 de junho 

São Paulo: O MPL decide manter o ato marcado para o dia, como forma de comemorar a revogação do 

aumento. Pelo menos 100 mil pessoas saíram às ruas, e a manifestação ficou marcada pelo confronto entre 

militantes de partidos e pessoas que se diziam antipartidos. 

A manifestação foi dividida em dois grupos, com o primeiro seguindo para a Avenida 23 de Maio e o 

segundo caminhou até a prefeitura. Rodovias foram ocupadas e tiveram o trânsito interrompido. 

 

Figura 16 - Portal Forum 

Fonte: http://www.portaldaindustria.com.br/iel/canal/inova-talentos/ 

 

No dia 11 de junho (Figura 17), o que nos chama a atenção é a referência que a notícia 

traz sobre o prefeito, Fernando Haddad (PT) e o governador, Geraldo Alckmin (PSDB).  Ambos 

estavam em Paris e criticaram a postura dos manifestantes. Se eles foram citados é porque 

tinham relação com o ocorrido. Voltamos a ter o nome do prefeito, Fernando Haddad, citado 

no protesto do dia 18 de junho, que no Conselho da cidade sinalizou alterar o valor da passagem. 

Em 19 de junho, após duas semanas de manifestação, o prefeito e agora também o governador 

http://www.portaldaindustria.com.br/iel/canal/inova-talentos/
http://revistaforum.com.br/blog/2013/09/uma-cronologia-das-manifestacoes/midia-ninja-2-2/
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do estado, Geraldo Alckmin, revogam o aumento da passagem, mantendo o valor anterior, de 

R$ 3,00. Portanto, pôde-se deduzir que os destinadores a quem os sujeitos das primeiras 

manifestações se dirigiam eram os prefeito e governador que tinham o poder, a competência 

para baixar o valor dos transportes. 

           

 

Figura 17 – Notícia sobre o encontro entre o MPL e Haddad 

Fonte: Jornal O Estado de São Paulo 

 

          Essa onda de protestos pela revogação do aumento do transporte público durou até o dia 

14 de junho de 2013 (Figura 18), antes da grande marcha, a do dia 17 de junho de 2013, quando 

então os destinatários, além do governador e do prefeito do estado de São Paulo, passam a ser 

muito outros, como veremos nas imagens e noticiários a seguir: 
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Figura 18 -  Imagens das manifestações 

Fonte: Websites diversos 

 

Os sujeitos destinatários da grande manifestação de 17 de junho, além dos já citados, o 

prefeito, Fernando Haddad e governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, passam a 

ser todos os políticos que governaram ou governam o país (presidente, governadores, prefeitos, 

senadores, deputados e vereadores): “Protesto se espalha pelo país e políticos viram alvo”. 

Dentre os políticos citados estão: a presidente da república Dilma Rousself; o presidente do 

senado federal do Brasil, José Sarney de Araújo da Costa; o governador do Rio de Janeiro, 

Sérgio Cabral; o deputado federal, Pastor Marco Feliciano entre outros.  
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3. PRINCÍPIOS TEÓRICOS  

 

3.1 FUNDAMENTOS DE SEMIÓTICA 

Não pretendemos nos aprofundar neste capítulo nos estudos realizados sobre a teoria 

semiótica de linha francesa em sua totalidade, mas abordar os conceitos que servirão de 

sustentação para a análise do corpus desta tese. A escolha desta teoria, dentre outras, se deu 

porque se encontrou nela o caminho mais adequado para a análise proposta, uma vez ser 

possível analisar o texto nos seus aspectos internos e externos e também por reconhecer outras 

formas de sentido realizadas por meio de variadas formas de expressão.  

O estudo da semiótica de linha francesa tem como objeto de estudo o texto, no qual 

procura-se explicar o que “o texto diz e como ele faz para dizer o que diz”, definindo-o como 

objeto de significação, por sua estruturação, fazendo dele um “todo de sentido”, e como objeto 

da comunicação que se estabelece entre um destinador e um destinatário (BARROS, 2011, p. 

7). 

         Na perspectiva da Semiótica, esse objeto de estudo, o texto, pode-se apresentar em 

diversas manifestações: verbal, pictórica, gestual, etc. Portanto, o texto, objeto da semiótica, 

pode ser tanto um texto linguístico oral ou escrito, quanto um texto visual, olfativo ou gestual, 

ou ainda um texto em que sincretizam diferentes expressões, como nos quadrinhos, nos filmes 

ou nas canções populares. 

Durante muitos anos a Linguística ocupou-se em estudar e pesquisar a língua e a 

linguagem, tendo como objeto deste estudo a frase, concebendo-a como unidade linguística. 

Assim houve a necessidade de estudos que fossem além da frase, por isso instituiu-se o texto 

como objeto de estudo de partida, o qual seria formado por um conjunto de frases organizadas 

num todo de sentido, considerando-se também, para a constituição desse todo, o contexto social 

e histórico de produção desse texto. Portanto, só se poderá analisar a frase, levando-se em 

consideração o texto em que ela está inserida.  

 Segundo a Semiótica, um texto é necessariamente constituído por dois planos: um plano 

de conteúdo e um plano de expressão4. Simplificadamente, o conteúdo é aquilo que o texto diz, 

sendo a expressão a “linguagem” usada para dizer o que ele diz. Analisar um texto em seu plano 

de conteúdo, na perspectiva semiótica, significa analisá-lo em três níveis: o fundamental, o 

                                                
              4 Nesse sentido, entende-se o texto como um signo, conforme concepção de Ferdinand de Saussure, que 

define signo como a unidade formada por um significante (expressão) e um significado (conteúdo). 
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narrativo, o discursivo. Esses três níveis constituem o que se chama, na Semiótica, de percurso 

gerativo de sentido. Cada um desses níveis é estruturado por uma semântica e por uma sintaxe. 

No nível fundamental analisa-se o texto em função de uma categoria semântica básica 

demarcada por dois termos de significação oposta. Assim, um certo texto poderá se resumir, 

em seu nível fundamental, à categoria semântica delimitada pela oposição entre vida e morte, 

ou, em termos gerais, entre um termo A e um termo B, tendo um desses termos valor eufórico 

(positivo) e o outro valor disfórico (negativo).  Do ponto de vista da sintaxe do nível 

fundamental, estabelece-se um percurso lógico no texto, assim estruturado: a afirmação de A > 

negação de A > afirmação de B. 

No nível narrativo analisa-se o texto do ponto de vista da relação entre dois actantes:  o 

sujeito e o objeto. Em outras palavras, há uma atualização do nível fundamental no nível 

narrativo, no qual os termos que se opõem naquele constituem objetos valores que são 

assumidos por sujeitos no nível narrativo. Essas relações são estabelecidas por dois tipos de 

enunciados: o enunciado de estado que determina a relação de junção ou disjunção do sujeito 

com o objeto valor em questão, isto é, o sujeito em posse do objeto de desejo está em conjunção 

com ele; ao contrário, o sujeito desejando o objeto e não estando em posse dele, está em 

disjunção com este; e o enunciado de fazer que se caracteriza pela transformação, ou seja, pela 

passagem de um enunciado de estado A para um enunciado de estado B. Concretamente, por 

exemplo, um sujeito em disjunção com o objeto valor liberdade pode passar para um sujeito 

em conjunção com esse valor. Ou vice-versa, o sujeito pode passar de um estado de conjunção 

para um estado de disjunção. Essa passagem ou transformação é que vai definir o conceito de 

narratividade no discurso. 

Toda narrativa padrão (na perspectiva dessa passagem de um estado para outro) implica 

uma estruturação numa sequência canônica das seguintes fases: a manipulação, a competência, 

a performance e a sanção.  

A manipulação consiste na ação de um sujeito sobre outro, sendo o primeiro o sujeito 

manipulador e o outro o sujeito manipulado. A manipulação consiste em o primeiro levar o 

segundo a querer fazer ou a dever fazer algo. A manipulação pode ocorrer de diferentes formas, 

sendo as principais: a tentação (quando o manipulador age sobre o manipulado acenando-lhe 

com alguma vantagem); a intimidação (quando o manipulador age sobre o manipulado por meio 

de uma ameaça); a sedução (quando o manipulador age sobre o manipulado por meio de uma 

valorização positiva deste); e a provocação (quando o manipulador age sobre o manipulado por 

meio de uma desvalorização deste). 
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A competência é atinente ao sujeito que vai realizar a passagem de um estado para outro. 

Para tanto esse sujeito precisa saber fazer e poder fazer. Nesse sentido, o sujeito é competente 

quando têm domínio dessas habilidades.  

A performance consiste na realização da transformação, ou seja, na passagem de um 

estado de privação para um estado de posse ou na passagem em sentido contrário. 

A sanção consiste na constatação da performance, verificando-se como ela se realizou. 

Nesta fase, dependendo do tipo de texto, ocorre uma premiação ou um castigo. 

Essas fases não vêm necessariamente explícitas nos textos. Muitas vezes, alguma delas 

vêm implícitas, mas sempre logicamente pressupostas. Como foi dito, essa é a sequência 

canônica e, portanto, essas fases podem aparecer em outra sequência. E em nem todos os textos 

todas essas fases se realizam, ainda que por pressuposição. Em muitos textos somente uma delas 

merece realmente relevância. Toda essa descrição que fizemos até aqui da estrutura narrativa 

corresponde à sintaxe narrativa. Ou seja, esta consiste em todos esses processos envolvidos na 

passagem de um estado para outro. 

A semântica narrativa vai tratar dos valores inscritos nos objetos, com os quais o sujeito 

do fazer entra em conjunção ou disjunção com eles. Existem dois tipos de objetos: os objetos 

modais e os objetos de valor. Os primeiros são aqueles que habilitam o sujeito a realizar a 

performance, isto é, são os objetos que assumem o valor do querer, do poder, do saber e do 

dever fazer; os últimos são os objetos - tomados como objetos-valor - em razão dos quais o 

sujeito realiza a performance. Portanto, o sujeito não busca entrar em conjunção com o objeto 

em si, concreto, mas com o valor que nele está inscrito na narrativa. 

No nível discursivo, o terceiro nível do percurso gerativo de sentido, os elementos 

constituintes da estrutura invariante e abstrata do nível narrativo se revestem de formas que lhes 

dão configuração concreta. Diz-se que uma estrutura narrativa é invariante, na medida em que 

ela, no nível discursivo, pode se realizar em diferentes variações concretas, dependendo dos 

diferentes tipos e gêneros de texto. Assim como os dois níveis anteriores, também este tem uma 

semântica e uma sintaxe: a primeira trata da concretização dos elementos abstratos da estrutura 

narrativa invariante em temas e figuras; a segunda envolve as diferentes dimensões da 

enunciação, da qual trataremos adiante. 

Esses três níveis que resumidamente apresentamos constituem o plano de conteúdo de 

um texto, que é uma instância imanente do discurso. Mas, como dissemos, para que haja um 

texto, esse plano precisa necessariamente de um plano de expressão para ser manifesto. É nessa 

manifestação que surge o texto. 
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 Até aqui nos ocupamos em entender o texto como objeto de significação. Resta, agora, 

como dissemos no início, entendê-lo como objeto de comunicação. Nesse sentido, sabemos que 

um texto (no sentido da expressão verbal) é construído por quem o escreve ou fala, quando por 

meio dele esse sujeito (que escreve ou fala) quer interagir com um outro sujeito. Em outras 

palavras, é por meio de textos – falados ou escritos - que as pessoas se comunicam, ou seja, é 

por meio de textos que se realiza a enunciação, que, em termos simplificados, é o uso da língua 

para viabilizar a interação entre os indivíduos em suas práticas sociais (BAKHTIN, 2010). E é 

da enunciação como instância produtora do enunciado, isto é, do texto que trataremos no tópico 

a seguir. 

 

3.2 FUNDAMENTOS DE ENUNCIAÇÃO À LUZ DA SEMIÓTICA 

 

Segundo Benveniste (1974, p. 80), “a enunciação é essa colocação em funcionamento da 

língua por um ato individual de utilização”. 

       Fiorin (2010, p.31) considera como primeiro sentido de enunciação o ato produtor do 

enunciado. O enunciado, portanto, é o produto da enunciação, e esta não se pode estudar no ato 

singular e específico de sua realização. O acesso à enunciação só é possível pelas marcas que 

ela deixa em seu produto, isto é, no enunciado. Os elementos da enunciação que constituem o 

objeto de nosso estudo teremos de buscar, então, nos textos em que eles se manifestam.  

A enunciação é realizada por um enunciador que, por meio da produção de um 

enunciado, se comunica com um enunciatário. Esse enunciador sempre enuncia num tempo e 

num espaço. Enunciador e enunciatário, portanto, constituem a primeira instância da 

enunciação. É dela que trataremos de forma mais detalhada neste estudo, já que o sujeito da 

enunciação que queremos configurar no discurso é objeto de nossa análise. 

Enunciador e enunciatário definem a relação eu/tu que se comunicam num tempo agora 

e num espaço aqui. A pessoa (eu/tu), o tempo (agora) e o espaço (aqui) são as categorias da 

enunciação, inerentes a qualquer ato de enunciação. Em toda enunciação, aquele que enuncia é 

sempre um eu que enuncia aqui e agora. 

Diz-se que aquele que enuncia é o enunciador, ou seja, o enunciador seria o sujeito da 

enunciação. No entanto, como o enunciador (eu) sempre enuncia para um enunciatário (tu) e, 

por isso, precisa adequar a sua enunciação às competências deste, o enunciatário determina o 
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trabalho do enunciador, tornando-se coenunciador. Nesse sentido, o sujeito da enunciação é, na 

verdade, uma entidade complexa constituída por enunciador e enunciatário. 

Dissemos que o enunciado, isto é, o texto, é o produto da enunciação. Na construção 

desse enunciado, o enunciador, por um mecanismo denominado debreagem, projeta no 

enunciado as marcas da enunciação. 

Pode-se tentar definir debreagem como a operação pela qual a instância da 

enunciação* disjunge e projeta fora de si, no ato* de linguagem e com vistas 

à manifestação*, certos termos ligados à sua estrutura de base, para assim 

constituir os elementos que servem de fundação ao enunciado-discurso*. 

(GREIMAS; COURTÈS, 2012, p. 111). 

 

          A debreagem é um mecanismo fundamental do ato constitutivo do enunciado, pois 

através dela se pode identificar como o sujeito se projeta no ato da enunciação em relação ao 

espaço e tempo. Assim ela se desdobra em debreagem actancial (sujeito); espacial (lugar) e 

temporal (tempo).  

Existem dois tipos de debreagem, a enunciativa e a enunciva. Na debreagem enunciativa 

instalam-se no enunciado os actantes da enunciação (eu-tu), o espaço (aqui) e o tempo (agora). 

Isto é, há a presença de um eu que se opõe a um não-eu, de um aqui que opõe a um não-aqui e 

de um agora que se opõe a um não-agora, pois só é possível pressupor um “eu/aqui/agora” no 

discurso enunciado, porque não se encontra o seu oposto um “não eu/não aqui/ não agora”. 

No exemplo a seguir será possível mostrar essa projeção (Figura 19): 

 

Figura 19 – Turma do Whatsapp! Achei nosso candidato fake! 

Fonte: Simão (2014). 

 

          No exemplo acima, um actante/enunciador eu, projetado no enunciado na forma de um 

narrador em primeira pessoa (Achei) dirige-se a um enunciatário tu, representado no enunciado 

“Turma do WhatsApp!”. Nessa representação da relação narrador/narratário, evidencia-se a 

projeção do ato da enunciação no enunciado, o que caracteriza uma debreagem enunciativa.  

Essa projeção actancial, implica, por pressuposição, também a projeção enunciativa do agora e 

do aqui, já que toda enunciação acontece nessas circunstâncias de tempo e espaço. 
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Ao contrário da debreagem enunciativa em que se instauram no ato da enunciação um 

eu/aqui/agora, na debreagem enunciva instaura-se, como actante do enunciado, um ele, como 

espaço deste um (algures) e como tempo um (então). Cabe lembrar que “o algures é um ponto 

instalado no enunciado; da mesma forma, o então é um marco temporal inscrito no enunciado, 

que representa um tempo zero [...]” (FIORIN, 2010, pp. 44-45). Vejamos um exemplo (Figura 

20): 

 

Escândalo de espionagem dos EUA domina cúpula europeia 

 
24/10/2013 16h25 - Atualizado em 24/10/2013 16h41 

Chanceler alemã Angela Merkel diz que teve seu celular grampeado. França também teria sido vítima 

de espionagem telefônica.  

Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/10/eua-monitoram-telefonemas-de-35-lideres-mundiais-

diz-jornal.html. Acesso em 09/12/2015. 

 

Figura 20 – Notícias G1 Mundo 

Fonte: Globo.com (2013) 

 

No exemplo acima, ocorre uma debreagem enunciva, pois a informação é dada em 3ª 

pessoa, por um editor, com objetivo de provocar um efeito de sentido de objetividade ao que 

está sendo dito. No enunciado encontramos marcas enunciativas que nos permitem ver quem 

são os actantes do enunciado, a Chanceler Alemã Ângela Merkel e França (no lugar de 

autoridade que a represente). O espaço enunciado, marcado a partir de um algures, é a Europa. 

Já o tempo, não-enunciado, mas pressuposto, é um marco ao então, anterior ao noticiado. 

 Do ponto de vista do enunciado, do texto, se nele estiverem projetadas as marcas da 

enunciação, ou seja, se ele for produto da debreagem enunciativa, esse texto é denominado de 

texto enunciativo. Se, porém, as marcas da enunciação nele estiverem apagadas, o 

denominamos texto enuncivo.  

 A presença ou a ausência das marcas da enunciação no texto implica a produção de 

diferentes efeitos de sentido. O texto enunciativo vai produzir efeitos de sentido básicos de 

subjetividade, de pessoalidade e de proximidade e outros efeitos decorrentes destes. Já o texto 

enuncivo produz efeitos de objetividade, de impessoalidade e de distanciamento que implicam, 

por sua vez, dependendo do tipo de texto, efeitos de verdade, de credibilidade e outros. 

 Um outro mecanismo de construção do enunciado é o denominado embreagem que, ao 

contrário da debreagem, retira da instância da enunciação a pessoa, o espaço e o tempo do 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/10/escandalo-de-espionagem-dos-eua-domina-cupula-europeia.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/10/eua-monitoram-telefonemas-de-35-lideres-mundiais-diz-jornal.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/10/eua-monitoram-telefonemas-de-35-lideres-mundiais-diz-jornal.html
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enunciado. A embreagem é “o efeito de retorno à enunciação” produzido pela neutralização das 

categorias de pessoa e/ou espaço e/ou tempo, tendo-se, assim, a embreagem actancial, a 

embreagem espacial e a embreagem temporal (Fiorin, 2010, p. 48). 

 Pode-se encontrar exemplos de embreagem actancial em muitos textos da Bíblia 

Sagrada, em que Deus fala ao povo, mas não diz - Eu falo -, isso é, não assume a primeira 

pessoa do discurso eu, mas antes, retira do enunciado a marca de pessoa, como no exemplo a 

seguir:  

“E Deus disse mais a Moisés: Assim dirá aos filhos de Israel: O Senhor Deus de 

vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, me enviou a 

vós; este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração”     
                  (Êxodo, capítulo 3, verso 15). 

 
A embreagem espacial consiste em fazer o mesmo processo de substituição, somente no 

âmbito das categorias de espaço. Por exemplo, quando um professor interpela, em sala de aula, 

um aluno, dizendo, por exemplo, “Você lá do fundo, diga-me um afluente do Rio Amazonas!” 

Neste caso o uso da lá tem um valor de aí, que é a categoria espacial referente ao interlocutor, 

isto é, ao você. Ocorreu então, no exemplo, uma embreagem espacial. 

E, por fim, na embreagem temporal ocorre a neutralização de categorias de tempo. É 

muito recorrente essa embreagem em manchetes de jornais. Por exemplo, na manchete “Ônibus 

bate em caminhão e mata professores e alunos”, o tempo presente dos verbos não corresponde 

ao tempo do ocorrido, ou seja, para efeitos de notícia, usa-se o presente com o valor de passado. 

Assim como a debreagem, as diferentes formas de embreagem produzem diferentes 

efeitos de sentido. 

Por fim, considerando o processo de delegação de vozes na construção do enunciado, 

podem-se identificar ainda as debreagens de 1º grau e de 2º grau. Esse aspecto trata das 

instâncias da enunciação, conforme aponta este esquema (Figura 21): 
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Figura 21 – Quadro das instâncias da enunciação 

Fonte: Fiorin (2010, p. 69) 

 

Já dissemos acima que a primeira instância da enunciação é a relação entre enunciador 

e enunciatário. Considerando essa instância em relação ao enunciado, ela é sempre pressuposta. 

Na medida em que o enunciador delega a sua voz ao narrador, fazendo uma debreagem de 1º 

grau, instala-se no enunciado a segunda instância da enunciação: a relação narrador/narratário. 

E, quando o narrador delega a sua voz a uma outra fonte enunciativa dentro do enunciado, o 

interlocutor, ocorre uma debreagem de 2º grau, o que resulta na terceira instância da 

enunciação: a relação interlocutor/interlocutário. 

Nesta tese enfatizaremos a instância actancial na constituição do enunciado, ou seja, a 

relação enunciador/enunciatário, já que é nosso objetivo estudar o sujeito da enunciação. As 

duas outras categorias da enunciação, o tempo e o espaço, apresentaremos, na medida do 

necessário. 

 

3.3. O ATOR DA ENUNCIAÇÃO 

Apresentadas essas categorias gerais da enunciação, cabe-nos agora definir o que é o 

ator da enunciação, instância que pretendemos configurar com base na análise e descrição dos 

textos midiáticos de nosso corpus. Retomamos aqui o que já antecipamos na introdução, quando 

definimos o objetivo desta tese. 

Quando dizemos que queremos configurar o sujeito da enunciação, o nosso objetivo 

mesmo é configurar o ator da enunciação. A semiótica da enunciação, em cujos fundamentos 

baseamos este estudo, faz uma distinção entre sujeito da enunciação e ator da enunciação 

(Barros, 2014). 

Sabemos que todo texto é um produto da enunciação, por meio do qual o enunciador (o 

sujeito da enunciação) se comunica com um enunciatário. Pelo fato de o texto ser produto da 

enunciação, é esta uma instância pressuposta a ele, ou seja, a enunciação não mais ocorre no 

texto. Para estudá-la é preciso reconstruí-la com base em informações do ato de enunciar 

projetadas no texto. É nessa reconstrução da enunciação que se configura o sujeito da 

enunciação.  

Há duas perspectivas a considerar nessa reconstrução, uma de ordem sintática (sintaxe 

discursiva) e outra de natureza semântica (semântica discursiva). A primeira analisa o texto 
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principalmente na perspectiva das categorias da enunciação, isto é, considera a pessoa, o tempo 

e o espaço da enunciação projetados no enunciado (texto), a fim de identificar os efeitos de 

sentido produzidos por essa projeção. Os textos que portam os traços da enunciação (eu, aqui e 

agora), constituindo a enunciação enunciada, produzem efeitos de sentido de proximidade; já o 

apagamento dessas marcas resulta em enunciados-enunciados, isto é, textos em que 

predominam os efeitos de sentido de distanciamento. 

A perspectiva semântica da reconstrução da enunciação e, portanto, do sujeito da 

enunciação considera no texto temas, figuras e outros fatores que concorrem para conferir uma 

certa corporificação do sujeito da enunciação. No dizer de Barros (2014, p.73) o sujeito da 

enunciação “constrói-se como um ator da enunciação, com identidade, estilo e corpo, 

preenchido por crenças e valores, modos de ser e fazer, decorrente de papéis temáticos e 

figurativos”. 

Portanto, considerando essa distinção entre a perspectiva sintática e semântica da 

reconstrução do sujeito da enunciação, o presente trabalho privilegia a última, ou seja, o seu 

objetivo é configurar o ator da enunciação, com base nos dados disseminados pelos textos da 

imprensa que serão analisados. Por isso, quando, no decorrer desta tese falarmos no sujeito da 

enunciação construído pela mídia impressa, estamo-nos referindo, em princípio, à construção 

do ator da enunciação. 

 

3.4 ETHOS E PATHOS  

 

 Traremos a seguir os conceitos de ethos e pathos, porque entendemos que todo discurso 

se constrói em função do outro. Esse outro, também considerado um coenunciador, cumpre 

papel tão fundamental no discurso, quanto o próprio produtor, para que haja interação e 

sincronização entre eles. É o coenunciador quem determina as escolhas do enunciador, quanto 

ao vocabulário, ao gênero de texto, sua modalidade, os fatores interacionais e ainda seus valores 

estilísticos. Assim, como nosso corpus se constitui de textos jornalísticos, os quais são 

produzidos para atingir um público alvo de leitores, conhecer como se construiu o ethos desse 

enunciador nos fará também conhecer quem é o enunciatário dele, isso é, seus leitores. 

O ethos manifesta-se na enunciação enunciada por meio das marcas deixadas no 

enunciado. A construção do ethos, portanto, não está na afirmação que o sujeito faz de si na 

elaboração de seu discurso, pois isso surtiria como audácia da parte do sujeito/enunciador, por 
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ser subjetivo, mas sim na imagem que os outros farão dele quando detectadas no discurso por 

ele enunciado, pelas marcas determinantes de atitudes, caráter, personalidade, projetadas e 

construídas no discurso por ele enunciado. Essas marcas nos levarão ao ato enunciativo e esse 

sim, trará um efeito de sentido de verdade ou não. 

De forma resumida, podemos dizer que o ethos é a imagem que se tem de quem enuncia, 

por exemplo, as pessoas reconhecem um político pelo discurso proferido permeado de 

promessas e pelas atitudes que envolvem aproximação dele com os eleitores, principalmente 

em períodos eleitorais; um professor também tem imagem definida pelo seu discurso acadêmico 

e pela postura que assume perante os alunos. Algumas imagens já são estereotipadas, as que 

não o são serão formadas pelas marcas deixadas pelo sujeito no ato da enunciação; essas marcas 

são concretizadas no texto por uma sintaxe e por uma semântica, por meio de substantivos, 

adjetivos, verbos, etc. 

A imagem do pathos no discurso também é construída pelas marcas projetadas no 

enunciado. Um sujeito produz seu discurso para um outro, tendo em vista a imagem que ele 

tem desse outro. Essa imagem se constitui por qualquer elemento composicional do discurso 

ou do texto, que consiste na modalização, na seleção de temas, na escolha da norma linguística, 

na reiteração de traços semânticos, nas projeções da enunciação no enunciado, etc (FIORIN, 

2013, p. 158).  Se tomarmos um programa de televisão como, por exemplo, o do Jô Soares, que 

é visto pelos telespectadores como homem culto pelo que fala, falante de vários idiomas e pelos 

entrevistados em seu programa, pessoas das mais variadas áreas do conhecimento e da cultura, 

veremos que o público do seu programa reflete a imagem do apresentador. Essa imagem é 

depreendida, pois esse público é constituído por professores, estudantes universitários ou 

pessoas ligadas ao saber.  

Dessa forma, a imagem que do enunciador se projeta é o ethos e a imagem do 

destinatário que se depreende do enunciado deste enunciador é o pathos. Assim, a imagem do 

ethos é construída pelas marcas que o enunciador deixa no enunciado e, na medida em que esse 

enunciador constrói seu discurso, o faz em função de um enunciatário, portanto, ele faz 

escolhas, do tipo de texto, do léxico, do que dizer; e é dessa seleção que emerge a imagem do 

enunciatário, isto é, o pathos. 
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4. O CORPUS E A METODOLOGIA DE SUA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO 

 

Neste capítulo apresentamos, inicialmente, os veículos da mídia nos quais se encontram 

os textos em que vamos buscar as informações para construir a imagem do ator da enunciação 

das manifestações de junho de 2013. A seguir, informaremos os procedimentos metodológicos 

utilizados para a identificação e a caracterização dos protagonistas das manifestações, a partir 

de cuja interpretação construiremos, depois, como se configurou o ator da enunciação. 

4.1 OS VEÍCULOS DA MÍDIA E OS TEXTOS NELES VEICULADOS  

Apresentamos neste capítulo a relação dos veículos da mídia e, em cada um deles, os 

textos que consultamos para buscar os dados que identificam, descrevem e caracterizam os 

protagonistas da grande marcha. Os veículos da mídia que consultamos são de diferentes 

naturezas: jornais impressos, blog e Facebook. Em cada desses tipos de mídia selecionamos 

textos verbais para buscar as informações de nosso interesse.  

Dentre os jornais impressos, consultamos a Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo.  

a)        FOLHA DE S. PAULO 

            Do jornal Folha de S. Paulo, selecionamos os seguintes textos: 

 

 Publicação de Sexta-feira, 07 de junho de 2013: 

Manchete (capa): Vandalismo marca ato por transporte mais barato em SP. 

Cotidiano5 C1: Protesto contra aumento de ônibus tem confronto vandalismo em SP.                                       

Cotidiano   C4: Ato fecha até shopping e deixa estações depredadas. 

 

 Publicação de Sábado, 08 de junho de 2013: 

Manchete: Manifestantes causam medo, param marginal e picham ônibus. 

Cotidiano C1: Novo ato contra tarifa faz até colégio fechar mais cedo. 

Cotidiano C3: Grupo Passe Livre foi apoiado por petistas em 2011. 

 

 

                                                
            5 Cotidiano: caderno do Jornal Folha de SP, que traz explicações sobre a manchete de capa. Os cadernos 

são paginados como C1, C2, C3 etc. e são indicados no final da manchete de capa. 
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  Publicação de Quarta-feira, 12 de junho de 2013: 

Manchete: Contra tarifa, manifestantes vandalizam centro e Paulista. 

Cotidiano C1: Protesto mais violento contra tarifa tem confrontos em série e vandalismo em 

SP. 

Cotidiano C3: Lei impõe limites, mas não ensina a coexistir.                         

Cotidiano C4:  Guerra da Tarifa. 

Cotidiano C5: ‘É revolta popular, sem controle’ diz movimento. 

Cotidiano C6:  Crianças ficam no meio de confronto entre PMs e invasores de terreno. 

 

  Publicação de Sexta-feira, 14 de junho de 2013: 

Manchete: Polícia reage com violência a protesto e SP vive noite de caos. 

Cotidiano C1: Novo protesto tem reação violenta da PM. 

Cotidiano C3: A PM começou a batalha na Maria Antônia. 

Cotidiano C4: Repressão e Pânico. 

Cotidiano C5: Haddad diz que violência da PM marcou ato. 

 

   Publicação de Sexta-feira, 16 de junho de 2013 - (Edição especial): 

Manchete: A semana em que São Paulo ardeu. 

Cotidiano C1: Ato contra tarifa une punks a ativistas do ‘paz e amor’. 

Cotidiano C3: Conheça o Movimento Passe Livre 

Cotidiano C5: Manifestantes fazem ‘intercâmbio’ para trocar experiências. 

 

 Publicação de Terça-feira, 18 de junho de 2013: 

Manchete:  Milhares vão às ruas ‘contra tudo’; grupos atingem palácios. 

Cotidiano C1: CONTRA. 

Cotidiano C2: Atos atingem 12 capitais e têm cenas de violência. 

Cotidiano C3: Teto do Congresso é ocupado; grupo tenta invadir sede do Governo de SP. 

Cotidiano C4: Ao menos 65 mil protestam nas ruas de São Paulo. 

Cotidiano C5: Lojas fecham mais cedo e comerciantes criticam passeata. 

Cotidiano C6: Políticos agora apoiam manifestações. 

Cotidiano C7: Atônitos, governos não conseguem entender atos. 

Cotidiano C8: País em protesto. 

Cotidiano C9: POR QUE FUI? 
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b)        O ESTADO DE S. PAULO 

Do jornal O Estado de S. Paulo, selecionamos os seguintes textos: 

 Publicação de Sexta-feira, 07 de junho de 2013: 

Manchete: Protesto contra alta de tarifa para o centro de SP. 

Metrópole6 A12: Protesto contra aumento do ônibus fecha Paulista e leva caos ao centro.     

 

 Publicação de Sábado, 08 de junho de 2013: 

Manchete: Protesto fecha a Marginal e lentidão chega a 226 km. 

Metrópole A22: No 2º dia de confronto e destruição, protesto fecha Marginal do Pinheiros. 

Metrópole A26: Haddad vai pedir ajuda de Dilma para baixar passagem. 

 

 Publicação de Quarta-feira, 12 de junho de 2013: 

Manchete: Maior protesto contra tarifa tem mais confrontos. 

Metrópole A12: Confronto e destruição de ônibus e bancos marcam maior protesto contra 

tarifa. 

 

 Publicação de Sexta-feira, 14 de junho de 2013: 

Manchete: Paulistano fica ‘refém’ de bombas em novo confronto. 

Metrópole A14: Paulistano fica refém de bombas e tiros de borracha em novo confronto. 

Metrópole A15: PM prende jovens por porte de vinagre. 

Metrópole A16: Alckmin e Haddad descartam redução de tarifas. 

Metrópole A17: Só três cidades do País adotam a tarifa zero. 

 

 Publicação de Terça-feira, 18 de junho de 2013: 

Manchete: Protesto se espalha pelo País e políticos viram alvo. 

Metrópole A11: Protestos se espalham pelas ruas do Brasil e põem governantes em alerta. 

Metrópole A12: No 5º e maior protesto, SP não tem presos e feridos. 

Metrópole A13: Bandeiras brancas e flores substituem as siglas de partidos. 

Metrópole A14: ‘Sou contra o roubo do dinheiro do povo’. 

                                                
             6 Metrópole:  caderno do Jornal o Estado de SP, que traz detalhamento sobre a manchete de capa. Os 

cadernos são indicados por páginas, no final da manchete, (Metrópole / PÁGS. A12, A13, etc.). Além de serem 

identificados como Metrópole, recebem letras A, B, C. 
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Metrópole A18: Alckmim agora elogia líderes do movimento. 

Metrópole A19: Prefeito se cala e secretário afirma que subsídio depende da União. 

 

c)   Um contraponto à construção do sujeito da enunciação pelos jornais: 

Ao final da análise dos textos jornalísticos, analisaremos ainda: 

 o perfil do enunciador construído em comentários de internautas no Facebook do 

Movimento Passe Livre (MPL) dos dias 07/06; 08/06; 12/06; 14/06 e 18/06/2013; 

 o perfil desse enunciador que emerge do texto ECOS DOS PROTESTOS - “Media’ e 

as manifestações de junho: controle e disputa”, de autoria de Hélio Lemos Sôlha, 

publicado em 22/10/2013, na edição nº 769, do blog Observatório da Imprensa.  

 

A análise dos textos dessas duas últimas fontes não é o foco central de nossa pesquisa, mas 

se põe como um contraponto ao modo de construção do ator da enunciação dos dois jornais, o 

que nos permite encaminhar de forma mais consistente as conclusões de nossa pesquisa. 

 Os textos selecionados dos dois jornais referem-se ao período de quando as 

manifestações começaram a ser publicadas por eles, pela reivindicação da revogação do 

aumento das passagens, até o seu atendimento. Portanto, compreende um período que vai de 

05/06/2013 a 20/06/2013. Apresentamos em ordem cronológica os fatos noticiados e fizemos 

um recorte do corpus que compreende as manchetes de ambos os jornais e as páginas que 

detalham a notícia dada pela manchete. Na Folha de S. Paulo, essas páginas são identificadas 

pelo título Cotidiano, já no jornal O Estado de SP essas páginas recebem o título de Metrópole. 

Entendemos, dessa forma, ter elementos em igualdade na constituição do corpus. 

Embora nosso foco principal seja o ator da enunciação construído nos textos que 

noticiam a grande marcha do dia 17 de junho de 2013, percebemos a necessidade de analisar os 

textos relativos às notícias de protestos anteriores ao dia 17/06/13, que mostrassem como o 

sujeito fora configurado em manifestações anteriores, até porque, nas leituras realizadas, 

verificamos ter havido alteração na definição dos protagonistas dessas marchas. Não 

analisaremos todos os textos jornalísticos na íntegra referentes aos vários protestos, mas 

traremos excertos de textos selecionados, suficientes para identificar, descrever e caracterizar o 

ator da enunciação a ser configurado. 

 Na sequência, analisaremos os comentários de internautas escritos no Facebook do 

Movimento Passe Livre – MPL dos cinco protestos, considerando as mesmas datas de 

publicação dos jornais, isto é, o dia seguinte dos atos, tendo em vista ter sido o MPL 
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considerado, por ambos os jornais, como os responsáveis pelos protestos. Entendemos, desta 

forma, que tanto os integrantes do MPL, como os internautas que escreveram no Facebook  do 

MPL são considerados  manifestantes, pelos jornais.  

 Para finalizar o trabalho, recorreremos à análise que fez o blog on-line do Observatório 

da Imprensa, em sua edição nº 769 de 22/10/2013, sobre o que ocorreu no estado de São Paulo 

no mês de junho: ‘Media’ e as manifestações de junho: controle e disputa, por Hélio Lemos 

Sôlha.  

4.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Primeiramente, lemos atentamente todos os textos relacionados no item anterior, para 

neles destacarmos o que se diz sobre quem são e como são qualificados os personagens que 

estão na rua reivindicando; sobre quem são e como são qualificados os personagens a quem se 

dirige a reivindicação e sobre o que os primeiros estão reivindicando. Os destaques dados pela 

mídia, sobre esses elementos que buscamos, foram organizados em quadros de identificações e 

caracterizações, para que, a partir delas, pudéssemos fazer a construção das imagens do ator da 

enunciação 

O segundo passo foi o de analisar os textos, fundamentando-nos na linha teórica de 

semiótica francesa proposta por Greimas. Primeiro, de forma muito resumida, definimos a 

estrutura fundamental desse discurso. Em segundo lugar apresentamos, também, em traços 

gerais, a estrutura narrativa do texto. Por fim nos ativemos ao nível discursivo, no qual tratamos, 

fundamentalmente, dos aspectos da linguística da enunciação, que nos permitiram configurar 

as imagens do ator do discurso em questão. 
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5. A CONFIGURAÇÃO DO ATOR DA ENUNCIAÇÃO: ANÁLISE DISCURSIVO-

ENUNCIATIVA DOS TEXTOS DA IMPRENSA 

 

Neste capítulo, pretendemos fazer uma interpretação discursivo-enunciativa da 

configuração dos personagens que participaram das manifestações de junho de 2013, em 

especial da grande manifestação de 17 de junho, tendo como corpus para análise, notícias 

veiculadas nas mídias impressa e social desse mês.  

Foram cinco os protestos realizados, a princípio, pela revogação do aumento de R$ 0,20 

nas tarifas dos transportes públicos de ônibus, trens e metrô, como se pode ver a seguir (Tabela 

1): 

 

Tabela 1 - Data dos protestos e publicações no jornal 

1ª Manifestação 

Quinta-feira 

06/06/2013 

 

2ª Manifestação 

Sexta-feira 

07/06/2013 

3ª Manifestação 

Terça-feira 

11/06/2013 

 4ª Manifestação 

Quinta-feira 

13/06/2013 

5ª Manifestação 

Segunda-feira 

17/06/2013 

Publicada 

Sexta-feira 

07/06/2013 

 

Publicada 

Sábado 

08/06/2013 

Publicada 

Quarta-feira 

12/06/2013 

Publicada 

Sexta-feira 

14/06/2013 

Publicada 

Terça-feira 

18/06/2013 

Fonte: Jornais Folha de S. Paulo e Estado de São Paulo (2013) 

 

Serão analisadas cinco notícias de cada um dos Jornais Folha de S. Paulo e Estado de S. 

Paulo sobre as manifestações, considerando que a publicação se deu no dia seguinte ao evento, 

com o objetivo de se perceber como cada jornal configurou os protagonistas participantes dos 

protestos. Também serão analisados comentários de internautas no Facebook7 do MPL – 

Movimento Passe Livre dos cinco protestos, considerando os mesmos dias das publicações dos 

jornais. Finalizaremos a pesquisa, trazendo a análise realizada pelo Observatório da Imprensa 

sobre as manifestações de junho, publicada no Blog8 do Observatório. A análise dos textos 

veiculados nas mídias sociais como as do Facebook e do Blog nos permitirá perceber que a 

                                                
7 Facebook é uma rede social lançada em 2004. [...] Este termo é composto por face (que significa cara 

em português) e book  (que significa livro), o que indica que a tradução literal de facebook pode ser “livro de 

caras” (Disponível em: http://www.significados.com.br/facebook/. Acesso em 29/09/15). 
8 Blog é uma palavra que resulta da simplificação do termo weblog. Este, por sua vez, é resultante da 

justaposição das palavras da língua inglesa web e log. Web aparece aqui com o significado de rede (da internet) 

enquanto log é utilizado para designar o registro de atividade ou desempenho regular de algo. Numa tradução livre 

podemos definir blog como um “diário online” (Disponível em:  <http://www.significados.com.br/blog/>. Acesso 

em 29/09/15). 

 
 

http://www.significados.com.br/facebook/
http://www.significados.com.br/blog/
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configuração dada aos personagens dos protestos pelas redes sociais, consideradas mídias 

sociais, diverge das publicadas na mídia impressa dos jornais que ora vamos analisar. 

A análise estará fundamentada nos pressupostos teóricos e métodos da semiótica 

discursiva de linha francesa de Algirdas Julien Greimas, já apresentados anteriormente.  

 

5.1. ANÁLISE DOS TEXTOS DA FOLHA DE S. PAULO 

Conforme informamos no capítulo 4 desta tese, procederemos à análise seguindo a 

ordem cronológica das publicações dos cinco protestos nos dois jornais. Os da Folha de S. Paulo 

estão relacionados nas páginas 74 e 75.  

No dia 05/06/2013, (Figura 22), a Folha publicou uma charge sobre o aumento dos 

transportes públicos. A partir de 07/06, dia após a primeira manifestação ocorrida no dia 

anterior em 06/06, o jornal começou a noticiar sobre os protestos todos os dias, mesmo nos dias 

em que eles não ocorriam. Após a grande manifestação de 17/06, no dia seguinte, 18/06, houve 

ainda mais um protesto, o último, antes da revogação do aumento, mas não com a performance 

da do dia anterior. E no dia 20/06/2013, o jornal publicou a vitória dos manifestantes que saíram 

às ruas novamente, desta feita, para comemorar a vitória. 

A seguir a charge sobre o aumento publicada pelo jornal: 
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Figura 22 - Tarifas de ônibus, trem e metrô sobem em SP 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo (2013) 

 

Não temos nesta publicação informações de valores, nem a data do aumento e, muito 

menos, a partir de quando passaria a vigorar. A notícia é apresentada numa parte do jornal, 

podemos assim dizer, de descontração “HORA DO CAFÉ”.  No entanto, o tom de ironia da 

charge mostra a condição do usuário do transporte público em relação ao referido aumento, 

pois, o ônibus é um ralador e o usuário do transporte rala uma carteira com dinheiro. Dentro e 

em cima do ônibus há o verde, representando uma vegetação, que sugere o ditado popular 

“Dinheiro não dá em árvore”.  As notícias que trouxeram informações completas sobre o índice 

de aumento e as políticas que levaram ao aumento circularam nos Blogs de notícias, tais como: 

G1 e UOL do dia 22/05/13 etc.   

5.1.1 Publicação de Sexta-feira, 07 de junho de 2013 

Desta publicação, sobre o primeiro dia de protesto de 06/06/13, selecionamos os 

seguintes textos para análise: 

Manchete (capa): Vandalismo marca ato por transporte mais barato em SP. 

Cotidiano C1: Protesto contra aumento de ônibus tem confronto vandalismo em SP.                                       

Cotidiano   C4: Ato fecha até shopping e deixa estações depredadas. 

 

Para a análise, capturamos somente as notícias (textos e imagens) pertinentes para este 

estudo. E para facilitar o acompanhamento do leitor, inserimos essas notícias no próprio corpo 

do texto desta tese. 

As imagens foram analisadas com base nos fundamentos de pesquisas já realizadas, 

como as de Teixeira (1998), sobre a relação de sentidos entre o verbal e o não-verbal e de Karam 

(2011), sobre a semiótica da imagem. Ao realizar pesquisa sobre a diagramação de um jornal, 

vimos que a Ilustração se refere a todo tipo de desenho ou pintura que pode acompanhar um 

texto jornalístico. Dessa forma, a ilustração pode ser uma versão ilustrativa do texto ou uma 

visão complementar a ele.   

 Sentimos também a necessidade de interpretar, ainda que superficialmente, as cores das 

imagens, pois vimos que a recorrência de uma determinada cor, produzia um real efeito de 

sentido. Para isso, recorremos aos estudos sobre o visual cromático de Barros (2014), como 
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também buscamos informações complementares publicadas em Websites sobre o significado 

das cores.  

 

Figura 23 - Vandalismo marca ato por transporte mais barato em SP 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo (2013) 

 

Na notícia acima (Figura 23), a imagem se destaca em relação ao corpo de texto, no qual 

o fogo tem destaque. Conforme o jornal, (ver legenda), o fogo foi ateado pelos manifestantes, 

liderados pelo Movimento Passe Livre, ligado a estudantes, ao PSOL e ao PSTU, que 

queimaram catracas de papelão na Avenida 23 de Maio.  

O prédio à direita também parece estar em chamas, porque apresenta a cor amarela do 

fogo. A cor amarela refletida no prédio amplia o cenário do ato, fazendo com que o leitor tenha 

uma visão de caos. Ele é o único prédio que irradia a cor do fogo e o que está mais próximo das 
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catracas de papelão incendiadas. Os outros prédios estão mais distantes e iluminados com luzes 

brancas que dialogam com a faixa, escrita nas cores brancas e também mais distante do espaço 

do fogo, a qual traz os seguintes dizeres: “SE A TARIFA NÃO BAIXAR SÃO PAULO VAI 

PARAR”.  

As cores dessa imagem sugerem um contraste entre o amarelo (cor quente) do fogo que 

arde e destrói, com a cor branca (cor fria) das luzes dos outros prédios, que representa uma 

espécie de calmaria e de certo equilíbrio. A cor amarela do fogo parece demarcar o espaço onde 

o protesto acontece. As pessoas em volta do fogo parecem dispersas, algumas estão de costas 

para o fogo que destrói as catracas.  

Conforme Barros (2014), Kandinsky (1975, p.53-54) “faz, em seus estudos, reflexões 

sobre uma espécie de relação ‘enunciativa’ entre os sujeitos envolvidos na interação cromática”. 

No visual cromático, a cor amarela é considerada uma cor quente, que transborda e se espalha, 

produz um efeito de aproximação da enunciação e, por ter um movimento excêntrico, vai em 

direção ao destinatário.  Assim, o tom amarelo ocupando quase todo o espaço da imagem 

aproxima o leitor da cena enunciativa, projetando o caos do momento.  

O título da manchete apresenta o substantivo Vandalismo9, com o qual o jornal identifica 

o caráter do ato em curso, dizendo se tratar de um ato em busca de transporte mais barato em 

São Paulo. Porém, no texto da manchete, o jornal identifica o protesto como sendo “contra a 

elevação das tarifas de ônibus, metrô e trens em São Paulo”, o que não é a mesma coisa do que 

baratear ou baixar o valor pago pelo transporte público. O que se quer é manter o valor já pago. 

O título da manchete, portanto, ao trazer o termo “baratear”, de certa forma desqualifica a 

importância do movimento deflagrador do protesto. 

O termo barato parece irônico ao contexto. Poder-se-ia ter escolhido o termo revogação 

do aumento ou contra o aumento, termos empregados pelos demais veículos de comunicação.  

Ainda no mesmo texto, há a informação de que os manifestantes interditaram vias como 

a avenida Paulista, protagonizando cenas de vandalismo. Novamente usa-se o substantivo 

vandalismo para reiterar a desqualificação dada ao protesto. Assim, os manifestantes são 

caracterizados como vândalos, mas não explicitamente pelo adjetivo vândalos, e sim pelo uso 

do substantivo vandalismo que aparece no enunciado, sequenciado por ações [...] 

“manifestantes interditaram vias como a avenida Paulista e protagonizaram cenas de 

vandalismo”, [...]; “Protesto contra aumento de ônibus tem confronto e vandalismo em SP.”. 

                                                
9 O destaque sublinhado dentro da citação e o uso de itálico para algumas palavras é de nossa 

autoria. 
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 E, como prova de que as informações e os fatos são verdadeiros, o jornal introduz as 

falas de dois interlocutores ao discurso, a do prefeito Fernando Haddad (PT) que diz entender, 

mas lamenta o ocorrido, e a do governador Geraldo Alckmin (PSDB) que só lamenta. Mais 

adiante, voltaremos a essas falas, do prefeito e do governador, com mais pertinência, quando 

então trataremos dos destinatários das reivindicações, os quais assumindo a posição no discurso 

como enunciatários são igualmente configuradores dos atores da enunciação. 

 Voltando à legenda da foto:     

A manchete diz que os atores do protesto foram liderados por uma terceira pessoa, 

representada pelo Movimento Passe Livre, que é ligado a estudantes, ao PSOL e ao PSTU, mas 

não constituído por eles.  

Os cadernos Cotidiano C1 e C4 retomam a notícia de capa, trazendo informações mais 

detalhadas sobre este primeiro protesto. O termo vandalismo é retomado, mas agora os vândalos 

passam a ser identificados como: estudantes, aproximadamente 2.000 pessoas, grupo que reúne 

ala radical de partidos, multidão.  
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Figura 24 - Protesto contra aumento de ônibus tem confronto e vandalismo em SP 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo (2013) 

 

A imagem deste caderno (Figura 24) mostra a Polícia Militar armada com escudos indo 

em direção aos manifestantes. O fogo está menor do que o apresentado na imagem de capa. 

Agora se vê somente um foco e parece distante do prédio, que na primeira imagem parecia fazer 

parte do contexto. A iluminação branca e clara dos outros prédios que aparecia na primeira 
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imagem já não aparece aqui. O fundo da imagem, onde o protesto acontece, tem um tom escuro 

que contrasta com o amarelo do fogo. Sacos de lixo estão espalhados pelo chão e sem nenhum 

manifestante por perto, cenas que sugerem um suposto caos. Poderíamos arriscar dizer que a 

primeira foto apresenta o início do confronto e esta segunda, o final dele. 

O título do caderno Cotidiano C1 informa, em tom menos impactante que o título da 

manchete, que o protesto teve confronto e vandalismo. O título é seguido de um subtítulo que 

complementa a informação daquele, apresentando quem são os manifestantes do referido 

confronto: 2.000 pessoas, lideradas por estudantes. Mas, o jornal também traz o número 

estimado pelos organizadores:  6.000. Quem seriam essas pessoas que se deixaram liderar por 

estudantes? Logo abaixo do subtítulo há um box ou caixa de texto sobre como ocorreu o 

confronto: a PM teria utilizado balas de borracha e gás para tentar conter a depredação; houve 

15 detidos e 3 feridos. 

No primeiro parágrafo, o jornal traz a informação de que os manifestantes entraram em 

confronto com a Polícia Militar, interditando vias, provocando cenas de vandalismo quebrando 

placas, pichando muros e ônibus, ateando fogo e provocando danos ao patrimônio público no 

centro de São Paulo e na Av. Paulista. Porém, agora, a notícia nos apresenta mais informações 

sobre os supostos manifestantes, eles são ligados ao MPL, liderado por estudantes e de alas 

radicais de partidos: 

 

 

 

 

(4º parágrafo do Caderno Cotidiano C1) 

 

 Ainda neste caderno, o narrador dá explicações detalhadas sobre o aumento das 

passagens, já publicado por outras mídias, e apresenta um juízo de valor, no 6º parágrafo, 

quando diz: “O reajuste da tarifa de ônibus, metrô e trens, de R$ 3 para R$ 3,20, vale desde 

domingo e ficou abaixo da inflação”. Em seguida, justifica que o aumento foi decidido pelo 

prefeito Fernando Haddad (PT) e pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). Implicitamente o 

enunciador do jornal parece concordar com o reajuste, que entende, está abaixo da inflação. 
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(6º parágrafo do Caderno Cotidiano C1) 

 

No oitavo parágrafo, os manifestantes são caracterizados por um pronome em terceira 

pessoa: “Eles saíram em passeata às 18h do centro até a Paulista”. No parágrafo seguinte, 

aparece o nome de Altino de Melo Prazeres, presidente do sindicato dos metroviários, incluindo 

a lista dos 15 detidos. Não há informações sobre o motivo da prisão do presidente dos 

metroviários, o que leva a entender que ele estaria apoiando a manifestação.  

No décimo primeiro parágrafo, o narrador, para dar o tom de verdade à notícia 

enunciada, que mostra a manifestação como vandalismo, introduz falas em discurso indireto, 

assumida por dois espaços físicos, no lugar de pessoas que deveriam assumir os dizeres do 

enunciado “O Metrô disse lamentar os ‘fatos violentos’ e que estuda responsabilizar autores”. 

Aqui o metrô é o sujeito da ação. No mesmo parágrafo, quem também assume a voz no discurso 

é a prefeitura, no lugar de assessores ou do prefeito: “A assessoria de Haddad afirmou que “a 

prefeitura entende a manifestação”, mas que lamenta que ela “tenha tomado proporções 

violentas”. Nesses dois enunciados, usou-se o recurso de uma debreagem enunciva actancial, 

uma vez, se colocar fora da instância da enunciação a categoria de pessoa do eu. 

Ainda no mesmo parágrafo, é dada voz a outro protagonista, aos organizadores do 

protesto: “Organizadores argumentaram que não era possível controlar toda a multidão”. 

Portanto, temos aí mais dois nomes dados aos manifestantes: organizadores e multidão.  

A seguir o próximo caderno Cotidiano a ser analisado, C4 (Figura 25): 
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Figura 25 - Ato fecha até shoppings e deixa estações depredadas 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo (2013) 
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O título deste caderno reforça o uso termo vandalismo atribuído às manifestações, como 

podemos ver: “Ato fecha até shopping e deixa estações depredadas”. O uso do vocábulo até, 

aqui empregado como advérbio, reforça a ideia de que os atos foram tão violentos a ponto de 

resultarem na ação última e extrema, que, segundo o jornal, seria o fechamento dos shoppings.  

A primeira foto mostra policiais indo numa direção que, se pressupõe, seja a dos manifestantes. 

Nas outras duas fotos, na primeira, o vidro da estação de metrô aparece destruído e, na outra, 

um manifestante aparece mexendo em uma lixeira.  

O narrador reforça o uso do termo vandalismo, utilizado para caracterizar a 

manifestação, que diz ter sido provocado pelos manifestantes, que picharam e depredaram 

vidraças das estações Brigadeiro e Trianon-Masp do metrô, quando diz que o “Protesto deixou 

rastro de destruição” (subtítulo do Caderno C4). O termo rastro apresenta provas de que o ato 

foi violento, pois havia vestígio no local.  

 

 

 

 

 

 

O jornal noticia, em contrapartida, que quando o Batalhão de Choque começou a 

disparar bombas de gás lacrimogêneo, clientes e funcionários ficaram presos no Shopping 

Paulista, em lojas e lanchonetes (1º parágrafo do corpo de texto). 

Afinal, a Polícia Militar investiu para combater os atos de vandalismo ou os atos de 

vandalismo começaram porque a Polícia Militar investiu para coibir a manifestação?  No 

primeiro parágrafo, o jornal traz que as pessoas estavam em pânico devido à ação do Batalhão 

de Choque que começou a disparar bombas de gás lacrimogêneo. O segundo parágrafo é 

iniciado pela conjunção enquanto, pressupondo que as ações estavam acontecendo 

simultaneamente. 
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No entanto, logo abaixo, o narrador dá voz a outro interlocutor, em discurso direto, ao 

coronel Reynaldo Simões, da operação da Polícia Militar, que identifica os manifestantes como 

sendo pessoas que estão a fim de fazer baderna: “Essas pessoas não estão a fim de se manifestar, 

mas sim de fazer baderna [...]” (12º parágrafo). Com este depoimento do coronel da PM, o 

narrador pretende dar um tom de verdade ao discurso enunciado, trazendo-o como prova de 

argumento de autoridade. Assim, a intenção é de reafirmar o dito no enunciado de que os atos 

de vandalismo foram provocados por vândalos.  

Ao trazer um interlocutor para participar do discurso, o narrador deu-lhe a palavra na 

forma de uma debreagem enunciva, justamente para produzir o efeito de dar evidência aos fatos 

e não o efeito de opinião pessoal do interlocutor. 

No que respeita à questão de saber se foi a polícia militar que investiu para combater os 

atos de vandalismo ou se os atos de vandalismo começaram, porque a Polícia Militar investiu 

para coibir a manifestação, cabe dizer que o jornal só apresenta a versão de uma das partes 

envolvidas nos confrontos, o da Polícia Militar, que, sabemos, recebeu ordens de órgão 

superior. O narrador do jornal sequer dá a voz a algum manifestante, para que o leitor, tomando 

conhecimento das duas versões sobre os fatos (da polícia e dos manifestantes), possa formar 

opinião a respeito. 

No sétimo parágrafo do caderno Cotidiano C4, o jornal descreve cenas que mostram os 

manifestantes sendo hostilizados por passageiros de dentro dos ônibus e por comerciantes. Em 

uma delas, o jornal diz que um funcionário os ameaçava com uma barra de ferro. Encurralados 

pelos policiais que descarregavam balas de borracha, os manifestantes tentaram entrar no 

shopping, mas foram impedidos pelos seguranças. 

É possível perceber, pelas marcas deixadas nos enunciados da notícia, que realmente 

houve cenas de conflito e violência. Entretanto, não se sabe quem protagonizava tais cenas, se 

os manifestantes ou a Polícia Militar. Viu-se, no entanto, que o jornal só deu voz à polícia. 

Pelas marcas enunciativas deixadas nos enunciados das notícias editadas pela Folha, o 

leitor, considerado o narratário do discurso deste jornal, poderá depreender que as cenas do 

conflito foram realmente protagonizadas pelos personagens da narrativa.                                                                                                                   

Já temos elementos suficientes que nos permitirão ver como o Jornal Folha de SP 

caracterizou os manifestantes deste primeiro protesto do dia 06/06/2013. Nos enunciados da 

notícia na manchete e nos cadernos Cotidiano C1 e C4, os atores que protagonizaram os 

protestos desta primeira manifestação são assim chamados:  

(a) manifestantes;  
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(b) manifestantes liderados pelo Movimento Passe Livre, ligado a estudantes, ao PSOL e ao 

PSTU; 

(c) estudantes, considerados líderes, que reuniram 2.000 pessoas, dados estimados da PM e 

6.000 pelos organizadores;  

(d) Eles (pronome em terceira pessoa do plural) que quebraram, picharam etc.; 

(e) Manifestantes são ligados ao Movimento Passe Livre, liderado por estudantes e alas radicais 

de partidos; 

(f) 15 detidos, incluindo Altino de Melo Prazeres, presidente do sindicato dos metroviários; 

(g) Organizadores;  

(h) Multidão; 

(i) Grupo que reúne ala radical de partidos e estudantes;  

(j) Movimento Passe Livre formado por alas mais radicais do movimento estudantil e de 

partidos como PSOL e PSTU. 

 A Folha atribuiu todos esses nomes às pessoas que saíram às ruas em protesto pela 

revogação do aumento dos transportes públicos. No entanto, caracterizou a manifestação como 

sendo ação de vandalismo. Se o ato assim foi interpretado, deduz-se que quem participou do 

protesto é considerado, pelo jornal, um vândalo, adjetivo que compreende pessoas que estragam 

ou destroem bens públicos ou históricos. O enunciador das manifestações é caracterizado pelo 

jornal como sendo também como pessoa manipulada, pois ora era liderada pelo MPL – 

Movimento Passe Livre, ora por estudantes, vândalos e baderneiros. Além disso, alguns desses 

manifestantes seriam membros de alas de partidos radicais.  

O jornal, dessa forma, descaracterizou o objetivo principal do movimento, o de um 

movimento social chamado Movimento Passe Livre – MPL, que luta por essa causa desde 2005. 

Neste primeiro protesto, a reivindicação para a revogação do aumento dos transportes 

públicos é dirigida ao prefeito, Fernando Haddad (PT) e ao governador do estado, Geraldo 

Alckmin (PSDB). Portanto, as figuras do prefeito e do governador seriam os 

enunciatários/destinatários do discurso dos manifestantes. 

 Percorreremos o mesmo caminho de análise realizada nesta primeira, para as outras 

notícias do mesmo jornal, para, após ter feito o levantamento de como este caracterizou os 

manifestantes e as autoridades a quem eles se dirigem em cada protesto, procedermos à análise 

final, que nos levará a configurar o ator da enunciação, com base nos fundamentos teóricos 

propostos. 
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5.1.2 Publicação de Sábado, 08 de junho de 2013 

Desta publicação, sobre o segundo dia de protesto de 07/06/13, selecionamos os 

seguintes textos para análise: 

Manchete: Manifestantes causam medo, param marginal e picham ônibus. 

Cotidiano C1: Novo ato contra tarifa faz até colégio fechar mais cedo. 

Cotidiano C3: Grupo Passe Livre foi apoiado por petistas em 2011. 

 

A segunda manifestação ocorreu no dia 07/06/2013 e foi noticiada pelo jornal no dia 

08/06/2013. A foto de capa do jornal, desta vez, está ao lado esquerdo da manchete, novamente 

ocupando um espaço bem maior do que o corpo de texto. A cor amarela, a mesma cor do fogo 

da primeira foto, queimando as catracas de papelão, mais uma vez se destaca. As imagens de 

capa, tanto da primeira publicação, quanto desta segunda, com suas respectivas legendas, 

chamam a atenção do leitor, porque se apresentam maiores do que o corpo do texto e são 

autoexplicativas, falam por si e dão um panorama da situação. 

A primeira manifestação, a de 06/06/13, foi realizada no centro da cidade de São Paulo, 

num dos logradouros mais importantes do munícipio de São Paulo, a Avenida Paulista. Já a 

segunda, de 07/06/13, ocupou as pistas da Marginal Pinheiros, ao lado da estação de trem. 
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Figura 26 - Manifestantes causam medo, param marginal e picham ônibus 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 

 

Contrariamente à primeira foto da manchete, cujo foco foi atribuído aos objetos, às 

catracas de papelão se queimando e não às pessoas em protesto, a foto de agora nos apresenta 

um cenário de um protesto mais organizado. As pessoas caminham em uma mesma direção, 

não estão mais dispersas ou de costas, como foram fotografadas para a primeira publicação 

(Figura 26). Apesar de muitas pessoas estarem carregando bandeiras e cartazes, o destaque é 

dado somente para uma bandeira na cor azul e para um único cartaz na cor branca com letras 

escuras. 
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Novamente a cor amarela domina o espaço das ruas, estando presente nas bandeiras e 

no prédio alto que se destaca entre os demais. Essa cor contrasta com a cor branca no fim da 

avenida e ao lado, na estação de trem, como na foto da primeira manchete.  

Numa pesquisa sobre o significado das cores em Websites (2015) e em Karam (2015), 

diz que a cor amarela significa luz, calor, descontração, otimismo e alegria. O amarelo ainda 

simboliza o sol, o verão, a prosperidade e a felicidade. É considerada uma cor inspiradora, que 

desperta a criatividade, além de estimular atividades mentais e de raciocínio. Já a cor branca 

significa paz, pureza e limpeza; assim a cor branca reflete todos os raios luminosos, 

proporcionando uma clareza total. Um ambiente branco proporciona frescura, calma e dá ideia 

de maior espaço, levando à sensação de liberdade. Porém, em excesso, pode dar a impressão de 

frieza, vazio e impessoalidade, por isso, sugere-se a conjunção com objetos coloridos. O branco 

oferece uma combinação perfeita com qualquer outra cor. 

Pelo contraste que há entre elas, a cor amarela provoca o efeito de sentido de inspiração, 

criatividade e raciocínio, já a cor branca simboliza a paz, traz ideia de maior espaço, 

proporcionando a sensação de liberdade. Se a isso associarmos a ideia de que quem luta por 

transporte público quer trazer ao cidadão o direito de ir e vir, a cor inspiradora do amarelo 

estimula uma linha de raciocínio de que, conquistando esse direito, o cidadão alcançará a 

liberdade tão almejada. 

A legenda da foto deste segundo dia de protesto apresenta o motivo real pelo qual os 

manifestantes estão nas ruas: “Manifestantes em protesto contra o aumento das tarifas de 

transporte ocupam pistas da Marginal Pinheiros, em São Paulo, ao lado da estação de trem”, 

sem atribuir características positivas ou negativas ao ato. Porém, no título do corpo de texto da 

referida notícia, o narrador apresenta a forma de ser dessas pessoas que se manifestam: 

“Manifestantes causam medo, param marginal e picham ônibus”. O título da manchete, ao 

generalizar as ações do sujeito manifestante, dizendo que todos os participantes do protesto 

causam medo, pode provocar no leitor o sentimento de revolta e induzi-lo a ir contra a 

manifestação.  

No corpo de texto da manchete em questão, no segundo parágrafo, temos a informação 

de que [...] “a polícia usou bombas de gás para dispersar manifestantes”. A essa informação 

segue a seguinte frase: “Houve vandalismo, com pichação de ônibus e pontos”. Novamente o 

termo vandalismo é empregado para caracterizar o ato. E retorna a questão já posta 

anteriormente: a polícia usou bombas de gás para dispersar os manifestantes, com o objetivo de 

acabar com os atos de vandalismo ou as usou somente para acabar com o protesto. No enunciado 
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do jornal as duas informações são dadas sem que uma justifique a outra. (a) [...] “a polícia usou 

bombas de gás para dispersar manifestantes”. (b) “Houve vandalismo, com pichação de ônibus 

e pontos”. 

Para informações mais detalhadas sobre esta notícia de capa, escolhemos o caderno 

Cotidiano C1: “Novo ato contra tarifa faz até colégio fechar mais cedo” e o Cotidiano C3 de 

subtítulo: “Haddad silencia; Alckmin diz que manifestação é ‘vandalismo’” (Figura 27). 
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Figura 27 - Novo ato contra tarifa faz até colégio fechar mais cedo 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 
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Desta vez, a imagem em relação ao corpo de texto é bem menor, ficando paralela à 

identificação do caderno Cotidiano C1. Não se tem mais a cor amarela como nas imagens 

anteriores, predomina a cor branca e o destaque agora é dado para o cartaz que diz: “3,20 é 

roubo”. Na legenda a explicação sobre o cartaz: “Estudante com cartaz de protesto durante ato 

em São Paulo”. Não encontramos nesta imagem e respectiva legenda termos que 

desqualifiquem a segunda manifestação ocorrida no estado de São Paulo.  

Mas, quando lemos o título, intertítulo e subtítulo do corpo de texto do caderno: “Novo 

ato contra tarifa faz até colégio fechar mais cedo”; o intertítulo: “Pelo segundo dia, grupo sai 

às ruas, picha ônibus, fecha vias e assusta comércio” e o subtítulo: “Marginal Pinheiros foi 

interditada e lentidão chegou a 226 km em SP; PM usou bombas de gás para dispersar protesto”, 

já podemos visualizar mentalmente o cenário de como se deu a manifestação: de extrema 

violência. O uso do advérbio até, também usado no caderno C4 da publicação da primeira 

manifestação (“Ato fecha até shopping e deixa estações depredadas”) volta a ser usado como 

um operador argumentativo por meio do qual se estabelece um grau máximo de relevância para 

um argumento em relação a anteriores explicitados ou não.  

Os manifestantes são identificados por grupo que sai às ruas para protestar contra a tarifa 

e interdita rua, fecha vias, picha ônibus e assusta o comércio. O termo usado assusta leva o 

leitor ao sentimento do medo, do pânico, assim como os termos usados no caderno Cotidiano 

C4 da primeira publicação: rastro de destruição no enunciado: “Protesto deixou rastro de 

destruição na av. Paulista; nuvem de gás se espalhou, atingindo clientes em bares”.  

Há no enunciado-enunciado, em que o narrador descreve o local onde ocorreram as 

cenas de vandalismo, o uso de uma debreagem enunciva espacial, por meio da qual se 

legitimam as informações dadas, com a objetividade que este tipo discurso pede. 

No primeiro parágrafo do corpo de texto do caderno que ainda estamos analisando, 

Cotidiano C1 de 08/06/13, o narrador reitera a informação sobre a violência ocorrida nos 

protestos, quando usa o verbo voltar e emprega os termos a ponto de um colégio para 

intensificar a ação violenta: “O segundo dia de protestos contra a elevação da tarifa de ônibus, 

metrô e trens voltou a interditar vias importantes de São Paulo e a provocar tensão em áreas 

nobres – a ponto de um colégio particular encerrar as aulas mais cedo.” A expressão a ponto de 

tem a mesma função argumentativa do até acima comentado. O narrador tanto reitera o que diz, 

que, no segundo e quarto parágrafos, volta a caracterizar o protesto como cenas de vandalismo:  
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1º parágrafo: “Após cenas de vandalismo anteontem na região central, uma 

nova passeata levou comerciantes a baixarem portas, empresas a dispensarem 

funcionários e uma escola de Pinheiros a convocar os pais para buscar os 

alunos antes”. 

4º parágrafo: “Eles também voltaram a ocupar faixas da avenida Paulista e a 

repetir cenas de vandalismo pichação de ônibus e pontos – sem a mesma 

intensidade da destruição do dia anterior, quando entradas de estações foram 

apedrejadas e lixeiras foram incendiadas” 

 

 O substantivo grupo agora é retomado por um pronome pessoal na terceira pessoa do 

plural Eles, no 4º parágrafo do corpo de texto: “Eles também voltaram a ocupar faixas [...]”. 

A informação se repete, pois, a PM jogou bombas de gás para novamente tentar dispersar 

os manifestantes, só que desta vez, chegou a negociar com líderes, mais um nome dado aos 

integrantes do protesto. Segundo a PM reuniram-se em torno de 5.000 pessoas (7º parágrafo). 

No 8º parágrafo, o jornal insiste em dizer que o reajuste ficou abaixo da inflação e que 

o aumento fora decidido pelo prefeito Fernando Haddad (PT) e pelo governador Geraldo 

Alckmin (PSDB). Lembramos que, em sua primeira edição, o jornal se pronunciou dizendo que 

o reajuste havia ficado bem abaixo da inflação. Depreendeu-se desse enunciado que o 

pressuposto enunciador da notícia narrada tem opinião contrária à pauta de reivindicação da 

referida manifestação.  

Discini (2006, p. 1544), quando coloca a noção de estilo, considera que o narrador pode 

incorporar o papel de observador dos fatos, “cuja percepção de mundo importa como ‘dimensão 

cognitiva da narrativa’”. Ao narrador cabem as funções de dizer e relatar, já ao observador, 

cabem as funções de ver, às vezes de ouvir e de compreender dos fatos. 

Partindo do princípio de que o narrador também é o observador dos fatos, em alguns 

momentos da narrativa, ele aparece como alguém que enuncia a partir de suas observações 

sobre o que presenciou. 

No 9º e último parágrafo desta notícia, aparece a identificação de um outro ator da 

manifestação, também já citado na primeira edição sobre o protesto: 

O protesto foi organizado pelo Movimento Passe Livre, liderado por      

estudantes e com integrantes de alas de partidos de extrema esquerda. 

  

Na publicação referente à primeira manifestação (4º parágrafo do caderno Cotidiano C1 

– 07/06/13), os manifestantes eram ligados ao Movimento Passe Livre – MPL, liderado por 

estudantes e alas radicais de partidos. Agora, os manifestantes são pessoas (5.000 segundo a 

PM) que foram às ruas, organizadas pelo mesmo movimento MPL, que é liderado por 

estudantes e integrantes de alas de partido de extrema esquerda e que organizou o protesto (9º 
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parágrafo do caderno Cotidiano C1 – 08/06/13). Também os partidos que constituem o MPL – 

Movimento Passe Livre, na primeira publicação, eram os de alas radicais de partidos, agora 

são os das alas de partido de extrema esquerda. O uso do adjetivo radical e do substantivo 

extremo refere-se aos mesmos partidos citados pelo jornal: PSOL e PSTU. 

Se associarmos os termos ligados e organizados às fotos da primeira e segunda 

publicações das manchetes, pelo jornal, perceberemos, de fato, que a segunda manifestação 

parece estar bem mais organizada do que a primeira. Na primeira, o destaque é dado aos objetos, 

às catracas de papelão queimando, porque os manifestantes estão dispersos.  Já na segunda, o 

foco está para os manifestantes, que organizados seguem numa mesma direção. 

Ainda, para dar o tom de verdade às informações, o jornal diz que a manifestação fez 

até o colégio fechar, estabelecimentos como a pizzaria Bráz e os restaurantes Ruella e América 

abaixaram as portas. O fato de trazer o nome dos estabelecimentos provoca um efeito de 

credibilidade, de verdade aos fatos noticiados. 

 Há um processo de desqualificação dos manifestantes e de suas ações instalado no 

discurso, e isso só intensifica o medo e revolta nos leitores, que, se não buscarem informações 

em outros veículos de comunicação, criticarão os atos e realmente os acharão injustos e 

improcedentes.  

No caderno Cotidiano C3 (Figura 28) da mesma edição do jornal de 08/06/13, o narrador 

dá voz a autoridades como ao prefeito Fernando Haddad (PT) e ao governador Geraldo Alckmin 

do (PSDB) para ratificar a desqualificação dada ao protesto que o jornal chama de vandalismo. 
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Figura 28 - Haddad silencia; Alckmin diz que manifestação é 'vandalismo' 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 

 

Aqui o governador aparece como o interlocutor do discurso e confirma o enunciado do 

jornal sobre a manifestação: “Isso não é manifestação, é vandalismo. Por isso você tem que 

tratar como tal: vandalismo”. Reconhece como correta a ação da PM de agir com truculência, 

pois, ao mesmo tempo em que afirma que deverá haver investigação sobre os excessos, diz que 

ela cumpriu seu dever.  Continua em discurso direto, justificando sua opinião em relação às 

ações truculentas da PM: “Não é aceitável o que foi feito. É uma atitude totalmente absurda e a 

polícia tem de agir. Polícia não pode se omitir” (3º parágrafo). 

Já o prefeito Fernando Haddad (PT), além de não comentar a manifestação, defendeu-

se por meio do secretário de Relações Governamentais da prefeitura, João Antônio, que 

responsabilizou o governo estadual e os manifestantes pela violência no protesto. “Não partiu 

do prefeito nenhum pedido para que a PM reprimisse a manifestação, nem foi a Guarda Civil 
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Metropolitana que ‘bateu’ disse”. A repressão, segundo ele, foi determinada pelo Palácio dos 

Bandeirantes. O secretário também criticou o Movimento Passe Livre – MPL, que considera o 

responsável pelo protesto, mas os convida (entende-se o secretário e o prefeito) para uma 

conversa, a qual o movimento recusou. 

Há nestas informações dois posicionamentos antagônicos, a do governador que assume 

e defende a ação da PM contra os manifestantes e a do prefeito, que parece não concordar com 

a violência sofrida pelos manifestantes. A princípio, essa postura do prefeito pode sugerir 

também a ideia de alguém que não quer se posicionar, que na linguagem popular seria entendida 

como a posição de ficar em cima do muro. Mas, indiretamente, reconhece a ação da PM como 

violenta, ao permitir que o secretário de Relações Governamentais da prefeitura se manifeste, 

e, de certa forma, se defenda, dizendo que não foi a Guarda Metropolitana que bateu. Reflete-

se aí também, uma jogada política, tendo em vista o prefeito ser do (PT) e o governador do 

(PSDB).  

Pela posição desses dois governantes frente aos protestos, os protagonistas dessa 

segunda manifestação podem ser vistos: ora como pessoas, na sua maioria jovens, ora como 

jovens, considerados vândalos que saíram às ruas para manifestar. 

 Então, quem seria o ator dessa segunda manifestação, identificado pelo jornal:  

(1) manifestantes; 

(2) ativistas; 

(3) grupo; 

(4) eles; 

(5) líderes; 

(6) 5.000 pessoas; 

(7) Movimento Passe Livre – MPL (liderado por estudantes e com integrantes de alas de 

partido de extrema esquerda? 

Assim como na publicação do jornal sobre a primeira manifestação, esta não foi 

diferente, todos os manifestantes do protesto foram tidos como vândalos, pessoas cuja filiação 

partidária é de extrema esquerda e estudantes que protagonizaram cenas de vandalismo. E mais 

uma vez o protesto foi desqualificado pelo jornal. Reunindo todas essas caracterizações, o ator 

da enunciação dos textos relativos ao segundo dia de manifestação continua centrado na 

definição de vândalo. 

Ainda voltando a essa notícia do caderno Cotidiano C3, se entendermos que ao narrador 

do jornal (editores das matérias) corresponde um narratário (leitor do jornal); ao pressuposto 
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enunciador da manifestação (pessoas que saíram às ruas em protesto contra o aumento) também 

corresponderá um pressuposto enunciatário (a quem se dirige o discurso da manifestação), que 

neste discurso, seriam o prefeito e o governador do estado de São Paulo.  Esclarecemos que não 

se trata do prefeito e governador de carne e osso, mas sim dos atores que assumem essas 

posições no discurso.  

No caso do enunciatário, representado pela figura do prefeito, temos um sujeito que 

parece não ter voz ativa no discurso, pois se omite de dar opiniões ou as dá por outra pessoa 

participante da narrativa. Já o ator, na figura do governador, opina e assume sua posição no 

discurso. Assim, a figura representativa do enunciatário do referido discurso é de alguém que 

oscila entre o bom senso, que o leva a entender e lamentar as cenas de violência e a obrigação 

de agir, com firmeza e truculência, ao que acredita serem atos de vandalismo.  

 

5.1.3 Publicação de Quarta-feira, 12 de junho de 2013: 

Desta publicação, sobre o terceiro dia de protesto de 11/06/13, selecionamos os 

seguintes textos para análise: 

Manchete: Contra tarifa, manifestantes vandalizam centro e Paulista. 

Cotidiano C1: Protesto mais violento contra tarifa tem confrontos em série e vandalismo em 

SP. 

Cotidiano C3: Lei impõe limites, mas não ensina a coexistir.                         

Cotidiano C4:  Guerra da Tarifa. 

Cotidiano C5: ‘É revolta popular, sem controle’ diz movimento. 

Cotidiano C6:  Crianças ficam no meio de confronto entre PMs e invasores de terreno. 

 

Vamos agora analisar a publicação do Jornal do dia 12/06/13 – quarta-feira (Figura 29), 

que traz a matéria sobre a terceira manifestação ocorrida no dia anterior, 11/06/13. 
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Figura 29 - Contra tarifa, manifestantes vandalizam centro e Paulista 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 
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As imagens deste terceiro dia de manifestação apresentam cenas de um caos instalado 

nas ruas de São Paulo, onde o fogo e os objetos novamente são os elementos de destaque 

(lembre-se o leitor de que esse já fora o cenário da primeira manifestação e de que a segunda, 

bem mais organizada, tinha o seu foco principal nos próprios manifestantes). A cor amarela do 

fogo que queima o ônibus é a mesma que sai das armas dos policiais. Desta vez não vemos os 

manifestantes organizados andando pelas ruas, como na segunda manifestação, antes voltamos 

a ver as cenas como as da primeira, em que eles aparecem dispersos. Na primeira foto desta 

publicação, os manifestantes vêm representados por aproximadamente 15 pessoas mascaradas, 

que se protegem por escudos feitos de algum material encontrado na própria avenida. É de se 

supor que foram eles os que atearam fogo nos objetos ou entulhos.  

Na segunda foto, policiais aparecem disparando bombas de gás lacrimogêneo. Não se 

veem os manifestantes, que parecem estar de frente para eles. A cor amarela do gás lançado 

pelos policiais novamente contrasta com a cor branca que aparece ao lado, depois de uma grade. 

É como se, para alcançar o equilíbrio e liberdade, fosse necessário ultrapassar as lanças da 

grade. Na terceira foto, aparecem manifestantes pichando e ateando fogo em um ônibus. Aqui 

vemos um número maior de pessoas olhando o episódio. A cor amarela do fogo ilumina o 

ônibus, fazendo-o parecer da mesma cor do fogo. Duas janelas do ônibus aparecem na cor azul 

que combina com as duas luzes localizadas no fim da avenida.  

Segundo pesquisas realizadas em websites (Internet) sobre significado das cores, a cor 

azul significa tranquilidade, serenidade e harmonia, mas também está associada à frieza, 

monotonia e depressão. Simboliza a água, o céu e o infinito. Também é considerada a cor da 

realeza (sangue azul) e da aristocracia, como vimos anteriormente. No meio a tantas cenas de 

violência apresentadas nas três imagens, cuja predominância era a da cor amarela do fogo, os 

poucos objetos na cor azul produziam o efeito de sentido de esperança e davam um tom de 

tranquilidade ou serenidade para aquele momento de total desarmonia.  

As fotos das notícias nos mostraram um número insignificante de pessoas participando 

da manifestação. Para saber onde caminhavam as mais de 5.000 pessoas, conforme a PM ou, 

ao contrário, as 2.500 segundo a prefeitura de SP, recorremos ao caderno Cotidiano C1, o qual 

analisaremos a seguir. 

A legenda da primeira imagem, a de capa da manchete, atribuiu um novo nome aos 

manifestantes militantes: “Militantes interditam a avenida Paulista em manifestação contra o 
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aumento das tarifas do transporte em São Paulo; foi o terceiro confronto com a polícia em 

menos de uma semana”. 

O título da manchete, agora, traz o verbo vandalizar, conjugado na 3ª pessoa do plural 

(eles), para atribuir uma ação aos manifestantes: “Contra tarifa, manifestantes vandalizam 

centro e Paulista”. Antes, eles não tinham nome, eram inseridos em um contexto, quando o 

narrador usava o substantivo vandalismo para caracterizar os protestos. Assim, o narrador, 

também observador dos fatos, começa a dar nomes às pessoas que estão saindo às ruas. 

No subtítulo da manchete: “No 3º e mais violento protesto, ativistas enfrentam PM e 

atacam ônibus e estações do metrô; 20 são detidos”. Eles, os manifestantes, passam a ser os 

atores das cenas de vandalismo. Essa informação, dada no subtítulo da manchete, atribui o nome 

de ativistas às pessoas que estavam no protesto, e se confirma na legenda que explica a segunda 

e terceira imagens. 

 

  

Considerado o mais violento protesto contra o aumento da tarifa, nesta publicação, o 

jornal entra em contradição, quando usa o verbo voltar na 3ª pessoa do plural, no pretérito, 

dizendo que [...] “manifestantes voltaram a entrar em conflito com a polícia na região central 

de São Paulo” (1º parágrafo da manchete). A contradição está no fato de, nas notícias anteriores, 

o narrador não ter atribuído a culpa diretamente aos manifestantes, como o fez nesta edição do 

jornal. 

Para confirmar as informações dadas no título da manchete, de que a violência havia 

partido dos manifestantes, no corpo de texto, o jornal se vale da voz de policiais: “Segundo 

policiais, militantes jogaram pedra, paus e coquetéis molotov contra a PM, que atirou balas de 

borracha, bombas de efeito moral e gás de pimenta” (4º parágrafo). As informações sobre as 

cenas de violência oriundas dos manifestantes se repetem, reforçadas no corpo de texto, ao lado 

da terceira imagem, quando o jornal informa que o PM, sangrando, apontou a sua arma, mas 

não disparou: 

Um policial e um manifestante caíram no chão atracados. Cerca de dez 

pessoas começaram a agredir o PM com pedras, socos e chutes. Mesmo 

atingido, ele se levantou. De pé, sangrando, o policial apontou a arma para o 

grupo. Não disparou (1º parágrafo da Manchete do Jornal Folha de SP de 

12/06/13). 

 

Na descrição da cena, o enunciador instala um narrador-observador enuncivo que relata 

com detalhes a constituição de um cenário de violência. Esse caráter enuncivo produz um efeito 
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de sentido de realidade, concretude e, portanto, de verdade. Os detalhes do cenário são tão 

realistas que praticamente assumem um caráter icônico, correspondente ao de uma imagem.  

Os manifestantes, nesta descrição, são caracterizados como sendo cerca de dez pessoas 

e grupo novamente.  Também se repete a informação de que quem organizou o presente protesto 

foi o Movimento Passe Livre “O Movimento Passe Livre promete um novo protesto amanhã” 

(5º parágrafo do corpo de texto da segunda foto da manchete). No corpo de texto da terceira 

foto da manchete, o jornal completa a informação, quando dá a voz para alguém que representa 

o movimento: “Não temos controle. A manifestação se transformou numa revolta popular”, 

disse Nina Cappello, 23, estudante de direito e uma das organizadoras do Movimento Passe 

Livre (1º parágrafo do corpo de texto da manchete da 3ª foto).  

Nina Cappello assume terem perdido o controle, mas tem uma explicação para a 

violência instalada: “Cappello culpou a ‘repressão violenta da polícia’ pelo resultado. Segundo 

ela, a manifestação estava pacífica até que houve grande repressão no centro”. Portanto, 

identificamos Nina Cappelo, interlocutora do discurso, uma manifestante deste 3º ato. 

Para detalhar a manchete, o jornal publicou seis cadernos do Cotidiano, escolhemos os 

Cadernos Cotidiano C1, C3 e C5 porque, na leitura, percebemos que o C1 traz as informações 

de forma generalizada sobre os fatos, o C3 apresenta crítica dos pressupostos enunciatários a 

quem os manifestantes se dirigem, e o C5, porque dá voz aos manifestantes para se 

posicionarem a respeito do terceiro protesto, considerado, até então, o mais violento: 
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Figura 30 - Protesto mais violento contra tarifa tem confrontos em série 

e vandalismo em SP 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 
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A terceira foto da manchete mostrou esta mesma cena, porém sob outro ângulo. Já a do 

caderno Cotidiano C1 (Figura 30) permite ao leitor visualizar melhor o cenário desta terceira 

manifestação. É possível ver um número maior de manifestantes como espectadores do ato, e 

somente dois deles apedrejando um ônibus. Há um ponto em amarelo, atrás do ônibus, o qual 

sugere fogo, mas não se pode afirmar. Alguns manifestantes carregam bandeiras, as quais 

também não se pode ver de quais partidos. Há uma mistura de cores, mas a cor amarela 

predomina, aparecendo em um dos faróis do ônibus, numa chama de fogo ou de luz atrás do 

mesmo ônibus e em uma das bandeiras.  O vermelho das bandeiras, que representa partidos de 

esquerda, também se sobressai.  

Segundo Barros (2014), enquanto o amarelo tem movimento excêntrico e vai em direção 

ao destinatário, o vermelho não tem tensão nem excêntrica e nem concêntrica, caracteriza-se 

como a cor de energia e força concentradas. A mistura dessas duas cores produz efeito de 

extensibilidade e intensifica o momento do ato. 

A legenda da referida imagem traz um resumo do que a aconteceu neste terceiro protesto, 

do qual participaram 5.000 manifestantes, segundo a PM; houve 2 ônibus parcialmente 

incendiados; 5 agências bancárias depredadas; e 20 pessoas detidas. No canto da foto, temos 

ainda a informação de que: “Manifestantes atacam ônibus durante protesto contra tarifa no 

Parque Dom Pedro 2º”. Assim, o jornal caracterizou os manifestantes como sendo “5.000 

manifestantes que atacam ônibus”. A imagem nos mostra dois dos manifestantes atacando um 

ônibus e o restante assistindo à ação. 

No subtítulo do mesmo corpo de texto: “*Manifestantes queimam ônibus e depredam 

bancos e metrô no centro* 20 são detidos”, o jornal apresenta os manifestantes como sendo o 

sujeito protagonista, com pronome em terceira pessoa do plural (eles – os manifestantes) de 

uma ação, a de queimar ônibus e depredar bancos e metrô. Como punição a essa ação, 20 dos 

5.000 manifestantes são detidos.  

Ainda interpretando as informações deste caderno C1, logo abaixo do título do corpo de 

texto, o jornal atribuiu, novamente, aos manifestantes, o substantivo grupo que se defende e 

culpa a polícia pela perda de controle: “Grupo culpa violência da polícia e admite que perdeu 

controle; PM diz ter sido alvo de coquetéis molotov”. Essa informação confirma a anteriormente 

dada pela integrante do MPL – Movimento Passe Livre, Nina Cappello, que culpou a repressão 

violenta da polícia pelo resultado, dizendo ainda que a manifestação estava pacífica. O jornal 

começa a dar voz aos manifestantes. 
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No segundo parágrafo do corpo de texto deste caderno C1, o jornal retoma o substantivo 

vandalismo e o intensifica quando atribui a ele os termos maior proporção. Diz ainda ter sido 

esse o protesto mais violento contra tarifa em São Paulo e informa que os confrontos foram em 

série: “O ato resultou em uma série de confrontos entre manifestantes e policiais militares e em 

cenas de vandalismo de maior proporção do que nos dois protestos anteriores, na semana 

passada”. Talvez pelo fato de o ato ter acontecido numa série de confrontos, o jornal não tenha 

mostrado aos leitores alguma foto, em que se pudesse ter ideia de onde estavam e como se 

comportavam os 5.000 manifestantes desse protesto, segundo a Policia Militar. Acreditamos 

dessa forma ter respondido à pergunta que fizemos logo no início da análise desta terceira 

publicação sobre as manifestações, isto é, onde estariam os 5.000 manifestantes. 

O terceiro parágrafo ratifica o segundo, uma vez que traz o saldo do término deste 

protesto: “O dia terminou com saldo de 20 detidos, ônibus parcialmente incendiados, vitrines 

de lojas e de bancos quebradas e ao menos duas estações de metrô (Brigadeiro e Trianon-Masp) 

depredadas”. Os vinte detidos compõem o grupo formado pelas 5.000 pessoas. No parágrafo 

seguinte, dando continuidade às informações sobre a violência atribuída aos manifestantes, a 

Folha diz que as ações de vandalismo partiram dos manifestantes: “Os manifestantes lançaram 

pedras e paus contra a PM, que atirou balas de borracha, bombas de efeito moral e gás de 

pimenta. Segundo a polícia, grupos atiraram até coquetéis molotov” (4º parágrafo). 

Para legitimar as informações publicadas, o narrador-observador agora diz ter 

presenciado uma agressão, mas não dá o nome do jornalista que presenciou o fato: “A Folha 

presenciou a agressão contra um PM que tentava evitar que o prédio do Tribunal de Justiça 

fosse pichado. Cercado, ele apontou uma arma para os manifestantes”. Por um processo 

metonímico, o narrador, em vez de atribuir a um determinado profissional da Folha o ato de 

presenciar a violência, o atribui ao próprio jornal. Esse fato destitui o jornalista da 

responsabilidade do que viu e estende essa responsabilidade para um observador impessoal e 

institucional, a Folha.  

Discini (2004, p. 134), nos estudos que faz sobre a mídia impressa dita séria, apresenta 

alguns recursos que são utilizados pelo enunciador pressuposto deste tipo de mídia, como este, 

em que o narrador buscou o efeito de objetividade e de distanciamento dos fatos.  

Além do substantivo grupo que permeia a notícia, o jornal informa, no 6º parágrafo, que 

o ato foi organizado pelo Movimento Passe Livre, que se diz apartidário, mas que contou com 

a participação de políticos de esquerda e movimentos anarquistas. Dessa forma, nesta edição, o 
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jornal atribui mais dois nomes aos manifestantes: políticos de esquerda e movimentos 

anarquistas.  

Aos poucos, o narrador introduz no discurso interlocutores, dando voz aos 

manifestantes, ainda que representados pelo MPL, como podemos ver no 7º parágrafo do 

caderno Cotidiano C1: “O grupo se diz contrário à violência e admite que não conseguiu 

controlar os manifestantes. Em sua avaliação, o confronto foi resultado de uma “revolta 

popular” e da violência excessiva da PM.” 

 Assim, o leitor passa a ter informações e opiniões de três actantes envolvidos na 

narrativa da violência causada nas manifestações. Não só da Polícia Militar, do prefeito e 

governador, mas agora também dos considerados vândalos. Isso poderá mudar a opinião dos 

leitores do jornal sobre os fatos.  

Ainda interpretando o detalhamento trazido pelo caderno Cotidiano C1, há um 

intertítulo: “PAZ E GUERRA”, no qual se tem um histórico do trajeto percorrido pelos 

manifestantes, em que se pôde ver como a violência teria começado. Pôde-se também ler no 

corpo de texto que a manifestação ocorria pacificamente pela rua da Consolação até o centro, 

quando, no trajeto, um rapaz que pichava uma mureta foi agredido por policiais e foi assim que, 

segundo o jornal, o clima começou a esquentar. A partir daí os manifestantes se dividiram em 

grupos sendo perseguidos por policiais militares. 

O caderno do Cotidiano C3 (Figura 31), que segue ao C1, traz uma análise sobre as 

manifestações, do mestre em direito pela Universidade de Harvard (EUA) e responsável pelo 

site direito.folha.com.br, Gustavo Romano, referindo-se ao intertítulo do caderno do Cotidiano 

C1: PAZ E GUERRA:  
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Figura 31 - Lei impõe limites, mas não ensina a coexistir 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 

 

Romano atribui o termo conflito ao que está acontecendo e diz que ele está ocorrendo 

entre três dimensões: o dos manifestantes de se manifestarem, o dos não manifestantes de irem 

e virem e o do poder público de gerenciar o bem-estar da sociedade como um todo.  Ele critica 

a Lei que impõe limites, mas essa mesma lei não ensina a coexistir. Para ele, os envolvidos nas 

três esferas: manifestantes, não manifestantes e poder público têm direitos, mas também 

possuem limites e obrigações. No discorrer deste artigo especial que escreve para a Folha, o 

colunista defende a liberdade de expressão e da coexistência, que diz se aprende na prática e 

autocontrole, sem precisar apelar para o limite da lei. 

No capítulo 2 de nosso trabalho, apresentamos as características de uma Manifestação, 

de Mobilizações sociais e/ou Movimentos sociais. Por isso, o texto que agora estamos 

analisando só nos faz reafirmar que a mídia usou o termo manifestação no lugar de mobilizações 

sociais e/ou movimentos sociais, que ultrapassam os limites de uma manifestação, para 

descaracterizar o movimento social, acreditando ser ele passageiro. Uma manifestação se 
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realiza com a presença de pessoas em uma praça, em uma passeata ou em uma concentração, 

porém sem um objetivo comum a uma comunidade ou sociedade e sem seguir um cronograma.  

Portanto, ao usar o termo manifestação descaracterizou-se a luta de um movimento, 

como a do MPL – Movimento Passe Livre, que existe desde 2005 e luta pelo passe livre, para 

dar ao cidadão o direito de ir e vir. A intenção do jornal foi a de passar ao leitor de que se tratava 

de uma passeata, formada por um grupo de jovens, cuja duração seria breve, passando a ideia 

de que isso não vai dar em nada. Vejamos como Romano caracterizou o protesto, no 10º 

parágrafo: 

Segundo, o principal motivo de um protesto não é manifestarmo-nos contra 

ou a favor de algo. Isso podemos fazer por meio do voto, conversando com 

amigos, postando nas redes sociais. O principal motivo de um protesto é 

chamar a atenção para algo. Ambas são facetas da liberdade de expressão, mas 

são coisas distintas (ROMANO, Gustavo). 

 

No mesmo caderno Cotidiano C3, no título do corpo de texto: “Ato é ‘caso de polícia’, 

diz Alckmin, em Paris” (Figura 32), o narrador, ao introduzir no enunciado o depoimento de 

um interlocutor, nos apresenta o contrário do que acabamos de ver no artigo especial para Folha, 

de Gustavo Romano sobre a coexistência: 
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Figura 32 - Ato é 'caso de polícia', diz Alckmin em Paris 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 
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  Na notícia acima, há a informação de que o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o 

prefeito Fernando Haddad (PT) estavam em Paris, na França, apresentando a candidatura de 

São Paulo para sediar a Expo 2020.  De lá o governador confirma o que o jornal vem dizendo 

sobre as manifestações, são: atos de vandalismo: “O governador Geraldo Alckmin (PSDB) 

disse ontem, em Paris, que protestos que interrompem a circulação do trânsito são ‘caso de 

polícia’ e que a PM precisa agir para desobstruir ruas e reprimir atos de vandalismo”. O 

governador também não reconhece a legitimidade do movimento:  

 

“Uma coisa é movimento, que tem de ser respeitado, ouvido e dialogado (sic). 

Isso é normal e é nosso dever fazê-lo. Outra coisa é vandalismo, [como] 

interromper artérias importantes da cidade, tirar o direito de ir e vir das 

pessoas, depredar o patrimônio público, disse o governador. Aí é caso de 

polícia, e a polícia tem o dever de garantir a segurança das pessoas” [...] (3º e 

4º parágrafos). 

 

No caderno Cotidiano C5, o narrador introduz interlocutores no discurso, dando voz a 

alguns manifestantes e aos organizadores do movimento que se defendem: “‘É revolta popular, 

sem controle’, diz movimento” (título); “Para grupo, vandalismo é resultado de repressão 

violenta da polícia” (subtítulo). Mas logo abaixo, no box do caderno, introduz no discurso, um 

interlocutário, representado pela PM, para contra-argumentar a fala dos manifestantes: 

“Comandante fala em ‘balbúrdia’ e diz que PM só agiu depois de ser agredida, para 

reestabelecer a ordem”.  

Como vimos acima, o jornal passa a dar oportunidade aos manifestantes e aos 

organizadores do movimento para se posicionarem. O que estará implícito nesta atitude?  As 

notícias sobre as manifestações estão circulando em outros veículos de comunicação, tais como:  

rádio, televisão, blogs de notícias e, principalmente, nas redes sociais do Facebook, Twitter e 

do Google.  E, como nas redes sociais e blogs de notícias as pessoas têm acesso, não só às 

informações, mas também às imagens e vídeos, e ainda em tempo real, o pressuposto 

enunciador do Jornal Folha de S. Paulo percebeu que, se não desse a voz aos manifestantes, o 

discurso sobre os protestos poderia cair no descrédito do leitor.    
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Figura 33 - ' É revolta popular, sem controle', diz movimento 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 

 

 Vamos agora interpretar o caderno C5 do Cotidiano (Figura 33) que, como dissemos, 

dá a voz aos manifestantes para se pronunciarem. Na foto deste caderno, novamente o amarelo 

do fogo é o destaque, que contrasta com alguns pontos azuis das lâmpadas da avenida. As 

pessoas parecem dispersas, mas uma cena, em especial, nos chama a atenção, a de um homem 

ajoelhado de frente para o fogo, que parece pedir por algo. As pessoas parecem estar perdidas, 

contemplando o a cena do fogo. Um outro filma ou fotografa a cena. O cenário parece ser de 

muita confusão. A foto confirma o que o movimento MPL disse no título deste caderno: “‘É 

revolta popular, sem controle’, diz movimento”. 

No título das duas fotos menores, do caderno Cotidiano C5 (Figura 33), o jornal retoma 

o termo atribuído, até então, às manifestações: vandalismo. O substantivo vandalismo vem 
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reforçado por outros dois vocábulos utilizados em publicações anteriores: rastro de destruição. 

As palavras-chaves estão em negrito: 

 

 

 

 

O objetivo do jornal ao colocar as palavras-chave em negrito, não foi só para fazer uso 

de um recurso de editoração, destacando-se a informação principal para facilitar a leitura pelo 

leitor. A intenção, implícita, do narrador (redator) é a de convencer o narratário (leitor) sobre 

aquilo que o jornal acredita ter sido esta manifestação, atos de vandalismo que são comprovados 

por deixarem rastro de destruição. Assim, o leitor achando estar ganhando tempo, lerá somente 

o que o jornal quer que ele leia, sem qualquer reflexão sobre o assunto, as palavras-chave: 

protesto – reajuste – confrontos – violência – vandalismo – destruição.   

A manifestação agora é reconhecida como sendo um protesto e caracterizada como: 

GUERRA DA TARIFA, como se viu acima, no caderno Cotidiano C3: ANÁLISE GUERRA 

DA TARIFA, Especial para a Folha, pelo colunista Gustavo Romano.  

Nas duas fotos menores, logo abaixo da foto maior, há a informação de que um trólebus 

teria sido incendiado na rua Rangel Pestana. O que chama a atenção é a figura desproporcional 

de um homem que parece adentrar no interior do ônibus. Ele usa uma roupa preta que contrasta 

com amarelo do trólebus incendiado. Poderia ser interpretado de duas formas:  como alguém 

que está em perigo ou, ao contrário, alguém que oferece perigo. 

Na segunda foto menor, ao lado da foto do trólebus que queima, policiais e manifestantes 

estão de frente uns para os outros. A cor amarela predomina na imagem. Na legenda desta 

imagem, o jornal coloca os manifestantes como agentes da ação: “Manifestantes enfrentam PMs 

após ônibus serem depredados no terminal Parque Dom Pedro 2º”. Ironicamente, os 

manifestantes parecem estar alcançando poder para enfrentar policiais, fortemente armados, 

designados para coibir o protesto. 

Entretanto, ao ler o corpo de texto, o leitor poderá ter outra opinião sobre como a 

violência se instalou. Nina Cappello, 23, estudante de direito e uma das organizadoras do 

Movimento Passe Livre, disse ao jornal que a manifestação estava pacífica e culpou a 

“repressão violenta da polícia” pelos resultados. Chamou ainda de “absurda” a ação policial na 

avenida Paulista, onde a polícia também usou bombas de gás (1º, 2º, 4º e 7º parágrafos).  
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Em seguida, o jornal dá a voz à Polícia Militar que se defende, dizendo só ter reagido 

depois de ser agredida e de os manifestantes pretenderem invadir e até incendiar ônibus dentro 

do terminal Parque Dom Pedro 2º.  Novamente, a PM descaracteriza o movimento dizendo se 

tratar de “balbúrdia, uma baderna que quer quebrar a ordem” (12º parágrafo). Além disso, 

reconhece o movimento como sem liderança. O discurso é agora dialogado entre manifestantes 

e policiais. O jornal aparece como espectador do espetáculo, aquele que observa e registra os 

fatos, com aparente imparcialidade. Afinal, é esta imparcialidade que se espera de uma mídia 

impressa, tida como séria, como o Jornal Folha de SP. 

No entanto, o que se verá a seguir, também como um recurso enunciativo, é que o jornal 

parece deixar a imparcialidade de lado para se tornar também participante do discurso. Ao trazer 

a fala de um dos jornalistas que, também sofreu com a ação policial, o enunciador da Folha se 

aproxima do leitor, porque mostra ter assumido o partido dos manifestantes. O recurso utilizado 

produz um efeito de verdade pelo uso de um argumento de autoridade. Afinal, foi um jornalista 

que cobria o evento que sofreu a ação da polícia.  O leitor talvez não perceba essa manipulação.  

Para exemplificar o que dissemos acima, trouxemos um fato noticiado pelo jornal em 

que um repórter da Folha fora detido em protesto, Leandro Machado, que acompanhava a prisão 

de um manifestante. A alegação da polícia para a prisão do jornalista foi a de que ele estava 

atrapalhando a ação da polícia. Veremos mais adiante que este e outros fatos passarão a 

envolver jornalistas da Folha, e isto a fará mudar o rumo das notícias: “REPÓRTER DA 

FOLHA É DETIDO EM PROTESTO”. 

 Vejamos como o Jornal Folha de SP caracterizou os manifestantes neste 3º dia de 

manifestação 12/06/2013, considerado o mais violento até então. Os termos atribuídos aos 

manifestantes foram:  

(1) militantes; 

 (2) manifestantes;  

(3) ativistas;  

(4) 20 pessoas 

(5) Movimento Passe Livre;  

(6) dez pessoas; 

(7) grupo;  

(8) Nina Cappello (uma das organizadoras do MPL); 

(9) 20 detidos;  

(10) grupos; 
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(11) partidos de esquerda e movimentos anarquistas;  

(12) 5.000 participantes (conforme a PM);  

(13) 2.500 (conforme a Guarda Civil Metropolitana); 

(14) gente. 

O ator da enunciação que emerge dos textos publicados sobre essa terceira manifestação 

identifica-se como alguém, cuja ideologia política é de esquerda, um militante ativista que 

provoca atos de vandalismo. Esse enunciador enuncia a um enunciatário, cujas marcas no 

enunciado, nos permitem dizer tratar-se de alguém que compactua da maneira como o 

enunciador do jornal vê esses manifestantes: vândalos que praticam atos de vandalismo e 

precisam ser reprimidos. 

 

5.1.4 Publicação de Sexta-feira, 14 de junho de 2013 

Desta publicação, sobre o quarto dia de protesto de 13/06/13, selecionamos os 

seguintes textos para análise: 

Manchete: Polícia reage com violência a protesto e SP vive noite de caos. 

Cotidiano C1: Novo protesto tem reação violenta da PM. 

Cotidiano C2: Bombas e balas de borracha deixam centro em pânico. 

Cotidiano C3: A PM começou a batalha na Maria Antônia. 

Cotidiano C4: Repressão e Pânico. 

Cotidiano C5: Haddad diz que violência da PM marcou ato. 

 

A próxima publicação que analisaremos é a do dia 14/06/2013 (Figura 34), sobre o 4º 

protesto, ocorrido no dia 13/06/2013, quinta-feira, considerado o mais violento ainda do que o 

anterior. Escolhemos analisar desta publicação do dia 14/06/2013 (Figura 34), a notícia de capa 

e alguns cadernos Cotidiano, como veremos abaixo: 
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Figura 34 - Polícia reage com violência a protesto e SP vive noite de caos 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 

 

Nota-se que o jornal, a partir desta publicação, muda o foco do noticiário, que antes 

atribuía aos manifestantes a culpa pela violência e atos de vandalismo. Agora reconhece que a 

violência pode ter sido provocada por policiais. É possível comprovar isso, pelo título inicial 

da manchete: “Polícia reage com violência a protesto e SP vive noite de caos” e pelo subtítulo: 

“*NO 4º ATO CONTRA TARIFA, PM CERCA MANIFESTANTES E USA BALAS DE 

BORRACHA E BOMBAS DE GÁS * DEZENAS DE PESSOAS FICAM FERIDAS E 192 

SÃO DETIDAS * HADDAD CRITICA CORPORAÇÃO”.  

A imagem apresenta um policial, cuja fisionomia é de alguém descontrolado, 

empurrando uma jovem, que ajuda um rapaz a se erguer do chão. De dentro de um 

estabelecimento comercial, pessoas observam a cena e uma mulher coloca as mãos na boca 

como sinal de assombro pelo que vê. O outro policial, ao lado, se protege com um escudo. O 

tom amarelo continua se sobrepondo às outras cores. Na legenda da foto da manchete, a 

descrição que confirma a atitude do policial, no título e subtítulo: “Policial agride casal que 

tomava cerveja em bar na avenida Paulista, próximo ao Masp, ontem à noite, e recebeu ordem 

para que deixasse o local”.  
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O primeiro parágrafo do corpo de texto, de capa do jornal, se inicia colocando, agora, 

como o sujeito agente da ação, a Polícia Militar: “A Polícia Militar reagiu com forte violência 

à quarta manifestação contra o aumento das tarifas de transporte, o que levou caos e tensão ao 

centro de São Paulo”. O adjetivo forte intensifica o substantivo violência atribuído à ação da 

Polícia Militar contra o protesto. 

Os manifestantes são identificados como sendo, novamente, 5.000 pessoas. O jornal 

descreve como as ações ocorreram, atribuindo, desta vez, a culpa aos militares, dizendo que o 

estopim ocorreu quando a PM fez bloqueios na região da rua da Consolação para conter os 

cerca de 5.000 manifestantes de chegarem à avenida Paulista. Na sequência, informa que os 

policiais usaram bombas de gás e balas de borracha, a que os manifestantes responderam com 

pedras. A violência teria apavorado pedestres e motoristas e dezenas de pessoas ficaram feridas, 

sendo que muitas delas nem faziam parte do protesto. 

No sexto parágrafo, o jornal dá a voz a dois interlocutores: ao prefeito Haddad (PT) que 

disse: “a imagem que ficou foi a da violência policial” e a do governador Alckmin (PSDB) que 

insiste em desqualificar o movimento, dizendo tratar-se de vandalismo “não vai tolerar 

vandalismo”, “afirmou, em rede social, o governador”. 

Veja, ao mesmo tempo em que as figuras do prefeito e do governador assumem a função 

de interlocutores do discurso, também são os pressupostos enunciatários, a quem os 

manifestantes se dirigem. 

Ainda analisando a manchete, a segunda foto mostra a repórter da Folha, Giuliana 

Vallone, ferida no olho direito por tiro da PM. Nesta imagem, a cor amarela do fogo, presente 

em quase todas as fotos das publicações anteriores, não aparece; predomina a cor azul, 

produzindo um efeito de falsa tranquilidade, que parece intensificar o vermelho do sangue que 

escorre pelo rosto da repórter da Folha.  

O corpo de texto, ao lado da foto da repórter atingida, foi escrito pelo colunista Elio 

Gasparini, que informou: “Quem acompanhou a manifestação pode assegurar: os distúrbios 

começaram por um grupo de uns 20 homens da Tropa de Choque, que, a olho nu, chegaram 

com esse propósito”. O colunista critica a ação da polícia, pois disse não ter havido algum 

megafone mandando parar a passeata, antes os policiais começaram a atirar bombas de gás, ao 

que os manifestantes revidaram com pedras: “Foi cena de conflito de canibais com 

antropófagos”. A descrição das cenas deste 4º protesto é trazida por um narrador-observador 

que acompanhou todo o trajeto da manifestação. Voltaremos a esta edição, após analisarmos o 
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caderno C2, pois ali o editor descreve detalhadamente a cena, que disse tratar-se de conflito de 

canibais com antropófagos. 

O jornal acrescenta que sete jornalistas da Folha foram atingidos, dentre eles, a jornalista 

Giuliana Vallone, de quem já falamos; e o jornalista Fabio Braga, ambos feridos no rosto por 

balas de borracha. Para dar credibilidade a essa informação, o jornal dá voz a uma das 

testemunhas, sem trazer seu nome na manchete, que confirma como se deu o tiro que atingiu a 

jornalista da Folha: “Um PM atirou covardemente nela”. Retomaremos a análise deste fato 

quando formos analisar o caderno do Cotidiano C2 que traz com mais detalhes o acontecido. 

Para o detalhamento da notícia de capa deste 4º protesto, que a folha chama de GUERRA 

DA TARIFA, escolhemos o caderno Cotidiano C1 e C2: 
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Figura 35 - Novo protesto tem reação violenta 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 

 

A imagem deste caderno (Figura 35) evidencia um policial apontando uma arma para os 

manifestantes, pois a foto dele é desproporcional a de um grupo de manifestantes que se 

apresenta amontoado, com um deles ajoelhado de frente para o grupo. A cor amarela do fogo 

que predominou nas imagens de publicações anteriores não aparece com tanta força neste 

cenário. A cor que se sobressai no atual cenário é o branco da fumaça das bombas de gás e das 

faixas de pedestres da avenida Maria Antônia, que contrasta com o cinza do asfalto. Esta 
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imagem é de um cenário de guerra, a “Guerra da Tarifa”, como denominou o jornal, em branco 

e cinza.  

 A mudança da cor amarela para a cor branca e cinza combina com a mudança de foco 

do jornal, que agora reconhece a violência ter sido gerada pela truculência policial. O amarelo 

representava o fogo ateado, pelos manifestantes, nas catracas de papelão, nos ônibus e outros 

objetos. O branco e cinza simbolizam as bombas de gás lacrimogêneo atirada pelos policiais. 

 O cinza pode simbolizar coisas positivas e negativas. Como positivas simboliza 

estabilidade, sucesso e qualidade, mas em excesso pode transmitir falta de vida. Quando 

dizemos que algo se tornou cinzento, o usamos para expressar morbidez e falta de vigor. O 

cinza também é a expressão de neutralidade, da indecisão e da ausência de energia. Exatamente 

como vemos as pessoas neste 4º protesto, na imagem acima, amontoadas e acuadas diante da 

arma apontada para elas por um Policial Militar. 

 O corpo de texto da referida imagem traz um resumo do que houve naquele 4º dia de 

protesto contra a alta da tarifa de transporte em São Paulo, marcado pela repressão violenta da 

Polícia Militar, que deixou: manifestantes, sete jornalistas da Folha e pessoas, que nada tinham 

a ver com os atos, feridas. Segundo o Movimento Passe Livre, foram cem, as pessoas feridas.  

 O jornal, depois de trazer o histórico de como tudo ocorreu e que não repetiremos, 

pois já o dissemos acima quando analisamos a manchete, disse que os manifestantes repetiram 

as cenas de depredação dos protestos anteriores. Porém, desta vez o jornal reconhece que as 

cenas de vandalismo foram iniciadas depois da repressão da PM. Também informa o número 

de detidos: 192 manifestantes dos 5.000 participantes, e nesta edição, considerados “em meio 

a incidentes isolados de depredação” (5º parágrafo do corpo de texto da manchete de capa). 

 Diante dos fatos expostos pelo jornal, o secretário da Segurança, Fernando Grella se 

defendeu das críticas, afirmando que a polícia teria agido para garantir a ordem, mas disse ter 

ordenado para a Corregedoria apurar os relatos de abuso. O pedido ordenado para averiguação 

indica que o secretário da Segurança não está convicto do que disse. 

No caderno Cotidiano C2 (Figura 36) as imagens trazem o desabafo de pessoas atingidas 

pela PM: 
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Figura 36 - Bombas e balas de borracha deixam centro em pânico 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 



122 
 

 

 

 

Figura 37 - Passageiros em ônibus com gás lacrimogênio 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 
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Figura 38 - Jornalistas são feridos 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 

 

As imagens deste caderno são de cenas de impacto na “Guerra da Tarifa”. Na primeira 

(Figura 36), podemos ver um carro com a porta aberta devido a fumaça, provocada por bomba 

de efeito moral, e na segunda (Figura 36), manifestantes ajudando um idoso. Na terceira (Figura 

37), passageiros de um ônibus tapam o nariz para se protegerem das bombas de gás 

lacrimogêneo. Na quarta (Figura 38) foto deste caderno, um policial militar, descontrolado, 

dispara spray de pimenta em uma cinegrafista. O cenário é de conflito e confronto marcado 

pela violência.  

 Na legenda das fotos (Figura 36), o desabafo de pessoas que assistiram ao confronto:  

uma jovem que estava tomando uma cerveja disse ter sido jogada no chão e ter levado porrada.  

Uma mulher diz ter ficado presa dentro do carro assistindo a essa cena de guerra, em que viu 

policiais atirarem bombas, mas também diz ter visto um rapaz atirar uma garrafa contra os PMs.  

O título do caderno C2 (Figura 36) pressupõe, desta vez, quem seria o culpado pelo 

pânico gerado no 4º protesto: “Bombas e balas de borracha deixam centro em pânico”. No 

subtítulo (Figura 36), mais informações sobre a violência e indícios do culpado: “Motoristas 
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abandonaram carros nas ruas, e até prédio da PUC foi alvo de gás; manifestantes estimavam 

cem feridos”. Vimos nas edições anteriores da Folha, relatando a violências das manifestações, 

que o termo até fora empregado como operador argumentativo de grau extremo na escala dos 

argumentos. No caso a referência eram as consequências das ações dos manifestantes. Agora, 

porém, esse operador entra no discurso para atribuir o maior grau de violência aos policiais. Os 

enunciados vão levando o leitor da Folha a mudar de opinião a respeito de quem seriam os 

culpados pela violência instalada nos protestos. 

O que teria levado o jornal a mudar o enfoque das notícias? Seria porque os jornalistas 

que cobriam os protestos foram atingidos. Ou, seria porque o jornal viu o movimento crescer e 

tomar forma. Ou ainda porque percebeu que estava indo no rumo contrário do que publicavam 

as redes sociais, que se indignaram com os termos inapropriados atribuídos aos manifestantes, 

como vândalos, baderneiros, etc.?  

No entanto, o termo vandalismo atribuído aos manifestantes continua sendo empregado 

pelo jornal, como no 4º parágrafo do caderno Cotidiano C2: (Figura 36) “O protesto também 

voltou a ter cenas de vandalismo e depredação, embora com menor intensidade que nos 

anteriores”. Porém, agora, o jornal começa a reconhecer as cenas consideradas de vandalismo 

como um desencadeamento das ações provocadas pela polícia militar. Também já não se refere 

ao termo vandalismo com a intensidade de antes, nem com a mesma frequência.  

Para reforçar os fatos noticiados pelo jornal que trazem a polícia militar como culpada 

pelas agressões deste 4º protesto, no 17º parágrafo do caderno C2, a Folha aparece como 

testemunha de uma agressão: “A Folha presenciou um PM agredindo, com chutes, um 

manifestante imobilizado, no chão, em frente à prefeitura”. No parágrafo seguinte, o de 18º, o 

narrador introduz a voz de um interlocutor, a uma integrante e membro dos organizadores dos 

protestos do Movimento Passe Livre, Nina Cappello, que disse ter havido abuso da polícia: 

“houve abuso”. Ao que o tenente-coronel Marcelo Pignatari, comandante da PM na Paulista, 

retrucou dizendo achar [...] “impossível que a PM tenha agido sem ter sido agredida ou 

presenciado crimes”. 

Na terceira foto do caderno Cotidiano C2 (Figura 37), em que passageiros de um ônibus 

se protegem de gás lacrimogêneo, no corpo de texto que explica a foto, o jornal traz fatos que 

comprovam as cenas de violência advindas da Polícia Militar: 

Pessoas arrancadas de bares por policiais com cassetetes. Bombas de gás 

lançadas contra quem deixava o trabalho na av. Paulista e até dentro de um 

carro. Pedestres atingidos por balas de borracha” (1º parágrafo). 
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Para dar veridicidade aos fatos que enuncia, o narrador, no segundo parágrafo, diz que 

“essas cenas foram vistas pela reportagem durante os confrontos”. Nos parágrafos seguintes, 

seguem informações sobre como se deram as investidas da polícia neste 4º protesto: 

 
[...] “bombas começaram a cair em meio aos carros no trânsito”; “PMs 

atiraram bombas, mas vi um rapaz abrir o lixo e atirar garrafa contra os PM’s”; 

“Um casal de estudantes que tomava cerveja num bar da avenida Paulista 

recebeu de PMs a ordem para que saísse. “Me arrancaram da mesa, me 

jogaram no chão e deram porrada”; [...] “um PM mirou um grupo que incluía 

funcionários do shopping Center 3 e atirou bombas”; “Na Consolação, uma 

bomba da PM quebrou o vidro e parou dentro do carro de um idoso.” 

“Segundo o fotógrafo Adriano Lima, manifestantes quebraram outro vidro 

para retirá-lo”. 

  

Na quarta foto (Figura 38), vemos um policial militar, descontrolado, disparando spray 

de pimenta contra cinegrafista, enquanto os outros, detrás, parecem perdidos diante do que 

acontece. A cor branca do spray e do asfalto contrasta com o cinza e preto de um cenário 

obscuro. Porém, o tom do amarelo persiste em aparecer nas imagens, agora nas faixas do colete 

do policial. Este amarelo é de cor viva, diferente do amarelo do fogo de imagens anteriores, 

quando os protagonistas eram os manifestantes.  

O título e subtítulo da 4ª imagem do caderno C2 (Figura 38) explicam o que teria 

ocorrido nesta cena: “Jornalistas são feridos por disparos de policiais militares”; “Sete 

repórteres da Folha foram feridos, dois deles por balas de borracha; ‘o policial mirou em mim 

e atirou’, afirma fotógrafo”. Nesta parte da notícia, o jornal dá a voz a interlocutores, os próprios 

jornalistas que cobriam a matéria, para dar o efeito de verdade ao que teria noticiado até aqui. 

Os casos mais graves de ataques a jornalistas e que repercutiram nas redes sociais, que 

veremos após a análise dos jornais, foram a dos dois repórteres da Folha Giuliana Vallone e 

Fábio Braga que registravam os protestos. Quando o jornal dá a voz a uma testemunha que 

presencia o ataque à jornalista Vallone, ele legitima o seu papel de vítima da situação e provoca 

no leitor um sentimento de revolta, ao mesmo tempo em que faz com que leitor tenha outro 

olhar para os manifestantes, apresentados pelo mesmo jornal como vândalos, até então: 

 
Giuliana foi ferida na região do olho direito e precisou ser socorrida.  Por volta 

das 20h, ela registrava o protesto na rua Augusta quando foi alvejada. A 

cabeleireira Valdenice de Brito, 40 testemunhou o disparo. “Quando ela me 

disse para sair dali por causa do tumulto, um policial mirou e atirou 

covardemente nela, afirma” (Parágrafos 3, 4 e 5). 
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Ao usar o advérbio covardemente, tendo como testemunha uma cabeleireira que viu a 

ação, o enunciador tem a pretensão de usar a comoção para convencer o leitor de que ele 

também faz parte desta grande massa, do povo que foi às ruas lutar por vários objetos-valor. 

Assim, o depoimento da cabeleireira, somado à cena do policial descontrolado atirando o spray 

de pimenta, são fatos consideráveis que podem influenciar numa mudança de opinião dos 

leitores sobre os manifestantes. 

O outro repórter-fotográfico, atingido por balas de borracha por duas vezes, é Fábio 

Braga, que registrava o protesto na esquina da rua Maria Antônia com a Consolação, cuja fala 

dá veracidade ao que está sendo noticiado: “Eles nos encurralaram e abriram fogo 

aleatoriamente. Os manifestantes chegaram a ajoelhar e colocar as mãos para cima, mesmo 

assim a PM atirou”.  A expressão grifada muda totalmente a forma como o jornal descrevia as 

ações dos manifestantes, tidos nas edições anteriores como os responsáveis pela violência 

ocorrida no centro de São Paulo. 

Para não evidenciar somente os relatos dos jornalistas da Folha, no 10º parágrafo do 

corpo de texto deste caderno, o jornal informa a detenção, no início do protesto, do repórter da 

revista Carta Capital, Piero Locatelli. 

Enquanto os jornais publicavam, no dia seguinte, os acontecimentos dos protestos, na 

internet, as pessoas podiam ter as informações sobre os protestos em tempo real. O próprio 

jornal reconheceu e usou desse recurso em causa própria: “Um vídeo postado na internet mostra 

PMs atirando contra jornalistas, mesmo após os profissionais se identificarem 

(folha.com/no1294895) (11º parágrafo). Se agora a ideia do jornal era a de chamar a atenção da 

população, colocando a Folha como um idealizador e defensor da causa, ocorreu o contrário, 

pois, as redes sociais já haviam divulgado que nas notícias publicadas pela mídia impressa, fora 

atribuído o termo vândalos aos manifestantes. Veremos isso quando formos analisar 

informações veiculadas nas mídias sociais. Portanto, ao acompanhar os protestos e publicar 

notícias sobre sua evolução, acabou dando legitimidade ao movimento, fazendo com que as 

pessoas passassem a ter um outro olhar aos manifestantes e aderissem à causa. 

No 14º e último parágrafo a Folha divulga nota repudiando a violência e protestando 

contra a falta de discernimento da Polícia Militar no episódio. 

O Caderno C3 (Figura 39), cuja edição foi escrita pelo jornalista Elio Gaspari, que disse 

ter sido este 4º protesto uma “cena típica de um conflito de canibais com os antropófagos”, os 

manifestantes receberam mais uma caracterização. 
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Figura 39 - A PM começou a batalha na Maria Antônia 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo (2013) 

 

O narrador deste caderno descreve o início, meio e o final do protesto. Busca a 

cumplicidade dos que acompanharam a manifestação, para assegurar que os distúrbios teriam 

começado pela ação da polícia, “mais precisamente por um grupo de homens da Tropa de 

Choque, com suas fardas cinzentas, que a, olho nu, chegaram com esse propósito. Pelo seguinte: 

Desde as 17h, quando começou a manifestação na escadaria do teatro, podia-se pensar que a 

cena ocorria em Londres” (1º parágrafo). 

Ao trazer marcas de subjetividade à linguagem objetiva do jornal, percebeu-se um tom 

irônico no discurso da notícia, que compara o cenário do início da manifestação de São Paulo 

a Londres, mas que chegará a Istambul “Em menos de um minuto esse núcleo começou a atirar 
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rojões e bombas de gás lacrimogêneo. Chegara-se a Istambul” (8º parágrafo).  Reconheceu o 

propósito dos policiais da Tropa de Choque de investir contra os manifestantes, pelas fardas 

cinzentas, que devem ser vistas a “olho nu”, isto é, pelo falso poder que elas dão a quem as usa. 

Nos parágrafos seguintes, o editor descreve o desenrolar do protesto.  

No 10º e 11º primeiros parágrafos, informa que a manifestação se dividiu em duas. A 

grande, formada por um número de pessoas, recuou e a menor, constituída por um número 

menor de pessoas, conseguiu subir a Consolação.  Identificou as pessoas que formavam o grupo 

menor como sendo: “Eram pessoas perfeitamente identificáveis. A maioria mascarada. 

Buscaram pedras e também conseguiram o que queriam: uma batalha campal”. Conclui dizendo 

“Foi uma cena típica de um conflito de canibais com os antropófagos”. Isto é, tanto policiais 

como manifestantes receberam o mesmo atributo, tendo em vista que o adjetivo canibal tem 

como sinônimo antropófago. Assim, os manifestantes são caracterizados como canibais ou 

antropófagos’. 

Pôde-se perceber que nestas duas últimas edições sobre os protestos, o jornal deu voz a 

interlocutores, representantes dos dois lados do confronto. Isso possibilitará ao leitor formar 

uma opinião mais consistente sobre os fatos. 

Como são identificados os manifestantes nesta publicação de 14/06/13 sobre o 4º 

protesto (Figura 36) ocorrido no dia anterior, 13/04/13, ou seja, como é configurado o ator da 

enunciação construído pelo jornal?  

Eles são identificados como sendo: 

 (1) manifestantes; 

 (2) 5.000 pessoas pela PM;  

 (3) 20 mil pelo grupo; 

 (4) antropófagos / canibais; 

 (5) Movimento Passe Livre;  

 (6) um grupo;  

 (7) centenas de jovens; 

 (8) Nina Cappello, integrante do MPL;  

 (9) um rapaz; 

 (10) Valdenice de Brito.   

O ator da enunciação deste 4º protesto é constituído por 5.000 pessoas ou 20 mil, 

caracterizado, pelo jornal, como sendo estudantes em busca de um ideal, o de abaixar o valor 

dos transportes públicos. Eles agora não são mais vistos como os vândalos, que só queriam 
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vandalizar o centro de São Paulo. Em contrapartida, foram considerados antropófagos (aquele 

que se alimenta de carne humana) por um dos jornalistas da Folha, Elio Gaspari. O jornalista 

atribuiu este termo aos manifestantes e canibais (sinônimo de antropófago, que em sentido 

figurado é de um indivíduo cruel) aos policiais militares, em decorrência do confronto assistido, 

por ele, entre os manifestantes e policiais militares. 

A notícia da Folha sobre o 4º protesto, num contexto geral, começa a mudar sua 

qualificação dos manifestantes. Se antes vinha condenando suas ações de vandalismo, agora já 

reconhece que os atos de vandalismo só aconteceram como mecanismo de defesa frente aos 

ataques da polícia. 

No caderno Cotidiano C5 (Figura 40) abaixo, da mesma edição de 14/06/13, vamos 

analisar como a Folha caracterizou os enunciatários deste 4º protesto, realizado em 13/06/13, o 

sujeito da manifestação se dirigia. 
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Figura 40 - Haddad diz que violência da PM marcou ato 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo  
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Na legenda da foto (Figura 40), o jornal dá a voz a dois interlocutores: ao prefeito da 

cidade de SP, Fernando Haddad e ao governador do estado, Geraldo Alckmin. O primeiro 

reconhece a violência ter partido dos policiais neste 4º protesto: “Na terça, eu penso que a 

imagem que ficou foi a da violência dos manifestantes e, infelizmente, hoje não resta dúvida de 

que a imagem que ficou foi a violência policial”. Já o segundo mantém sua posição inicial, 

atribuindo aos protestos, o termo vandalismo: “O governo de São Paulo não vai tolerar 

vandalismo”.  

Há controvérsia na fala dos dois políticos. No título do corpo de texto o prefeito 

Fernando Haddad (PT) diz: “que violência da PM marcou ato”, enquanto o governador Geraldo 

Alckmin (PSDB) afirmou, em rede social, que seu governo “não vai tolerar vandalismo”. Há 

presente na fala destes dois interlocutores um jogo político que explica opiniões contrárias às 

manifestações, tendo em vista, serem de partidos de oposição. 

No box desta mesma notícia, se confirma a fala do prefeito sobre a violência da PM, 

quando a Secretaria da Segurança se pronuncia: “Secretaria de Segurança diz que PM agiu para 

garantir a ordem, mas irá investigar os relatos de abusos policiais”. Uma vez a Secretaria da 

Segurança dizer que irá apurar os relatos de abusos policiais, significa não estarem convictos 

de que esses abusos não aconteceram. Porém, não podemos ignorar que há uma hierarquia, e 

esta determina a quem esses policiais devem obedecer. Neste mesmo box é possível ver isso: 

“Secretaria da Segurança diz que PM agiu para garantir a ordem”, quem vem desde o início dos 

protestos se valendo desta fala é o governador, que diz não tolerará vandalismo. 

Outro fato relevante a se destacar, nesta matéria, é o de que o prefeito acompanhou o 

desenrolar destes dois últimos protestos e o governador, não. No início dos protestos, quando o 

jornal atribuía à manifestação o termo vandalismo, a voz do governador que dizia não iria 

tolerar cenas de vandalismo: “O governador Geraldo Alckmin (PSDB) defendeu a ação de 

anteontem da PM. ‘Isso não é manifestação, é vandalismo’ Por isso você tem que tratar como 

tal: vandalismo” validava o discurso do jornal. Já o prefeito, desde as primeiras manifestações, 

tem-se mostrado ponderado em suas opiniões a respeito, que no início davam a impressão de 

que ele estava em cima do muro, expressão usada para as pessoas que não querem se posicionar. 

O enunciador do jornal, na atual situação, passa a ironizar a atitude do governador, 

Geraldo Alckmin (PSDB), de não ter dado tanta importância ao desenrolar o protesto: 
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Alckmin ficou das 9h às 19h na Baixada Santista. Segundo um de seus 

auxiliares, manteve contatos com três secretários ao longo do dia: os de 

Segurança, Comunicação e Casa Civil. Falou também com o comandante da 

PM.” 

Logo após as declarações sobre os protestos em São Paulo, Alckmin finalizou 

o dia com um ‘parabéns’ a toda a população de Guaratinguetá pelos 383 anos 

da cidade”. A mensagem, também em rede social, virou motivo de piada na 

internet. (2º e 3º parágrafos da 2ª página do caderno Cotidiano C5, Subtítulo 

DA JANELA). 

 

E se vale da fala do prefeito Fernando Haddad (PT) para validar sua nova postura frente 

ao protesto: a de reconhecer como legítima a causa dos manifestantes: “Na terça, eu penso que 

a imagem que ficou foi da violência dos manifestantes. Infelizmente, hoje (ontem), não resta 

dúvida de que a imagem que ficou foi a da violência policial”, afirmou” (2º parágrafo do 

caderno C5). 

Nesta edição, ficou claro que o jornal atribuiu às cenas de violência, a truculência da 

Polícia Militar e que a ordem veio do governador, Geraldo Alckmin. Desde as primeiras 

publicações, ele mantém sua posição frente aos protestos, que considera vandalismo: “Por meio 

de uma rede social, ele atacou os manifestantes: ‘Depredação, violência e obstrução de vias 

públicas não são aceitáveis. O governo de São Paulo não vai tolerar vandalismo’”, disse” (4º 

parágrafo). No início das publicações, essas afirmações do governador serviam para dar o tom 

de verdade às informações publicadas pela Folha, que também via as manifestações como atos 

de vandalismo. 

Dessa forma, os pressupostos enunciatários (o prefeito e governador), a quem os 

enunciadores (a figura dos manifestantes) se dirigem, não se entendem. Um faz questão de 

manter o autoritarismo em cima do que acredita tratar-se de vandalismo. O outro, apesar de 

entender o motivo das manifestações e em alguns momentos mostrar-se solidário aos 

manifestantes, nada faz para tentar resolver a situação. As opiniões dissonantes dos dois nos 

permitem traçar o perfil de um enunciatário que se apresenta radical e ao mesmo tempo 

condescendente com a causa. Devido a esta dualidade existente entre os enunciatários, o 

discurso entre eles não interage, o que tem provocado os atos de violência.  

Ainda analisando as notícias veiculadas no caderno C5, na sequência dos fatos 

publicados pelo jornal, na terceira coluna, o título: “Maioria na cidade é a favor dos atos, mostra 

Datafolha”, seguido do subtítulo: “Para 78% dos paulistanos, manifestantes ‘foram mais 

violentos do que deveriam’”. Quando se lê o título e o subtítulo parece haver uma contradição 

ao que está sendo dito, mas o corpo de texto explica que: “A maioria dos paulistanos defende 

os protestos contra o reajuste da tarifa de transporte, mostra pesquisa Datafolha realizada ontem, 
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antes dos atos da noite passada” (1º parágrafo). Nesta notícia o jornal apresenta dados 

estatísticos de como os paulistanos, agora, veem as manifestações.  

Essas e outras informações poderão influenciar e mudar a opinião dos leitores. 

 

A Folha trouxe ainda uma edição especial em 16/06/2013, na qual apresenta um resumo 

das quatro primeiras manifestações que antecederam o grande protesto de 17 de junho de 2013, 

sob o título: “TV FOLHA + São Paulo + COTIDIANO -  A SEMANA em que São Paulo 

ARDEU” (Figura 41). Decidimos incluí-la na análise, pois encontramos informações sobre os 

manifestantes que não foram noticiadas nas publicações anteriores. 

 

Figura 41 - A semana em que SP ardeu 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 
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A imagem desta edição (Figura 41) ocupa um espaço maior na capa do jornal e apresenta 

um manifestante mascarado, imitando o personagem do filme “V de vingança”10. Conforme 

resumo do filme, esse personagem é de um enigmático anarquista que, tendo Guy Fawkes como 

ídolo, luta para derrubar do poder um partido fascista fictício que assumiu o controle da Grã-

Bretanha. O personagem leva uma multidão de londrinos usando a máscara de Fawkes, sem 

armas, a marchar em direção ao Parlamento. Essa sinistra máscara tornou-se um símbolo dos 

protestos contra a ganância corporativa realizados em todo o mundo. 

O manifestante mascarado, usando roupas pretas, leva flores na mão e está com cabeça 

levemente abaixada, como sinal de humildade ou de reverência à morte.  

Nas cores da imagem, o amarelo contrasta com o preto do moletom usado pelo 

manifestante. O amarelo traz a imagem do fogo que marcou o início das manifestações e esteve 

presente em todas as publicações do jornal; e também se correlaciona com o verbo arder, desta 

publicação. A roupa preta usada pelo manifestante tem a sombra refletida também na cor 

amarela, assim como os crisântemos11 que ele carrega. 

O crisântemo, tanto o amarelo como o branco, é uma flor que ornamenta ocasiões 

fúnebres, pode ser visto como um mediador entre o céu e a terra, a vida e a morte. Talvez por 

isso a imagem apresente as cores preta e amarela significando a morte. O manifestante usando 

roupa preta, segurando crisântemos amarelos, com a cabeça levemente abaixada deveria sugerir 

                                                
10 A sinistra máscara usada por um personagem de quadrinhos inspirado no revolucionário inglês Guy 

Fawkes e popularizada pelo filme V de Vingança tornou-se um símbolo dos protestos contra a ganância corporativa 

realizados em todo o mundo. 

De Nova York a Londres, passando por Sydney, Colônia e Budapeste, as manifestações têm em comum, 

além da temática, o estranho adereço, que inclui um bigode e uma barba pontuda. 

Guy Fawkes e outros revolucionários católicos foram condenados à morte após uma tentativa fracassada de 

explodir as Casas do Parlamento e tomar o poder na Inglaterra, no século 17. 

O aniversário do golpe fracassado, no dia 5 de novembro de 1605, é comemorado na Inglaterra com festas e 

fogueiras. 

Ídolo Anarquista 

Quatro séculos mais tarde, o autor de quadrinhos Alan Moore se inspirou na história do revolucionário 

Guy Fawkes para criar o personagem “V”, um enigmático anarquista que, tendo Fawkes como ídolo, luta para 

derrubar do poder um partido fascista fictício que assumiu o controle da Grã-Bretanha. 

No começo do livro, “V” leva a cabo o plano original de Fawkes e explode as Casas do Parlamento. 

Disponível em: http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=1228. Acesso em 06/07/13. 

 
11 O crisântemo gosta de clima quente e úmido, e apesar de precisar de muita luminosidade, não pode estar 

exposto diretamente ao sol. O crisântemo tem vários significados diferentes. Na Ásia, por exemplo, esta flor 

significa felicidade e é sinônimo de uma vida cheia e completa. No caso concreto do crisântemo branco, existe a 

crença que ele simboliza verdade e sinceridade. De acordo com o taoismo, o crisântemo é um símbolo de 

simplicidade e perfeição. Como é uma flor típica do Outono, também significa tranquilidade e é visto como um 

mediador entre o céu e a terra, a vida e a morte.  Disponível em: http://www.significados.com.br/crisantemo/. 

Acesso em 06/07/13 às 12h06.   

 

 

http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=1228
http://www.significados.com.br/crisantemo/
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a chegada da morte, se não fosse pela máscara usada, copiada do filme V de vingança. A 

máscara é branca e preta e representa um signo icônico, da vingança, que procura se assemelhar 

ao mundo real. Pode-se dizer que a imagem produz uma leitura, num nível fundamental da 

narrativa: de vida versus morte. 

Há uma figura geométrica oval na cor azul que brilha, logo abaixo da sombra amarela 

refletida do manifestante. Segundo Gasnier (2003), a figura geométrica oval apresenta formas 

arredondadas das elipses e, de forma geral, transmite apelos à sensualidade, à suavidade e à 

delicadeza, lembrando ergonomia, aerodinâmica que estão associados à agilidade, dinamismo, 

conectividade, interatividade, relacionamento e globalização.  

Conforme pesquisas realizadas em Websites (Internet) e Karam (2015) sobre o 

significado de algumas cores presentes nas imagens analisadas. Vimos que o azul significa 

tranquilidade, serenidade e harmonia, mas também está associado à frieza, monotonia e 

depressão. Simboliza ainda a água, o céu e o infinito.  

 Juntando os elementos (cor e figura geométrica) componentes da imagem de capa desta 

edição de 16/06/13, interpretamos a figura oval da imagem, na cor azul, como um elo de 

esperança, o qual tenta encontrar o equilíbrio em um cenário de morte e vida, cujos objetos nas 

cores preta e amarela simbolizam a morte. O amarelo fez parte de edições anteriores como ícone 

do fogo, que arde. O azul tem a função de trazer a tranquilidade, a serenidade e a harmonia, que 

combinado à figura geométrica, gera conectividade, interatividade entre os manifestantes. 

A legenda desta imagem também é marcada por duas cores: o branco e o amarelo. O 

texto-legenda está inserido na própria imagem analisada: “A SEMANA em que São Paulo 

ARDEU”. Três vocábulos estão em letras maiúsculas e na cor branca, se destacando em relação 

aos quatro vocábulos restantes, que estão em minúsculo e na cor amarela, completando a 

informação dada pelas letras maiúsculas: em que São Paulo. As palavras em maiúscula 

poderiam ser lidas desta forma: A SEMANA ARDEU.  

Dentre as várias acepções para o vocábulo arder, poderíamos escolher duas para explicar 

o efeito de sentido do verbo arder nesta frase. A primeira, a do verbo arder, intransitivo, em 

sentido denotativo, que significa: estar em chamas, abrasado; incendiar-se, queimar, como em: 

A fogueira ainda arde (queima). A segunda acepção do verbo arder, intransitivo, em sentido 

figurado, significando: consumir-se com ardor (como em chamas); ansiar, abrasar-se, como 

em: arder (consumir-se) de ódio. O verbo arder, na primeira acepção do dicionário, pede um 

sujeito que possa sofrer a ação de ser queimado, o que o termo usado pelo jornal não sugere. 
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Portanto, a acepção dada ao termo, pelo jornal, seria a segunda, em sentido figurado, a de que 

a semana se consumiu em ardor, como em chamas’. 

 Assim, o efeito de sentido provocado pela utilização do verbo arder a um sujeito 

constituído por um substantivo comum a semana, é o de que a semana foi marcada por episódios 

intensos.  

 

 

  

 

Como dissemos, em amarelo temos a informação: em que São Paulo, complementando 

a informação tida como a principal, na cor branca: A SEMANA ARDEU. Assim, ao se 

considerar a frase inteira, podemos encontrar o sujeito que sofreu a ação do verbo arder: a 

cidade de São Paulo. Sabemos que a cidade aqui representa os manifestantes que foram às ruas 

protestar contra o aumento das tarifas dos transportes públicos. Ao usar a cor branca para a 

informação: A SEMANA ARDEU, a ideia seria a de provocar um efeito de sentido contrário 

ao ardor, uma vez que a cor branca significa paz. É uma cor que reflete todos os raios luminosos 

proporcionando uma clareza total.  

 A leitura na íntegra desta edição nos mostra que o termo vandalismo ainda aparece nos 

enunciados da Folha. Nesta edição de 16/06/13, que ora estamos analisando, o jornal dá a voz 

à Polícia Militar que afirma: [...] “militantes do PSOL arregimentam punks para praticar 

vandalismo; partido nega” (Manchete de capa). 

Para explicar a manchete escolhemos os cadernos Cotidiano C1 (Figura 42) e C3 (Figura 

45) , pois nestes cadernos, o jornal diz que os protestos reúnem diferentes perfis e mostra como 

os manifestantes passaram a se organizar melhor.  
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Figura 42 - Ato contra tarifas une punks a ativistas do 'paz e amor' 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 
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A diagramação destes cadernos da Folha privilegia a linguagem verbal escrita à imagem, 

portanto, a imagem do caderno Cotidiano C1 é considerada pequena, mas se destaca pela cor 

amarela, que como já o dissemos, essa é cor que tem predominado nas imagens apresentadas 

pelo jornal sobre as manifestações. Lembrando que na primeira edição do jornal, o amarelo 

vinha do fogo que queimava catracas no meio da avenida. Este tom marcou outros objetos ao 

longo da narrativa, como prédios e ônibus, servindo até como fundo para o cenário que marcava 

a violência. 

A cor amarela irradia por toda a parte nesta foto, mescla com as cores das roupas usadas 

pelos manifestantes e se projeta para os prédios em volta. Dos prédios saem luzes brancas que 

contrastam com o amarelo. Estas duas cores branco e amarelo estão também presentes no ramo 

de crisântemos carregado por um dos manifestantes. Desta forma, se o amarelo representa o 

fogo, o ardor do movimento, o branco representa paz e acaba por trazer um certo equilíbrio ao 

momento. O parágrafo a seguir confirma essa nossa percepção, pois o ato consegue unir grupos 

de diferentes condutas e opiniões. 

O título do caderno: “Ato contra tarifa une punks a ativistas do ‘paz e amor’” faz parte 

do slogan criado pelo jornal para caracterizar os protestos: GUERRA DA TARIFA e é 

explicado logo abaixo no subtítulo: “Protestos contra preço do transporte reúne diferentes 

perfis.” Parece haver uma certa ironia tanto no título deste caderno como no subtítulo. No título, 

porque os punks e ativistas eram caracterizados pelo jornal, nas suas primeiras edições, como 

vândalos, ainda que na voz de outros participantes do discurso. Porém, a competência e o querer 

em dar ou não a voz a um participante do discurso enunciado pelo jornal, é do próprio jornal. 

 

Figura 43 - Capa da edição de 08/06/13 
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Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 

 

 

Figura 44 - Caderno Cotidiano C5 de 13/06/13 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 

 

Na capa da edição do dia 08/06/13 (Figura 43) os ativistas foram os responsáveis por 

fechar vias importantes. E no caderno Cotidiano C5 de 13/06/13 (Figura 44) os punks foram 

considerados, junto com os anarquistas, jovens que tinham uma metodologia de protestar, com 

a qual representantes de partidos e entidades de esquerda não concordavam. 

No subtítulo: “Protestos contra preço do transporte reúne diferentes perfis”, a ironia está 

em tratar a revogação do aumento das tarifas de transportes por preço, como se estivesse 

negociando a compra de um produto em um mercado ou feira. O termo parece depreciativo à 

causa. 

No box da caixa de texto, o jornal informa que quatro atos já foram realizados e informa 

que 131.246 pessoas já confirmaram presença no quinto ato, marcado para o dia 17/06/13.  A 

confirmação da presença das pessoas no quinto ato marcado se deu pelas redes sociais. Faremos 

ainda nesta tese análise da importância das redes sociais para divulgação em tempo real dos 

acontecimentos das manifestações e de seu importante papel para as convocações. 

No corpo de texto escrito pela jornalista da Folha Talita Bedinelli, em que se pretendeu 

caracterizar os diferentes perfis de manifestantes, eles foram assim identificados: 

1º parágrafo: um grupo com flores amarelas e brancas nos cabelos se reunia aos pés da escadaria 

do Theatro Municipal. 

2º parágrafo: uma turma de cortes moicanos, jaquetas pretas com símbolos anarquistas e toucas 

cobrindo o rosto conversava no topo da escada. 
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3º parágrafo: jovens com bandeiras e camisetas amarelas, tênis e camisetas amarelas, tênis e 

cabelos desgrenhados pintavam cartazes, do outro lado. 

4º parágrafo: juventude do PSOL que estava próxima aos militantes do PT e do PSTU, se 

pareciam - ao menos nas roupas. 

5º parágrafo: meninos do Anonymous, hackers protestavam invadindo sites do poder público e 

se irritavam com a ostentação partidária, estavam não muito longe dali. 

6º parágrafo: estudante de 26 anos que se identificou como Fênix e estava irritado com as 

bandeiras. 

8º parágrafo: Movimento Passe Livre – MPL, responsável pela participação de nos atos de 20 

mil pessoas.  

Para a Polícia Militar o número de participantes sempre foi o mesmo em todos os protestos: 

5.000, nenhum a mais ou a menos (Grifo nosso). 

9º parágrafo: Abner Mendonça, 20, estudante da PUC-SP que dizia “Tem que haver amor”. 

10º parágrafo: composto pelo Abner Mendonça e amigos que compunham a ala “paz e amor” 

e distribuía flores, iguais às que enfeitavam seus cabelos. 

 11º parágrafo: Elisabeth Costa, 27, estudante de história da arte, na Unifesp que dizia “Não 

tem que haver violência de nenhuma parte”. 

12º parágrafo: apontados como membros da ala violenta, os punks estavam no topo da escada 

e se defendiam. 

13º parágrafo: dizia um que não quis ser identificado: “Quando a gente faz algo pacifista, a 

polícia reprime logo com bombas. Toda ação atrai uma reação”. 

14º parágrafo: Black Bloc, mas o grupo reconhecia ter realizado em outros atos uma forma de 

ativismo que defende ações “para causar danos materiais às instituições opressivas”. Na 

prática, picham paredes e quebram vidros de bancos. 

15º parágrafo: grupo de skinheads, vistos na multidão por um dos punks antifascistas; são 

considerados inimigos e brigam em encontros comuns, mas naquele dia, se ignoraram. 

Esses são, enfim, os diferentes perfis identificados pela jornalista que constam nos 

enunciados da matéria. 

Para a Folha os manifestantes destas quatro primeiras manifestações são jovens, 

identificados e caracterizados por sua aparência e pelo que fazem quando estão reunidos em 

dias comuns. Pelos enunciados analisados, estaria longe, pela crença do jornal, que estes jovens 

pudessem ter uma ideologia na qual acreditassem e por ela lutassem. Eles foram descritos como 

jovens, cada um na sua tribo, que ocupavam um mesmo espaço e que naquele momento 
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acharam por bem não saírem para as brigas. Essa atitude mostra bom senso e certa maturidade, 

pois entenderam a importância da causa pela qual estavam lutando. 

Tanto essa percepção pode ser confirmada, que no 7º parágrafo, esses jovens foram 

identificados como trupes, cujo significado é de conjunto de artistas, comediantes, de pessoas 

que atuam em conjunto, companhia de teatro etc. Poderia alguém de nós discordar, por achar 

pertinente a acepção de pessoas que atuam em conjunto, mas sabemos há outras palavras que 

poderiam substituir esta e caberiam melhor ao contexto deste discurso, tal como: grupos, jovens, 

pessoas etc. Seria pura ingenuidade achar que a jornalista resolveu atribuir este vocábulo trupe 

aos jovens, porque estavam nas escadarias do Theatro Municipal, tampouco nós estamos 

analisando uma linguagem literária. 

No 10º parágrafo, um outro vocábulo foi usado com um tom de ironia: ala, se referindo 

aos amigos que compunham a ala “paz e amor”. Sabemos que ala tem até uma acepção que 

caberia para descrever um certo ajuntamento, em uma associação humana, cada um dos setores 

que apresenta afinidades particulares, como por exemplo na frase “Naquela ala do hospital 

ficam os doentes crônicos de tuberculose”. Porém, da maneira como esta palavra foi empregada 

surtiu um efeito jocoso, como se se tratasse de alas que compõem escolas de samba: a ala das 

baianas, a ala da porta bandeira, etc. 

O jornal termina a matéria informando, no 16º parágrafo, que a diversidade de 

manifestantes promete aumentar no novo ato previsto para o dia seguinte, 17/06/13, para o qual 

131.246 pessoas já haviam confirmado, pelo Facebook, a presença, dentre eles, um bancário, a 

gerente de uma multinacional e um guitarrista. Desta forma, acreditamos que ao identificar estes 

novos manifestantes pelas profissões que exercem, o jornal atribui mais algumas características 

aos manifestantes, que os diferencia dos jovens que foram às ruas, nas primeiras manifestações. 

Continuando a análise dos cadernos Cotidiano, o C3 (Figura 45) nos apresenta os 

integrantes do Movimento Passe Livre – MPL, e sua importância para a organização do 

movimento, como veremos a seguir: 
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Figura 45 - Movimento Passe Livre 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 
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No primeiro quadro, o jornal apresenta a composição do MPL- Movimento Passe Livre 

e o resultado de entrevista realizada com alguns dos integrantes. Foram feitas quatro perguntas: 

a primeira sobre o caminho que percorrem na cidade; a segunda sobre o transporte que utilizam; 

a terceira sobre o objetivo do MPL; a quarta sobre o que pensam a respeito das manifestações. 

Nesta enquete não se apresentou Nina Cappello, 23 anos, estudante de direito, é uma das 

militantes que está na linha de frente do MPL e defende o transporte público, acha que deve ter 

“tarifa zero”. 

 Sintetizando as respostas dadas pelos integrantes do MPL ao jornal, vimos que, com 

exceção de Lucas Monteiro que é professor de História da rede particular de ensino, os outros 

três entrevistados são estudantes de universidade pública, USP- Universidade de São Paulo. O 

perfil destes jovens é bastante diferenciado dos jovens que têm saído às ruas para protestar 

contra a revogação do aumento, apresentados pelo jornal no caderno Cotidiano C1. Todos os 

entrevistados utilizam o transporte público para trabalhar e ou estudar. Porém, moram em locais 

privilegiados da cidade de São Paulo como Consolação e Itaim Bibi, em que a mobilidade e a 

qualidade de transporte destas regiões não podem ser comparadas ao dos transportes utilizados 

pelos jovens da periferia da cidade de São Paulo, considerado precário. São muitas as 

dificuldades que os jovens, moradores da Zona Leste ou Zona Sul, como o Jardim Ângela, 

enfrentam diariamente com a utilização de transporte público para a locomoção de casa para o 

trabalho ou estudo. Dificuldades essas que vão desde o tempo de espera nos pontos de ônibus, 

tempo gasto no percurso até a superlotação. 

Em notícia veiculada no Blog de Notícias G1 de 14/01/2014 sobre pesquisa realizada 

pela Fundação Getúlio Vargas – FGV e pela MyFunCity a respeito do Bem Estar das pessoas 

na cidade, o Poder Público e Transporte da cidade de São Paulo tiveram as piores notas.  Dentre 

os temas apresentados que foram desde Educação, Meio Ambiente, Segurança ao tema 

Transporte e Mobilidade, este último ficou com índice de 2,574 seguido do poder público de 

1,831. Em relação ao transporte, cerca de 31% dos entrevistados informaram gastar mais de 

duas horas diariamente em deslocamentos para o trabalho ou escola/faculdade. Disseram ainda 

que o trânsito enfrentado piora a saúde da população e limita o tempo com a família. 

Quanto à pergunta sobre o objetivo do MPL, todos parecem concordar que seja discutir 

e refletir sobre os vários problemas enfrentados pela população da cidade, que não se restringe 

ao da mobilidade. No entanto, quando questionados sobre o que pensam sobre o transporte e 

mobilidade, todos reconhecem que, melhorando as condições do transporte público, o cidadão 
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não só terá o direito de ir e vir, mas alcançará o direito à liberdade. Na situação atual, os jovens 

das periferias não desfrutam desse direito, pois sem transporte público acessível e de qualidade, 

eles não têm acesso aos bens culturais ou ao lazer.   

Entendemos que se os jovens do MPL – Movimento Passe Livre lutam pela melhoria do 

transporte público ou tarifa zero, por acreditarem ser uma causa justa, mesmo sem sofrer com 

os problemas causados pelo uso do transporte público, merecem respeito.  

Ao lado do quadro que apresenta alguns dos integrantes do MPL, o jornal apresenta o 

perfil de três tribos: (a) dos políticos que são chamados de figurinhas carimbadas do movimento 

estudantil do PSOL, PCO, PSTU e PT, considerados radicais; (b) a dos antipolíticos, 

considerados membros do grupo Anonymous, os que usam a máscara do “V de Vingança”, 

como também grupos de punks anarquistas e (c) os “Paz e Amor”, que não fazem parte de 

partido político, nem de movimento organizado. Eles distribuem flores e são contrários à 

violência, vinda da polícia ou dos próprios manifestantes.  

Desta forma, o jornal caracteriza os manifestantes em quatro grupos: a dos jovens 

integrantes do MPL, a dos políticos, a dos antipolíticos e a dos moderados. Os integrantes destes 

grupos ou tribos, como chama o jornal, são compostos, na sua maioria, de jovens. 

No box que antecede o corpo de texto e segue abaixo do título “Guerra da Tarifa”, há a 

seguinte informação: “No MPL ‘não pode ter cara de playboy’, diz a estudante”. Se o leitor não 

buscar mais informações no corpo de texto, fica com a impressão de que o MPL não é um 

movimento sério, tendo em vista que, para integrar o movimento, o indivíduo deve atender a 

um padrão, assim como as modelos que seguem um padrão de beleza.  

Resta-nos fazer a seguinte pergunta: ‘Não pode ter cara, mas pode ser um playboy?  A 

resposta que deixa o leitor ainda mais intrigado está no 5º parágrafo: “Também não pode ter 

muita cara de playboy, senão a gente desconfia ser policial infiltrado”.  Quem disse isso foi 

uma integrante do MPL, Érica de Oliveira, 22, estudante de história da USP. Por mais que 

percebamos o tom de ironia dado pelo jornal ao colocar esta informação no box, também não 

podemos concordar com a fala da universitária, que de certa forma, desqualifica o trabalho do 

policial. 

Este, portanto, é mais um perfil de manifestantes caracterizado pelo jornal, de jovens 

que integram o MPL – Movimento Passe Livre: 
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(1º, 2º e 3º parágrafos do Caderno Cotidiano C3 de 16/06/2013) 

 

 Concluída a análise interpretativa que fizemos das notícias veiculadas na Folha de S. 

Paulo sobre as quatro manifestações ocorridas no mês de junho, cabe agora uma retomada dos 

percursos figurativos e temáticos, além das manifestações de outras vozes que confluem para a 

construção do ator enunciação nos textos analisados. Para isso reunimos, agora, num único 

quadro, as caracterizações dos manifestantes anteriormente apresentadas para cada 

manifestação. 

 

a) Na primeira edição de 07/06/13, referente ao 1º protesto de 06/06/13, os termos atribuídos 

são: manifestantes; manifestantes liderados pelo Movimento Passe Livre, ligado a estudantes, 

ao PSOL e ao PSTU;  estudantes, considerados líderes, que reuniram 2.000 pessoas, dados 

estimados da PM e 6.000 pelos organizadores; Eles (pronome em terceira pessoa do plural) que 

quebraram, picharam etc.; Manifestantes são ligados ao Movimento Passe Livre, liderado por 

estudantes e alas radicais de partidos; 15 detidos, incluindo Altino de Melo Prazeres, presidente 

do sindicato dos metroviários; Organizadores; Multidão; Grupo que reúne ala radical de 

partidos e estudantes;  Movimento Passe Livre formado por alas mais radicais do movimento 

estudantil e de partidos como PSOL e PSTU. Todos esses termos estavam, de certa forma, 

relacionados ao termo vandalismo. 

 

b) Na segunda edição de 08/06/13, referente ao 2º protesto de 07/06/13, os termos eram: 

Manifestantes; Ativistas; Grupo; Eles; Líderes; 5.000 pessoas; Movimento Passe Livre – MPL 

(liderado por estudantes e com integrantes de alas de partido de extrema esquerda. Todos estes 

também associados a cenas de vandalismo. 
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c)  Na terceira edição de 12/06/13, referente ao 3º protesto de 11/06/13, os termos foram assim 

atribuídos: militantes; manifestantes; ativistas; 20 pessoas; Movimento Passe Livre; dez 

pessoas; grupo; Nina Cappello (uma das organizadoras do MPL); 20 detidos; grupos; partidos 

de esquerda e movimentos anarquistas; 5.000 participantes (conforme a PM); 2.500 (conforme 

a Guarda Civil Metropolitana); gente. O jornal continuou atribuindo, com menor intensidade, a 

todos esses manifestantes o termo vândalo, pois estavam envolvidos em atos de vandalismo. 

 

d) Na quarta edição de 14/06/13, referente ao 4º protesto de 13/06/13, os termos passaram a ser 

estes: manifestantes; 5.000 pessoas pela PM; 20 mil pelo grupo; antropófagos; Movimento 

Passe Livre; um grupo; centenas de jovens; Nina Cappello, integrante do MPL; um rapaz; 

Valdenice de Brito. Ainda que tenhamos o vocábulo “antropófago”, termo atribuído pelo 

jornalista Elio Gaspari, da Folha, à PM e aos manifestantes quando em confronto, o termo 

vandalismo atribuído aos manifestantes teve outra conotação. Agora ele foi empregado como 

atuação dos manifestantes aos ataques de policiais militares.  

 

Nos dois primeiros protestos, os do dia 06 e 07 de junho de 2013, os percursos 

figurativos que identificam e caracterizam os manifestantes convergem para os temas do 

radicalismo (Movimento Passe Livre, os partidos políticos de extrema esquerda PSOL e PSTU, 

estudantes e alas radicais de partidos, ativistas, integrantes de alas de partido de extrema 

esquerda) e da violência (quebraram e picharam, 15 detidos). O tema da violência vem também 

fortemente marcado pelas figuras imagéticas que acompanham os textos, seja em imagens que 

retratam a crua violência, produzindo efeitos de sentido de realidade de altíssimo potencial de 

indignação, seja em imagens de incêndios nas ruas, nos quais se destaca a cor amarelo-vermelha 

com o seu efeito de sentido de ação intensa e virulenta.  O radicalismo e a violência dos 

manifestantes (e não dos policiais) constituem, portanto, o percurso temático que predomina 

nos textos relativos a esses dois primeiros dias de manifestação. Esse percurso, em última 

instância, ecoa, nos textos, nos termos “vândalos”, “vandalismo” e “baderneiros”.  Resumindo, 

o ator da enunciação construído nos textos relativos a essas duas primeiras manifestações é um 

vândalo. 

Nos dois segundos protestos, os do dia 11 e 13 de junho de 2013, nos textos, 

particularmente, da terceira manifestação, mantém-se o protagonista das manifestações, 

configurado pelas figuras e temas, cuja temática é do vandalismo, gerador da violência por parte 

dos policiais. Na quarta edição o tema da violência continua reiterado nas figuras e subtemas 
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que se disseminam nos textos. Ocorre, no entanto, uma mudança no sujeito da violência. Os 

manifestantes continuam praticando ações que tematizam o vandalismo, mas não mais um 

vandalismo causador da violência. O vandalismo, agora, é consequência da ação violenta 

desmedida da polícia. Destaca-se, então, a figura “antropófagos” que identifica figurativamente 

os protagonistas policiais. Fica evidente, portanto, que essa reversão dos papéis no exercício da 

violência desencadeia uma mudança na configuração do ator da enunciação: a sua violência 

não é gratuita, mas sim reação à violência policial, de certa forma, então, justificada. Os 

manifestantes, postos em papel de vítimas, vão recebendo o apoio popular, o qual, 

gradativamente, vai-se refletir na mudança da configuração do enunciador nos textos da 

imprensa. Em síntese, há um claro percurso em desenvolvimento: da disforia do manifestante 

violento, “vândalo”, passa-se a um perfil, ainda não plenamente eufórico, mas já apontando 

para essa configuração. 

 

5.1.5 Publicação de Terça-feira, 18 de junho de 2013 

Desta publicação, sobre o quinto dia de protesto de 17/06/13, selecionamos os 

seguintes textos para análise: 

Manchete:  Milhares vão às ruas ‘contra tudo’; grupos atingem palácios. 

Cotidiano C1: CONTRA. 

Cotidiano C2: Atos atingem 12 capitais e têm cenas de violência. 

Cotidiano C3: Teto do Congresso é ocupado; grupo tenta invadir sede do Governo de SP. 

Cotidiano C4: Ao menos 65 mil protestam nas ruas de São Paulo. 

Cotidiano C5: Lojas fecham mais cedo e comerciantes criticam passeata. 

Cotidiano C6: Políticos agora apoiam manifestações. 

Cotidiano C7: Atônitos, governos não conseguem entender atos. 

Cotidiano C8: País em protesto. 

Cotidiano C9: POR QUE FUI? 

 

A notícia que agora iremos analisar é do 5º protesto, de 17 de junho de 2013 (figura 46), 

que parou não só o centro de São Paulo, mas todo o Brasil.  
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Figura 46 - Milhares vão às ruas 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 
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As imagens (Figura 46) deste 5º protesto tomam conta da primeira página do Jornal 

Folha de SP e mostram a dimensão que tomou o movimento iniciado em 06/06/2013 pela 

revogação de R$ 0,20 do aumento dos transportes públicos da cidade de São Paulo. A primeira 

imagem diz respeito à manifestação ocorrida em Brasília, onde os manifestantes quebraram o 

cordão de isolamento da PM e invadiram a laje da sede do Legislativo. A cor branca da laje 

predomina sobre as cores preta e cinza de um dos prédios do Congresso. Já vimos o significado 

destas cores quando da análise de outras fotos do jornal. O branco se sobressaindo nesta 

imagem, veio para simbolizar a paz, pureza e limpeza. 

A segunda imagem (Figura 46), no centro da matéria, mostra o Largo da Batata, na 

capital paulista, local da concentração inicial dos manifestantes, repleto de pessoas, 65 mil, 

conforme dados do Datafolha. Há uma mistura de cores: verde, azul, branco, com a 

predominância do amarelo do fogo, que marcou as imagens desde suas primeiras publicações. 

A diversidade de cores simboliza as pessoas, na sua heterogeneidade. As pessoas que tomaram 

as ruas da cidade de São Paulo neste dia se sentiram patriotas, otimistas e de certa forma, 

realizadas. Essas informações serão confirmadas nos excertos que traremos no decorrer da 

análise. 

Ao lado da imagem do Largo da Batata (Figura 46) aparecem quatro cartazes de diversas 

cores: rosa, amarelo, vermelho, preto, branco, com dizeres diversos, que pedem desde a saída 

do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, como a do governador do Rio de 

Janeiro, Sérgio Cabral até da presidente do Brasil, Dilma Rousseff.  Entretanto, um cartaz, em 

especial, nos chama a atenção: o primeiro que diz: “SOMOS OS FILHOS DA REVOLUÇÃO, 

ACREDITE NÃO É SÓ POR R$ 0,20”. Esse cartaz nos mostra que o objeto-valor buscado 

pelos manifestantes passará a ser muitos outros, como veremos a seguir. 

O título da manchete (Figura 46) se destaca e resume o significado desta quinta 

manifestação: “Milhares vão às ruas ‘contra tudo’; grupos atingem palácios”. O Subtítulo 

que costuma vir em letras minúsculas, nesta edição, veio em caixa alta e completou a 

informação do título: 

 

* MANIFESTAÇÃO É A MAIOR NO PAÍS DESDE O ‘FORA COLLOR’ 

(1992) * EM SP, MAIS DE 65 MIL PROTESTAM, DIZ DATAFOLHA * 

ASSEMBLEIA DO RIO É ATACADA E SEDE DO GOVERNO PAULISTA 

SOFRE TENTATIVA DE INVASÃO. 
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No corpo de texto da referida manchete o jornal traz os motivos que levaram essa 

multidão, centenas de milhares de pessoas, a tomar conta das ruas de 12 capitais do país para 

protestar: [...] “contra aumento das tarifas de transporte, corrupção, gastos da Copa do Mundo 

e para reivindicar a melhoria de serviços públicos, como saúde, educação e segurança, entre 

outras demandas”. 

Nesta edição específica, há vários cadernos do Cotidiano explicando o que aconteceu no 

país neste dia. Selecionamos os cadernos que trazem informações mais detalhadas sobre como 

ocorrei a manifestação do dia 17/06/13 no Estado de São Paulo.  
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Figura 47 - Ondas de protesto 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 
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As cores desta foto do caderno Cotidiano C1 (Figura 47) são diversas e se misturam: 

vermelho, amarelo, azul, preto, branco, simbolizando uma corrente, cujas argolas estão 

interligadas e agora flui naturalmente, sem obstáculos, isto é, sem violência. São muitas as 

faixas carregadas pelos manifestantes que protestam contra tudo e todos: Dilma, Alckmin, 

Haddad, Cabral, Sarney, Feliciano, partidos políticos, corrupção, polícia, violência, saúde, 

educação, cotas, inflação, imprensa, Fifa, Copa do Mundo, incluindo o transporte público. 

Esta imagem ocupa toda a página do caderno Cotidiano C1 (Figura 47) e traz, na 

legenda, uma única palavra em letras garrafais, na cor branca, no fim da folha: “CONTRA”. O 

cabeçalho Cotidiano também aparece em destaque, na cor branca, escrito sobre a própria 

imagem. Se o povo está Contra é porque o povo está insatisfeito, assim, reivindica por coisas 

que venham lhes trazer satisfação. 

No corpo de texto deste caderno, no 5º parágrafo, temos a informação de que em São 

Paulo se reuniram 65 mil, segundo dados do Datafolha. No 6º parágrafo, o jornal traz a 

informação de que, neste dia, autoridades como a presidente Dilma e dos ex-presidentes FHC 

e Lula fizeram declarações em tom conciliador em relação às manifestações. Veremos nesta 

edição que os jovens caracterizados como vândalos nas primeiras edições do jornal serão, 

agora, identificados como heróis que conseguiram levar para as ruas de São Paulo 65 mil 

pessoas. 

Analisaremos o caderno Cotidiano C3 (Figura 48) em busca de mais informações que 

nos permitam identificar o enunciador deste 5º ato.  
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Figura 48 - Teto do Congresso é ocupado 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 
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Figura 49 - Movimento está divorciado dos políticos tradicionais 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 

 

Nos cadernos Cotidiano do Jornal Folha de S. Paulo, normalmente, a linguagem verbal 

escrita se sobrepõe à linguagem visual, porque os cadernos têm por objetivo explicar a 

manchete de capa que traz a foto e a legenda, porém, nesta edição de 18/06/13, as imagens e a 

escrita aparecem na mesma proporção.  

A primeira foto (Figura 48) tem o fundo preto que contrasta com o laranja das roupas 

dos manifestantes e irradia para a entrada do Palácio dos Bandeirantes. A cor laranja é uma cor 

quente, resultado das cores primárias vermelho e amarelo, e significa alegria, vitalidade, 

prosperidade e sucesso. As cores usadas nessa imagem produzem um efeito de sentido que é o 

de mostrar, exatamente, como estavam se sentindo os manifestantes naquele momento, cheios 
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de vitalidade, alegres pelo sucesso alcançado com este 5º protesto que levou tantas pessoas às 

ruas. No lado esquerdo, pequenas luzes brancas parecem saudar os manifestantes.  

O título dado a esta foto, pelo jornal, é “PAÍS EM PROTESTO”. Do lado esquerdo há 

uma legenda explicativa, inserida na própria imagem, dizendo ser a passagem de ônibus o 

estopim e que o objetivo do protesto, depois da violência da polícia na quinta-feira, passou a 

ser o direito de se manifestar. 

A violência presente nos primeiros protestos, ao invés de provocar revolta nas pessoas, 

teve efeito inverso, tendo em vista o povo ter se indignado com a ação violenta da Polícia Militar 

no protesto anterior, e por isso ocorreu essa mobilização que levou 65 mil pessoas às ruas. As 

redes sociais tiveram papel importante nesta articulação, uma vez ter noticiado e publicado 

imagens, vídeos e levado informações sobre os protestos, em tempo real. Os próprios 

manifestantes filmavam as manifestações e já as transmitiam no YouTube.  Esse protesto gerou 

nas pessoas sentimento de indignação, como pudemos ver na legenda da primeira imagem deste 

caderno, em que o manifestante David Reichhardt, 24 diz: “Cada vez que venho a um protesto 

destes, me sinto um cidadão um pouco menos idiota”. 

Podemos depreender da fala deste manifestante que ele não participou dos protestos 

anteriores, pois quando diz que cada vez que vai a um protesto destes se sente um cidadão um 

pouco menos idiota, quer dizer que o sentimento de indignação só se deu naquele protesto, cuja 

repercussão foi intensa e extensa. 

No título, logo abaixo desta primeira foto, podemos ter ideia da grandiosidade que foi 

este 5º protesto não só no estado de São Paulo, mas pelo Brasil: “Teto do Congresso é ocupado; 

grupo tenta invadir sede do governo de SP.”  No box, abaixo do subtítulo, o jornal informa 

terem os manifestantes entrado por alguns minutos na Assembleia Legislativa e expulsos; e que 

o Palácio dos Bandeirantes teve o portão derrubado. Essa informação é retomada no 7º 

parágrafo que informa a Polícia Militar usou bombas de gás lacrimogêneo para conter os 

invasores. Talvez por isso vimos na foto dois manifestantes agitados na entrada do Palácio dos 

Bandeirantes. 

Nos parágrafos 8, 9, 10 e 11 temos a informação de que a violência em frente ao Palácio 

dos Bandeirantes foi provocada por um grupo de “10 a 15 punks” que queriam tirar a 

credibilidade do protesto, os quais, inclusive, estimulavam as pessoas a deixarem o local. Houve 

neste espaço cenas de vandalismo, mas o jornal não utilizou mais este termo, antes informou 

somente o ocorrido:  
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Pedras e garrafas foram atiradas dentro da sede do governo. Uma vidraça do 

prédio foi quebrada, e um ônibus, que passava em frente ao local, foi 

depredado. Fábio Guimarães, 34, membro do Movimento Passe Livre, tentou 

negociar a entrada de uma comissão de negociação, mas acabou levando uma 

pedrada e foi socorrido pelo médico do Palácio (10º e 11º parágrafos). 

 

Neste mesmo caderno C3 o jornal apresentou uma análise deste protesto, pelo jornalista 

Fernando Rodrigues que trazia no título: “Movimento está divorciado dos políticos 

tradicionais”. Em resumo, a referida análise concluiu que nenhuma legenda conseguiu 

capitalizar a seu favor os protestos e que este grande protesto realizado em várias capitais do 

país poderá ou não trazer mudanças. Por fim, o colunista compara este grande movimento a 

outro que conseguiu tirar da presidência Fernando Collor de Mello, que ganhou as eleições com 

amplo apoio da população, para assumir a presidência da república em 1989 e caiu em 1992. A 

proposta do então candidato era a de combater a corrupção e os marajás, exatamente, o que o 

povo demonstrou querer neste quinto ato, coibir a corrupção. 

Assim, o povo ao demonstrar que está contra os políticos, reconhece que eles não têm a 

competência e nem a habilidade para desenvolver suas funções, tirando do povo os objetos- 

valor a quem têm direito, tais como: moradia, educação, saúde, segurança etc.  Por isso, o 

pressuposto enunciador dos quatro primeiros protestos, cuja reivindicação era a revogação do 

aumento de R$ 0,20 dos transportes públicos, formado por jovens estudantes, agora tem outra 

composição, a de pessoas de todas as idades e de diferentes perfis, como veremos a seguir, no 

caderno Cotidiano C4 (Figura 50). 
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Figura 50 - Ao menos 65 mil protestam nas ruas de São Paulo 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 
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Figura 51 - Órbita e mapa dos protestos 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 
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Figura 52 - Cronologia das manifestações 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 

 

A primeira imagem deste caderno C4 (Figura 50) nos mostra os manifestantes ocupando 

uma das principais avenidas da cidade de São Paulo, a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, na 

zona oeste. A cor amarela, que marcou todas as edições do Jornal Folha de S. Paulo sobre as 

manifestações, está presente também nesta edição. Essa cor junto a outras três outras compõe 

as cores da bandeira brasileira e ajuda a formar o cenário desta imagem. Dois pontos em azul 

se destacam na avenida, um do lado esquerdo da imagem e outro mais ao fundo da avenida. Ao 

fundo, a luz branca brilha. Essas cores, representando as cores da bandeira brasileira, expressam 

exatamente o momento de patriotismo que estava vivendo o povo brasileiro. 

As cores, enquanto signo, traduzem a linguagem do momento. Na semiótica, o amarelo, 

simbolicamente, está ligado à prosperidade, o azul simboliza o ideal e o sonho, o branco está 

associado ao frio e à limpeza e tem o significado de inocência e de pureza, por fim o verde, que 

significa vigor, juventude, frescor, esperança e calma. As cores da avenida, intencionalmente 

ou não, representam as cores da bandeira do país. E, ao contrário do que ouvimos, de uma 

leitura popular, que relaciona as cores da bandeira a aspectos naturais inerentes ao território do 

país, como por exemplo, do amarelo com as riquezas da terra e o verde com a floresta 

amazônica; o verdadeiro significado nada tem a ver com esta leitura. Ver nota de rodapé o 

verdadeiro significado das cores da bandeira brasileira12. 

                                                
12 Em 7 de setembro de 1822, depois de exigir “Independência ou Morte “, o Príncipe Regente Dom 

Pedro (mais tarde Imperador Dom Pedro I) removeu o cocar português azul-e-branco de seu chapéu e 

exclamou: “De agora em diante teremos outro laço, verde e amarelo. Essas serão as cores nacionais.” Em 18 de 
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Na legenda explicativa desta imagem, confirmamos o que dissemos anteriormente sobre 

o perfil do enunciador deste 5º protesto: “Não vim brincar, vim protestar”, fala de uma senhora 

de 82 anos, Marita Ferreira, aposentada. Logo abaixo uma mulher de 29 anos, Fransuelen 

Menezes, dona de Estúdio de Pilates, reconhece a legitimidade do protesto, quando diz saber 

das dificuldades que enfrentam seus pacientes para se locomover até o estúdio, devido o preço 

do transporte público. 

Abaixo da imagem, temos mais uma vez a informação da quantidade de pessoas que 

protestaram na cidade de São Paulo, 65 mil, segundo o Datafolha. Ainda conforme este órgão 

do jornal, 84% não têm preferência por legenda; 71% participaram pela primeira vez da 

manifestação. Se 71% participaram pela primeira vez da manifestação, significa que só 

participaram das primeiras manifestações 29% da população da cidade de São Paulo.  

A Polícia Militar informou terem participado da primeira manifestação 06/06/13 cerca 

de 2.000 pessoas, os organizadores falavam em 6.000 (Cotidiano C1 de 07/06/13); na segunda 

em 07/06/13, a PM informou terem participado em torno de 5.000 pessoas, não havia dados dos 

organizadores (Cotidiano C1 de 08/06/13); na terceira em 11/06/13, a PM estimou em mais de 

5.000 pessoas participando do protesto, a prefeitura informou 2.500 e o MPL disse ter perdido 

o controle (Cotidiano C1); no quarto dia 13/06/13 de protesto, a estimativa da PM era em torno 

de 5.000, o MPL fala em 20 mil. Neste 5º ato o jornal não trouxe o número de participantes 

segundo a PM e nem conforme os organizadores. Os dados apresentados foram somente os do 

Datafolha. Pelo texto no box deste caderno Cotidiano C4 entende-se que a PM se manteve 

pacífica e distante: “PM ficou à distância e maior parte do protesto foi pacífica; novo ato foi 

marcado pelo Passe Livre para hoje, às 17h, na Sé”. 

Confirmando informação dada pelo jornal de que 84% dos participantes deste 5º ato não 

têm preferência partidária e estão CONTRA os políticos, no 2º parágrafo do corpo de texto do 

caderno Cotidiano C4, temos a informação de que os manifestantes gritavam os seguintes 

refrãos: “O povo unido não precisa de partido”; “Sem partido, sem partido”.  Ainda, durante o 

percurso, os manifestantes pediam para que as bandeiras de partidos políticos fossem 

guardadas” (15º parágrafo). 

No 11º parágrafo temos outra informação sobre o enunciador deste 5º protesto, que o 

jornal assim rotula “A maioria tem entre 26 e 35 anos e 81% se informaram do ato pelo 

                                                
Setembro, Dom Pedro assinou três decretos que foram os primeiros atos do Brasil independente. O segundo 

decreto criou um novo cocar nacional: “O arco-nó (laço), ou cocar (tope) brasileiro será composto das 

cores emblemáticas: verde de primavera e amarelo de ouro…” Disponível em:  http://geo5.net/bandeira-do-brasil-

significado/. Acesso em 20/07/2015 às 13h13. 

http://geo5.net/bandeira-do-brasil-significado/
http://geo5.net/bandeira-do-brasil-significado/
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Facebook. No total, 85% dos presentes buscaram informações pela Internet”. Entre as duas 

colunas deste caderno C4, no centro, o jornal apresentou um infográfico, segundo dados 

estimativos do Datafolha, que identificou quem eram as pessoas que foram às ruas participar 

da manifestação e por quais motivos, como podemos ver: 

 

Em seguida o jornal traz uma página cujo título é: ÓRBITA DOS PROTESTOS (Figura 

51) para dizer: “Quem é quem nas manifestações”. O termo órbita nos chamou a atenção, tendo 

em vista as suas acepções para as áreas do conhecimento da astronomia, da física atômica e da 

anatomia geral. Vimos que o termo foi usado em duas de suas acepções, por metáfora, 

significando campo de ação, área em que se exerce ou se difunde determinada atividade; esfera, 

orbe, setor e no sentido denotativo da física atômica. Conforme a segunda acepção, o jornal 

disponibilizou essa informação como se realmente fosse uma trajetória descrita por um elétron 

em torno do núcleo atômico, o que também provoca um efeito de sentido, que leva o leitor a 

entender como o movimento se expandiu e mobilizou as diversas classes sociais. 

No infográfico, a imagem centralizadora está em um círculo, no lado esquerdo, e é 

constituída pelo MPL- Movimento Passe Livre, o organizador do movimento, que seria o 

elétron. Os primeiros movimentos ligados a esta órbita são os do Estudantes (Universitários e 

alunos do ensino médio) e do Intersindical que reúne diversos sindicatos. De fato, vimos que 

os primeiros protestos tiveram como participantes estudantes e líderes, jovens, de diversos 

sindicatos. Pessoas ligadas a outras esferas da sociedade foram se juntando ao movimento, 

como os aposentados, alunos da UNE – União Nacional dos Estudantes e UBES - União 

Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Anarquistas e punks e ABGLT – Associação Brasileira 

de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. 
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A órbita vai agregando outros segmentos da sociedade como: mães dos manifestantes, 

Movimento de Mobilidade Urbana, Trabalhadores e alguns integrantes de alguns partidos 

políticos, tais como: Rede – Partido Rede de Sustentabilidade, de Marina Silva, PCO – Partido 

da Causa Operária, PT – Partido dos Trabalhadores, PSTU – Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificado, PSOL – Partido Socialismo e Liberdade e PC do B – Partido 

Comunista do Brasil. 

Pelas informações do Infográfico do Jornal Folha de S. Paulo, já teríamos elementos 

para definir o ator deste 5º ato. No entanto, a definição não estaria completa. Nas páginas a 

seguir, principalmente do Cotidiano C9 (Figura 59), há informações que nos permitirão fazer 

uma análise mais minuciosa deste ator. Por isso, analisaremos na sequência o Cotidiano C5 

(Figura 53), onde encontraremos dados que contrariam a posição dos que resolveram participar. 
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Figura 53 - Lojas fecham mais cedo 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 
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As informações desta página trazem a indignação de comerciantes que tiveram de fechar 

as portas dos estabelecimentos mais cedo e por isso criticaram o protesto. Mas, muitos também 

resolveram fechar mais cedo, temorosos, por terem visto as cenas de violência do 4º protesto, 

da quinta-feira 13/06/13. Nesta página, o jornal dá voz aos comerciantes que desqualificaram 

os manifestantes e o ato em si, como a proprietária de uma banca de salgados, Regiane Vieira 

Alves que disse: “Estou indignada por ter de fechar mais cedo. Quem vai pagar as minhas contas 

amanhã?” “Se uma pedra atinge a minha geladeira, o que vou fazer? Estou revoltada” (8º 

parágrafo). Para um outro proprietário, Anthony Martins de Lima, 35, que trabalha com 

restaurantes na região, manifestação “é coisa de jovem” (9º parágrafo). Claudio Souza, 39, que 

ficou parado na esquina da Faria Lima com a Benedito Chaves a manifestação é “Palhaçada. 

Estou há quarenta minutos tentando cruzar e não consigo. Uma vez, tudo bem, mas toda a 

semana, só pode ser piada” (10º parágrafo).  E assim segue até o final da matéria. 

Qual a intenção do jornal em trazer essas informações? Seria para que o leitor pudesse 

ter a opinião das duas partes envolvidas, de quem participou e de quem não participou da 

manifestação? Ou novamente, seria uma tentativa de manipular o leitor, mostrando que esta 

manifestação é coisa de vândalo? 

Na mesma página deste caderno, o enunciador do jornal dá a oportunidade ao 

governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, de se redimir pela violência causada no 

último protesto. Protesto este, em que policiais militares, cumprindo as ordens do então 

governador, deixaram muitas pessoas machucadas, inclusive jornalistas do Jornal Folha de S. 

Paulo que cobriam a manifestação. O governador diz ter proibido a utilização de balas de 

borracha em manifestações públicas, inclusive protestos: “Não será utilizada bala de borracha. 

Aliás, nós proibimos utilização de bala de borracha em manifestações públicas, afirmou 

ontem”. (3º parágrafo).  Apesar de usar o pronome “nós”, sabemos que o responsável pela 

Polícia Militar cumpre ordens do governador. 

O governador, desta vez, elogiou o trabalho da polícia e dos manifestantes. Antes 

elogiava o trabalho da Polícia Militar que dizia deveria garantir a ordem e taxava os 

manifestantes vândalos. Disse ter havido “demonstração de diálogo” (3º parágrafo). 

Analisaremos o caderno Cotidiano C7 (Figura 54) em busca de mais informações que 

nos dê aparato para fundamentar e encontrar o real enunciador deste 5º ato. Para tanto, 

apresentamos a matéria do caderno C7: 
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Figura 54 - Governos não conseguem entender atos 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 

 

A matéria deste caderno é uma análise do protesto e foi editada pelo Diretor da Sucursal 

de Brasília, Igor Gielow. A foto da página deste caderno traz os manifestantes ocupando a ponte 
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Octávio Frias de Oliveira, também conhecida como ponte Estaiada, está localizada na cidade 

de São Paulo, onde parte dos manifestantes ocuparam e seguiram em passeata para a Avenida 

Paulista. As cores amarela e branca refletem-se nos manifestantes, o azul aparece como um 

ponto de luz no alto, como se fosse um guia. Os cartazes carregados pelos manifestantes têm as 

letras brancas que se destacam no fundo preto e trazem os dizeres:  

 

Pelos dizeres dos cartazes podemos ver que os objetos-valor buscados pelos 

manifestantes passaram da revogação do aumento de R$ 0,20 para vários outros. O objeto de 

luta das primeiras manifestações só serviu de estopim para, em vista do descontentamento por 

tudo o que estava acontecendo no país, levar o povo às ruas em busca de outros objetos-valor, 

tais como: educação de qualidade, valorização do professor, sistema digno de saúde, etc. Por 

isso, o Jornal, no primeiro caderno do Cotidiano C1, trouxe na legenda de capa o termo: 

“CONTRA”. Todos esses serviços requeridos pelo povo dependem de políticas e verbas 

públicas, por isso também o alvo deste protesto passou a ser os políticos de todas as esferas do 

país. 

No título deste caderno Cotidiano C7 (Figura 54) confirma-se o que dissemos 

anteriormente sobre a revolta do povo contra todos os políticos: “Atônitos, governos não 

conseguem entender atos”. Esta informação é retomada no 3º parágrafo, onde se vê a 

perplexidade deles diante desta grande marcha: “Enquanto isso, os governantes demonstraram 

sua dificuldade de compreender a natureza dos atos. Estão atônitos com a marcha”. 

Nas primeiras manifestações buscamos identificar o pressuposto enunciatário das 

manifestações que ocorreram no estado de São Paulo e pudemos ver que se tratava das figuras 

do prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, e o então governador do estado, Geraldo 

Alckmin. Salientamos, ainda mais uma vez, que não estamos falando de pessoas, em carne e 

osso, mas sim das figuras que elas representaram no discurso. 

Já, para esta grande manifestação, podemos perceber que o enunciatário do discurso será 

outro, e podemos dizer isto pela pauta de reivindicação, dos gritos de guerra: “Da Copa abrimos 
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mão, queremos dinheiro para saúde e educação”; “Brasil, vamos acordar, o professor vale mais 

do que o Neymar”.  No uso do vocativo Brasil, implícito, se invoca o povo brasileiro a tomar 

uma atitude. Neste caso, o povo passa a ser o enunciador deste novo discurso. E se o apelo 

convoca o povo brasileiro para uma atitude em busca de vários outros objetos-valor, cujos 

responsáveis em fornecê-los são os políticos de várias esferas, podemos dizer que o discurso se 

dirige a eles, aos políticos, portanto eles passarão a ser o enunciatário desse ato de comunicação. 

Em resposta ao discurso desse protesto, há mais uma vez a tentativa de invalidar e 

desqualificá-lo, e assim diminuir a figura do pressuposto enunciador do discurso, agora pela 

presidente Dilma Rousseff: “São apoiadas, diz Dilma, manifestações pacíficas – típicas de 

“jovens” (4º parágrafo). No parágrafo seguinte, o 5º, o narrador do jornal parece refutar a fala 

da presidente, dizendo haver problema nessa leitura, porque além de óbvia, ela não encontrava 

destinatário: “Quem são esses ‘jovens’?” Em seguida, no mesmo parágrafo, demonstra também 

não estar convicto da legitimidade do movimento: “A própria cena no Congresso ontem 

demonstrava isso: havia queixas sobre praticamente tudo, inclusive do nada”.  

Uma outra tentativa de desmoralizar o ato e, consequentemente desmerecer o 

manifestante, está presente no 6º parágrafo, quando o analista desta manifestação fala da 

dificuldade encontrada pelo negociador-em-chefe-do governo, Gilberto Carvalho, sobre ouvir 

as “angústias”. O colunista diz que, apesar do chefe de governo estar habituado a lidar com 

movimentos sociais, a sua fala teria sido [...] “para o éter, para o ciberespaço de onde as forças 

que demostram parecem ter vindo”. Ainda numa tentativa de desqualificar o movimento social, 

no 10º parágrafo, o colunista, responsável por analisar este 5º ato, ironicamente, apresenta uma 

conclusão para as reivindicações do povo: “Mas parece difícil: sem uma pauta específica, 

protestos difusos pelo país tendem a mirar o “Grande Outro" para ficar em linguagem 

psicanalítica. E o “Grande Outro”, no Brasil, trabalha lá mesmo, na praça dos Três Poderes”.  

Dessa forma, para o Jornal Folha de S. Paulo o pressuposto enunciador dessa grande 

marcha não tem conhecimento sobre o que realmente acontece no país, são jovens manipulados, 

que saíram às ruas sem um objetivo pré-estabelecido. Esse pressuposto enunciador, para o 

também pressuposto enunciador Jornal Folha de S. Paulo, não tem opinião formada sobre as 

questões políticas, delira, tanto que precisa de um psicanalista para decifrar a linguagem 

utilizada, pois dá a entender que eles, os manifestantes, não souberam elaborar o discurso, tendo 

em vista as várias pautas de reivindicação e os diversos enunciatários a quem se dirigiam. 

Quando analisamos os cadernos do Cotidiano de 16/06/2013, deixamos o caderno C5 

para este momento, porque nos serviria de argumento para contra argumentar o colunista que 
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fez a análise deste 5º protesto. O título do caderno C5 era: “Manifestantes fazem ‘intercâmbio’ 

para trocar experiências” e o subtítulo: “Articulação extrapola internet e se baseia em contato 

pessoal entre líderes dos atos contra tarifa dos transportes” e ainda a caixa de box: “Venda de 

produtos e contribuições bancam viagens dos manifestantes em diferentes cidades”.  

 

Figura 55 - - Manifestantes fazem 'intercâmbio' para trocar experiências 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 

 

Na referida matéria do caderno C5, nos 7º e 8º parágrafos, o jornal mostrava como 

integrantes e organizadores de diversas associações e agremiações estavam fazendo para buscar 

conhecimento e troca de experiências com organizadores do movimento passe livre de outros 

estados, pois acreditavam que: 

 

Então perguntamos: será mesmo que os manifestantes da grande marcha de 17/06/13 

não sabiam o porquê e a que estavam protestando? 

Agora vamos voltar para o caderno C6 do Cotidiano de 18/06/13 para darmos 

continuidade à análise. O leitor deve estar se perguntando porque não seguimos a sequência e 

analisamos primeiro o caderno Cotidiano C7, para em seguida analisar o caderno Cotidiano 
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C6?  Deixamos o segundo para interpretá-lo depois, exatamente porque queremos continuar 

refutando os argumentos desta análise do colunista Igor Gielow. 

 

Figura 56 Políticos apoiam manifestações 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 

 



172 
 

 

Se esses jovens não sabiam o que estavam fazendo neste quinto ato, por que os políticos 

ficaram tão incomodados? O caderno C6 do Cotidiano de 18/06/13 explica. 

A imagem deste caderno mostra os manifestantes na Av. Paulista, em frente à Fiesp e 

traz na legenda as falas de dois líderes governistas: da atual presidente da República Dilma 

Rousseff e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A presidente reconhece que: 

“Manifestações pacíficas são legítimas e próprias da democracia”, mas no seu entender é uma 

atitude de jovens a de querer manifestar: [...] “É próprio dos jovens se manifestarem.” 

Provavelmente a presidente não estava tendo acesso às notícias sobre as manifestações que 

estavam ocorrendo em todo o país naquele momento, tampouco algum de seus assessores lhe 

informou sobre o assunto, porque não eram só os jovens que ocupavam as ruas neste 5º protesto, 

mas pessoas de diversas faixas etárias, como vimos anteriormente no caderno C4, ÓRBITA 

DOS PROTESTOS. 

Já o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, além de se pronunciar a 

respeito da grande marcha, aproveitou para alfinetar a gestão da atual presidente: “As razões se 

encontram na má qualidade dos serviços públicos, na corrupção”. Mesmo entendendo a 

intenção do ex-presidente em desqualificar a atual gestão, o seu depoimento traduziu 

exatamente o discurso do povo que saiu às ruas naquele dia 17/06/13. 

O título deste caderno Cotidiano C6: “Políticos agora apoiam manifestações” confirma 

nosso argumento de que o discurso deste 5º protesto tinha um objetivo e era dirigido a um 

pressuposto enunciatário, que entendeu o discurso do enunciador, tanto que no subtítulo: 

“Dilma afirmou que protestos pacíficos são legítimos; para FHC, é erro qualificá-los como ação 

de baderneiros” e na caixa de box “Haddad vai propor hoje que Movimento Passe Livre 

participe de grupo de estudo sobre finanças”. Se realmente o discurso dos manifestantes não 

tivesse sido interpretado, não haveria motivo para apoiá-lo ou sequer convidar organizadores 

para participar de algum estudo. 

No 3º parágrafo deste caderno C6, o mesmo ministro da Secretaria Geral da Presidência, 

Gilberto Carvalho que se manifestou, dizendo ter falado para o “éter, para o ciberespaço” no 

caderno do Cotidiano C7 do Jornal Folha de S. Paulo, disse achar “extremamente positivas” as 

recentes mobilizações e que o governo defenderá soluções “pacíficas e negociadas”. 
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O ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também postou mensagem em 

uma rede social dizendo [..] “ninguém em sã consciência pode ser contra as manifestações da 

sociedade civil”, o que contraria a posição do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do 

mesmo partido, que culpou os manifestantes por depredações e tumultos, após o terceiro 

protesto. 

 No partido do governador da cidade de São Paulo (PSDB), Geraldo Alckmin, não foi 

diferente, pois o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, do mesmo partido, 

também criticou o governador por ter chamado os manifestantes de “baderneiros” e “vândalos”. 

Disse ainda que qualificar os atos “como ação de baderneiros é grave erro” e dizer que os atos 

são violentos e por isso justificar a repressão é inútil, pois desta forma, não se encontra apoio 

no sentimento da sociedade. O ex-presidente justificou a pauta do movimento como vimos 

anteriormente, acrescentando a esta o desencanto da juventude frente ao futuro. 

No último parágrafo desta matéria, o 8º, o senador Aécio Neves (PSBD-MG), um 

potencial candidato do PSDB à presidência também se pronunciou: “os protestos devem ser 

compreendidos e não rotulados”. 

Entendeu-se que, qualquer político que fosse contra este 5º protesto teria prejudicada a 

sua candidatura numa próxima eleição, portanto, o que vimos foi um discurso processado em 

um contrato não veridictório, não real. Os políticos, na figura que representam no discurso, o 

de um pressuposto enunciatário, a quem os manifestantes se dirigiram, têm a habilidade e 

competência para fazer e sabem como fazer, para firmar o contrato fiduciário estabelecido, mas 

não querem e não fazem. 

Vamos agora analisar o último caderno do Cotidiano, o C9, o qual traz as informações 

e depoimentos de manifestantes respondendo à pergunta do Jornal Folha de S. Paulo: “POR 

QUE FUI?”  Esperamos, dessa forma, ter todas as informações do jornal sobre os manifestantes 
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que foram às ruas protestar no dia 17 de junho de 2013 para, assim, definir o ator dessa grande 

marcha. 
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Figura 57 - Por que fui? 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo 

 

A foto de capa desse caderno (Figura 57), assim como as anteriores desta mesma edição, 

têm o fundo preto com a borda na cor vermelha e as letras da legenda na cor branca, o que a 

destaca. A imagem se divide em três colunas, sendo que a do lado esquerdo e a do lado direito 

têm o mesmo tamanho. O centro da imagem se divide em duas colunas na horizontal, onde 

estão as fotos de sete atores e a caricatura de uma figura humana ocupando o oitavo espaço.  

A foto da jornalista do Jornal Folha de S. Paulo, Giuliana Vallone, ocupa todo o espaço 

do lado esquerdo e a dos sete atores trajando roupas pretas e com um dos olhos pintados de 

roxo, ocupa o centro. Esses atores pintaram o olho de roxo para se solidarizar com a jornalista 

da Folha. A caricatura da figura humana completa o espaço do centro que compõe o quadro 

com a foto dos sete atores. Esta última figura representa alguém do povo, também está com o 

olho pintado de roxo e parece estar coberto com a bandeira brasileira. 

A jornalista Giuliana Vallone fora atingida por bala de borracha no ato da quinta-feira. 

Assim, os atores da foto decidiram, num ato de solidariedade, pintar um dos olhos como se 

tivessem também sido baleados e postaram as fotos no Instagram. Parece que esses atores 

resolveram atender ao pedido de internautas que criticaram a neutralidade dos artistas e pediram 
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para que eles fossem às ruas. O título da legenda “DÓI EM TODOS NÓS” justifica as fotos. E 

mais uma vez o poder de articulação das redes sociais foi capaz de promover um ato de 

comunicação. 

Espera-se pelo título deste caderno “POR QUE FUI?” (Figura 57), escrito pela colunista 

Patrícia Campos Mello, que o jornal nos traga o real perfil das pessoas que saíram às ruas neste 

5º protesto. No entanto, pelo subtítulo “Por direitos e pela livre manifestação, virgens de 

protesto e ‘habitués’ de marchas se reuniram no largo da Batata” não parece o que vamos 

encontrar. Há um tom irônico no subtítulo que continua desqualificando o movimento social e 

aos manifestantes. O uso do termo virgem não parece de bom tom para as 65 mil pessoas que 

foram às ruas em busca de direitos usurpados. Muito menos o uso do vocábulo francês habitué, 

cuja acepção melhor para o termo seria a de frequentador assíduo; habituado para eventos, 

como por exemplo, uma ópera. O uso do último termo referiu-se aos manifestantes quem foram 

às ruas participar dos protestos anteriores pela revogação do aumento de R$ 0,20.  

Nossa percepção se confirma no corpo de texto deste caderno, com as entrevistas 

realizadas pelo jornal, que primeiro descreve os manifestantes pelas roupas usadas, pela 

profissão ou função que exercem na sociedade e por último os classifica de acordo com os 

grupos, também chamados de tribos que integram. Vamos colocá-los em uma tabela (Tabela 

2), para podermos comparar as informações: 

 

Tabela 2 - Descrição dos manifestantes 

Descrição dos 

manifestantes pelo 

jornal 

Profissão/Função Grupos/Tribos 

na qual se 

integram 

Abordagem do jornal ao e 

resposta/opinião do 

manifestante 

 

Calça de ginástica 

justinha, tênis Nike rosa-

choque, mochila Nike, 

batom e rímel. Máscara de 

pintor (R$ 17), óculos de 

proteção (R$ 13) e 

vinagre que pegou da 

mãe. 

Estudante de 

direito da Univap. 

Não descrito. “Eu represento você aí sentado 

no sofá.” 

Dizeres do cartaz que 

carregava. 

Sem descrição. 

 

 

Sem descrição. Não descrito. Man.: “Estou aqui contra as 

corrupções e pelos direitos”.  

Jornal: - Quais? 
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Man.: “Ah, todos”. 

Jornal: - E o preço da passagem 

de ônibus em Campinas, 

também é alto?  

Man.: “Camila, quanto custa 

mesmo o ônibus?” Perguntou 

para a amiga. 

Sem descrição. 

 

Sociólogo Não descrito. Man.: “somos todos 

passageiros”. 

Patricinhas desgarradas 

até “habitues” de 

passeatas, integrantes do 

PSOL e PSTU, membros 

dos movimentos 

idealizadores do protesto 

– Movimento Passe Livre, 

aposentados, sindicalistas, 

famílias, punks, 

anarquistas e 

anarcopunks. 

 

 

 

 

Generalizada na 

descrição. 

 

 

 

Generalizada na 

descrição. 

 

 

 

Sem descrição. 

Sem descrição. 

 

Profissional de 

Telemarketing. 

Anarcopunk “Lá em Mogi protestamos e 

conseguimos uma redução de 

R$ 0,10 no preço da 

passagem”. Ele ganha R$ 670 

trabalhando numa empresa de 

telemarketing em São Paulo. 

Sem descrição 

 

 

 

Empregada 

doméstica. 

Não descrito. Na quinta-feira não conseguiu 

vir porque não tinha com quem 

deixar as filhas gêmeas de 3 

anos. Hoje, ganhou “alvará da 

patroa”. 

Sem descrição. 

 

 

 

 

 

Trabalha, mas não 

disse a profissão. 

Anarcopunk não 

violento. 

“Está cheio de partido 

querendo se promover com o 

ato. Eu moro em Mogi e tomo 

dois trens e dois ônibus todo 

dia para vir trabalhar em São 

Paulo”. 
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Idoso. Metalúrgico 

aposentado. 

Comunidade de 

idosos em 

Barueri. 

A última vez em que foi para 

às ruas foi em 1979, na greve 

no estádio de Vila Euclydes, 

em São Bernardo do Campo. 

“Naquela época eu gostava do 

Lula. Mas a esquerda chega ao 

poder e vira burguesia”. 

Jornal: - Por que veio? 

Man.: “Quero muito ver a 

nova presidente da UNE, ver 

quem será a “nova José 

Dirceu””. Ele veio de trem 

lendo Dom Casmurro de 

Machado de Assis. 

Sem descrição. Mestrando em 

Antropologia. 

Não descrito. “A passagem de ônibus foi o 

estopim. Depois da violência 

da polícia na quinta, o objetivo 

do protesto passou a ser o 

direito de se manifestar. Cada 

vez que venho a um protesto 

destes, me sinto menos idiota.” 

“Mesmo se baixarem as 

tarifas, vamos continuar 

protestando.” 

Participantes tocavam um 

sambinha, alguns poucos 

tomavam cerveja e o 

clima era descontraído, 

com a polícia bastante 

discreta, longe dos 

manifestantes. Maconha, 

aliás, não faltou: por todo 

lado tinha gente enrolando 

um cigarro. 

  “Que vergonha, o busão tá 

mais caro que a maconha.”, 

gritavam alguns. 

Foi com o filho, a nora e 

uma sobrinha e amigos. 

Dona de 

restaurante. 

Não descrito. “Fiquei indignada com as 

pessoas chamando os 

manifestantes de vândalos e, 

depois que vi a violência da 

polícia no último protesto, 



180 
 

 

decidi que tinha de vir” disse; 

“Precisamos ocupar o espaço 

público, é um absurdo essa 

cidade ter tão poucos metrôs.” 

Cocar de canudinhos que 

usou na Virada Cultural 

para compor o seu look 

“pró-verde” 

Ator e Designer. Não descrito. 

 

“A revolução é verde, além de 

baixar o preço das passagem, 

precisamos ter mais áreas 

verdes na cidade”. 

Ele carregava um ramo de 

planta “abre caminho, que 

é sagrada no candomblé”. 

Veterano das marchas da 

maconha. 

Sem descrição. Não descrito. [...] “nesse protesto, é 

a primeira vez em que 

realmente as pessoas têm um 

propósito firme.”; “É uma 

coisa muito concreta. Estamos 

juntos descobrindo o poder de 

mobilização que temos.” 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo (2013) 

 

Ao escolher quais manifestantes abordar, dentre as 65 mil pessoas que estavam nas ruas 

naquele dia, o narrador-observador do Jornal Folha de S. Paulo caracterizou o manifestante 

deste 5º protesto como sendo jovens, na sua maioria, que não parecia saber o porquê e ou a que 

estava. Qual a necessidade de se descrever como alguns estavam vestidos ou o que estavam 

fazendo no momento em que se preparavam, no largo da Batata, para a marcha? 

 [...] “calça de ginástica justinha, tênis Nike rosa-choque... [...] (1º parágrafo). 

 [...] “aproveitou o cocar de canudinhos que usou na Virada Cultural para compor o look 

“pró-verde”” [...] (13º parágrafo). 

Por que não houve a descrição de outros?  

[...] ““O protesto foi eclético”. Como dizia o cartaz do sociólogo” (3º parágrafo). 

[...] ““me sinto um cidadão um pouco menos idiota”. Mestrando em Antropologia” (10º 

parágrafo). 

[...] “participantes tocavam um sambinha, alguns poucos tomavam cerveja” [...] (11º 

parágrafo). 

Essas afirmações têm forte caráter irônico, na medida em apontam para manifestantes 

que não estariam em sintonia com as razões que, ao menos lá no início, deflagraram o 

movimento de protestos e de reivindicações. Dessa forma o jornal ainda mantém uma posição 

um tanto disfórica em relação aos manifestantes.  
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No mesmo caderno (Figura 57), pudemos ver o depoimento de alguns trabalhadores, de 

classe média, que realmente estavam convictos do objetivo que os tinha levado àquela 

manifestação, pois tais depoimentos tratavam de trabalhadores que dependiam do transporte 

público para se locomoverem para o trabalho, como o dos dois jovens de Mogi: 

“Lá em Mogi protestamos e conseguimos uma redução de R$ 0,10 no preço da 

passagem”. Ele ganha R$ 670 trabalhando numa empresa de telemarketing em São Paulo” (5º 

parágrafo). 

[...] “Eu moro em Mogi e tomo dois trens e dois ônibus todo dia para vir trabalhar em 

São Paulo”. (7º parágrafo). 

Nas próximas análises que faremos, tanto do Jornal O Estado de S. Paulo como das redes 

sociais, mostraremos que estiveram presentes nesta passeata um número maior de pessoas com 

esses mesmos objetivos do que os apresentados pela Folha aos leitores. 

Após a matéria apresentada no corpo de texto deste caderno, o jornal traz os dizeres de 

alguns cartazes e alguns gritos de guerra. Estes confirmam o que dissemos anteriormente, isto 

é, esse 5º protesto objetivava atingir outros propósitos, os quais ultrapassavam a revogação do 

aumento de R$ 0,20 das tarifas dos transportes públicos da cidade de São Paulo.  O direito de 

protestar foi um deles.  No primeiro cartaz “LEGALIZE VINAGRE”, com referência aos presos 

por portar vinagre no 4º ato e o grito de guerra “que coincidência: não tem polícia, não tem 

violência”; fica claro que a violência ocorrida nas manifestações anteriores se deu por uma 

arbitrariedade advinda dos dois lados: polícia militar e manifestantes, uma ação demanda uma 

reação. Assim, tanto a polícia se viu ameaçada pelos manifestantes, como os últimos se sentiram 

intimidados pelos primeiros. 

Um outro grito de guerra que também ocupou cartazes foi o da indignação do povo pelo 

gasto com a realização da Copa do Mundo em 2014. O povo deixou claro que a prioridade dos 

investimentos de verba pública deveria ser para saúde, educação e segurança. Não é nosso 

objetivo analisar os cartazes que circularam nas manifestações, pois acreditamos que justificaria 

uma nova pesquisa. 

Concluída a análise interpretativa que fizemos das notícias veiculadas na Folha de S. 

Paulo sobre a quinta manifestação ocorrida no mês de junho, retomaremos os percursos 

figurativos e temáticos, além das manifestações de outras vozes que confluem para a construção 

do ator enunciação nos textos analisados. Para isso reunimos, num único quadro, as 

caracterizações dos manifestantes dessa grande manifestação: 
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- Centenas de milhares de pessoas 

- 65 mil participantes 

- 65 mil pessoas 

- manifestantes 

- grupo 

- grupo de 10 a 15 punks 

- Fábio Guimarães, 34, membro do MPL 

- milhares de manifestantes 

- Movimento Passe Livre 

- 71% dos presentes participaram pela primeira vez do protesto 

- A maioria tem entre 26 e 35 anos; 

- 81% se informaram do ato pelo Facebook; 

- 85% dos presentes buscaram informações pela Internet; 

- Aposentada de 82 anos; 

- Aposentados; 

- Cerca de 200 manifestantes; 

- Multidão; 

- Intersindical; 

- Mães dos manifestantes; 

- Estudantes; 

- UNE e Ubes 

- Movimento de Mobilidade Urbana; 

- Partido Rede Sustentabilidade, de Marina Silva; 

- ABGLT Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais; 

- Anarquistas e punks; 

- Trabalhadores; 

- PT – Juventude do Partido dos Trabalhadores na Capital. 

- PCO – Partido da Causa Operária 

 

Nesse quinto protesto realizado em de 17de junho de 2013, há vários percursos 

figurativos a considerar para definir o ator da enunciação. Temos o percurso de figuras que 

revestem o tema da multidão (centenas de milhares de pessoas, 65 mil participantes, milhares 

de manifestantes); o de figuras que revestem o tema da idade, tanto da velhice (aposentados, 
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aposentada de 82 anos) quanto da juventude (a maioria tem entre 26 e 35 anos, - 81% se 

informaram do ato pelo Facebook, 85% dos presentes buscaram informações pela Internet; 

UNE e Ubes União dos Estudantes, PT – Juventude do Partido dos Trabalhadores na Capital); 

figuras que revestem o tema da família (mães dos manifestantes); o de figuras que remetem ao 

tema do engajamento e da ação sociopolíticas (Partido Rede Sustentabilidade, de Marina Silva, 

PT – Juventude do Partido dos Trabalhadores na Capital, intersindical, PCO – Partido da Causa 

Operária, UNE e Ubes União dos Estudantes, Movimento de Mobilidade Urbana); o das figuras 

que remetem a diferentes papéis sociais (grupo de 10 a 15 punks, ABGLT Associação 

Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, Anarquistas e punks, 

trabalhadores).  

Reunindo esses temas num grande percurso temático, pode-se dizer que o ator da 

enunciação é multidão constituída por jovens e velhos, por famílias, por pessoas que exercem 

os mais variados papéis sociais, pertencem a diferentes filiações partidárias e de engajamento 

social e político. Esse percurso temático nos remete a uma tematização mais ampla, em que o 

ator da enunciação é definido pela totalidade e não mais pela parcialidade de um grupo que 

caracterizava os protagonistas das primeiras manifestações. E a totalidade a que nos referimos 

é a sociedade como um todo que está reivindicando direitos de que se sente privada no exercício 

da cidadania. No entanto, nos vários textos referentes a esta última manifestação, o 

protagonismo do grupo que desencadeou a sequência de protestos mantém-se em evidência. De 

vândalos passam agora a ser fundadores de um movimento mobilizador da cidadania, jovens 

que fizeram história, o que, sem dúvida, se contrapõe inteiramente à configuração anterior. 

 

5.2 DO JORNAL O ESTADO DE S. PAULO 

Seguindo o mesmo modelo de análise interpretativa realizada para o Jornal Folha de S. 

Paulo, primeiro, analisaremos como o Jornal O Estado de S. Paulo caracterizou os 

manifestantes dos quatro primeiros protestos. Na sequência, analisaremos como o mesmo jornal 

identificou e caracterizou o manifestante do quinto e grande protesto, o de 17 junho de 2013, 

para que possamos atingir nosso objetivo que é o de apresentar como o ator da enunciação foi 

configurado nos textos do Estadão.  
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5.2.1 Publicação de Sexta-feira, 07 de junho de 2013 

Desta publicação, sobre o primeiro dia protesto de 06/06/13, selecionamos os seguintes 

textos para análise: 

Manchete: Protesto contra alta de tarifa para o centro de SP. 

Metrópole13 A12: Protesto contra aumento do ônibus fecha Paulista e leva caos ao centro.     

Ao contrário da Folha, que dividiu o espaço da manchete em duas colunas para 

apresentar imagem e legenda, o Jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição do dia 07 de junho 

de 2013 (Figura 58), deu destaque para a imagem, trazendo a legenda inserida na própria foto 

“Na 23 Maio, Manifestantes queimaram equipamentos da CET”. As informações 

complementares sobre o fato seguem logo abaixo da foto, como podemos ver: 

 

 

                                                
13 Metrópole:  caderno do Jornal o Estado de SP, que traz detalhamento sobre a manchete de capa. Os 

cadernos são indicados por páginas, no final da manchete, (Metrópole / PÁGS. A12, A13, etc.). Além de serem 

identificados como Metrópole, recebem letras A, B, C. 
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Figura 58 - Protesto contra alta da tarifa para o centro de SP 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo 

 

A cor amarela que marcou as imagens dos noticiários da Folha também é marcante na 

foto da manifestação do Estado, ainda com mais intensidade, e ocupando quase todo o espaço 

da imagem. O amarelo do fogo contrasta com algumas luzes brancas acesas dos prédios no 

entorno. Dois manifestantes aparecem queimando equipamentos da CET, enquanto mais 

adiante outros manifestantes parecem contemplar o ocorrido. Um cartaz ao fundo traz os 

seguintes dizeres: “SE A TARIFA NÃO BAIXAR, SÃO PAULO VAI PARAR!” 

O título da manchete “Protesto contra alta de tarifa para o centro de SP” é seguido pelo 

corpo de texto que explica como os fatos aconteceram. Sem imprimir qualquer adjetivo aos 

manifestantes, o jornal informa sobre o motivo do ato e como esse se desenrolou. O protesto 
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foi liderado pelo Movimento Passe Livre (MPL), que reuniu cerca de mil pessoas contra o 

aumento da passagem de ônibus e metrô de R$ 3 para R$ 3,20.  Parou o trânsito de algumas 

das principais vias de SP, no horário de pico, na noite anterior. O bloqueio das principais vias 

foi feito com pedras, objetos feitos com papelão, sacos de lixo e materiais plásticos em chamas. 

Informa ainda que Viaturas da São Paulo Transportes (SPTrans) foram destruídas e que a 

polícia reagiu com bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha. De início, podemos 

afirmar que o jornal caracterizou as pessoas que foram às ruas como manifestantes, liderados 

pelo MPL, que agiram com violência.  

O jornal indica as páginas A12 e A13 do caderno Metrópole para detalhar os fatos. 

Selecionamos somente a página A12 (Figura 59) para o que pretendemos, que se encontra logo 

abaixo. 

O antetítulo da referida página se inicia com uma frase nominal que resume o cenário 

do protesto: “Fogo, barricadas e trânsito”. Na sequência, os manifestantes são identificados 

como “Grupo” que deixou [...] ”um rastro de vandalismo”. À Polícia coube a ação de reagir ao 

confronto com gás lacrimogêneo e balas de borracha. E a informação de que um manifestante 

foi preso. Assim como descrito no Jornal Folha de S. Paulo, os manifestantes são identificados 

por Grupo que deixou um rastro de vandalismo, portanto, os integrantes do grupo podem ser 

chamados de vândalos pela ação marcada por atos de vandalismo, também pelo Estadão.  

No título, o motivo do protesto e o que o ato provocou: “Protesto contra aumento do 

ônibus fecha Paulista e leva caos ao centro”. Ao usar uma metonímia, substituindo o termo 

avenida pelo nome que lhe foi dado Paulista, o narrador deu um tom de relevância ao ato, pois 

a avenida Paulista é bastante conhecida por sua extensão, pela movimentação de milhares de 

pessoas todos os dias, porque concentra o centro financeiro de maior importância na cidade, 

além de centralizar diversas organizações de entretenimento e cultura. É como que um símbolo 

de São Paulo. 

Além de fechar a Paulista, o protesto leva caos ao centro. Na forma exagerada como 

esse título foi enunciado, houve a intenção de levar o leitor a imaginar uma cena de devastação, 

que prejudicou o trânsito e deixou o centro destruído. Portanto, a leitura do referido enunciado 

visa à provocar um efeito de sentido de revolta em quem não participou da passeata.  

A seguir, analisaremos o caderno Metrópole A12 (Figura 59), em busca de mais 

informações sobre quem seriam os manifestantes e a quem eles se dirigiam para reivindicar a 

revogação do aumento. 
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Figura 59 – Manifestações 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo 
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O corpo de texto repete as informações de capa e acrescenta informações sobre onde o 

protesto se iniciou (na frente da Prefeitura, no Viaduto do Chá), apresentando um mapa do 

percurso; e por onde caminhou (Avenidas Paulista, 23 de Maio, 9 de Julho e São Luís); o horário 

que começou (18h30); e o número estimado de participantes, que não é o mesmo para a Polícia 

Militar (700) e para os organizadores (5 mil). O caderno traz com mais detalhes o resultado do 

confronto: depredação de bares, fios de luz arrancados, fogo ateado em sacos de lixo, destruição 

de Viaturas da São Paulo Transporte (SP-Trans), além do congestionamento provocado no 

centro da capital pela interdição das principais vias. 

Também se têm informações mais precisas de como se deu o aumento das passagens de 

ônibus, trens e metrô de R$ 3,00 para R$ 3,20 (aumento de 6,7%, abaixo da inflação desde o 

último reajuste dos transportes que foi de 14,4%), e por quem esse aumento foi deflagrado 

(Prefeitura da cidade de S. Paulo). Para os militantes do MPL – Movimento Passe Livre “A 

passagem deveria ser gratuita, assim como a saúde pública e a educação são”, afirma militante 

Nina Capello”. 

Acima, trouxemos um breve resumo das principais informações sobre o protesto 

apresentadas na página A12 (Figura 59) desse caderno. 

No mesmo caderno, buscamos mais informações sobre como o narrador descreveu os 

manifestantes. No excerto abaixo, pode-se ver que eles foram caracterizados como grupo, 

manifestantes encapuzados, militantes e multidão: 

 
Em pouco menos de uma hora, o grupo já havia fechado as principais avenidas 

do entorno. Manifestantes encapuzados pegaram sacos de lixos das calçadas, 

colocaram no meio das avenidas e atearam fogo. Viaturas da São Paulo 

Transporte (SP-Trans) foram destruídas (2º parágrafo do caderno Metrópole 

A12). 

Militantes lançavam pedras e policiais usavam gás lacrimogêneo e balas de 

borracha para dispersar a multidão no Vale do Anhangabaú (3º parágrafo do 

caderno Metrópole A12). 

 

No 10º parágrafo, o narrador dá voz a interlocutores para que opinem sobre o protesto, 

trazendo mais um atributo aos manifestantes, molecada: 

 

No centro, trabalhadores se dividiram. O porteiro Jorge Rossi de Oliveira, de 

41 anos, que mora em São Miguel Paulista e pega dois ônibus por dia para 

chegar ao centro, aprovou. “Alguém tem de reclamar nessa vida. Tá certa a 

molecada”. Já o logista Rodolfo Bodelacci, de 36, foi contra. “Foi assustador. 

Ouvimos barulhos de bombas e gritos. 
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Vimos anteriormente que todo o enunciado é marcado por instâncias enunciativas. Dessa 

forma, ao dar voz para dois interlocutores, o narrador legitima as informações dadas sobre os 

fatos, provocando um efeito de veracidade ao que diz.  

No enunciado desse parágrafo, os manifestantes foram identificados por um dos 

interlocutores, como molecada. Molecada é quem faz molecagem, mas esse interlocutor 

aprovou a ação da molecada, dizendo que “Alguém tem de reclamar nessa vida”. Pressupõe-se 

que esse interlocutor esperava de alguém que não a molecada a iniciativa para protestar contra 

o aumento dos transportes e, já que quem deveria fazê-lo não o fez, esse interlocutor concordou 

com a iniciativa da molecada “Tá certa a molecada”. 

Ao ouvir barulho de bombas e gritos e dizer “Foi assustador”, o outro interlocutor 

confirma o que o narrador informou nos parágrafos anteriores sobre o caos e a violência 

ocorrida do confronto entre manifestantes e policiais. 

Nessa mesma página, há uma caixa ou box com o título: “Movimento ensina na web 

como se defender da polícia”. No corpo de texto, o Movimento Passe Livre (MPL) diz que 

esperava por confronto na manifestação e diz que integrantes compartilharam, em suas páginas 

do Facebook, uma cartilha de 55 páginas que ensina como se defender de armas menos letais 

usadas pela polícia, cuja autoria foi assim descrita [...] “não foi feito por nenhum coletivo 

burguês-estudantil e sim por anarquistas insurrecionários”. Na continuação do texto, 

manifestantes encontram algumas dicas de como se proteger. 

Ao dar essa declaração ao jornal, os militantes do MPL, de certa forma, reafirmam as 

observações feitas pelo narrador-observador sobre os manifestantes de serem desordeiros, pois, 

ao descrever os manifestantes como sendo anarquistas insurrecionários e não um coletivo 

burguês-estudantil, reconhece serem os manifestantes partidários do anarquismo, que não 

aceitam o sistema político instalado no país e ainda excluem do meio dos manifestantes os 

estudantes que consideram de caráter burguês, isto é, dos que gozam de situação social e 

economicamente confortável. 

Salientamos a importância que tiveram as redes sociais, no tocante ao fato de trazer 

informações, organizarem, e habilitarem os manifestantes para os protestos que se seguiram, 

como se viu acima, na cartilha de 55 páginas que foi compartilhada entre os manifestantes pelo 

Facebook. 

O caderno Metrópole, na página A12 (Figura 59) também trouxe entrevista realizada 

com uma militante do Movimento Passe Livre (MPL), Nina Cappello, que disse “Transporte 

público não deve ter tarifa”, ela defende “tarifa zero”. Ao lhe ser perguntado sobre quem estaria 
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participando da manifestação, respondeu serem estudantes, trabalhadores... e por gente que 

resolveu aderir na hora, quando recebeu o panfleto. Em resposta à pergunta sobre se o 

movimento teria alguma ligação com partidos, respondeu “Somos um movimento social que 

luta por um transporte verdadeiramente público”. O movimento também defende a participação 

da população nas definições das políticas de transporte. 

Quanto à violência gerada neste primeiro protesto, em que manifestantes incendiaram 

objetos e jogaram pedras, a entrevistada respondeu que houve bastante repressão ao protesto 

pela polícia, que jogou bomba de gás e bala de borracha. As pessoas, inclusive, foram impedidas 

de ficarem em um viaduto público. Disse também que teve gente que apanhou com cassetete; e 

sobre as pedras atiradas, respondeu ter sido uma maneira de as pessoas reagirem a essa 

violência. 

Sintetizando, numa primeira leitura, poderíamos dizer que o Jornal O Estado de S. Paulo 

caracterizou os manifestantes como sendo, na sua maioria, jovens estudantes (alguns militantes 

do MPL) e trabalhadores (que resolveram aderir ao protesto quando receberam panfleto do 

MPL), que saíram às ruas em busca de revogar o aumento das passagens dos transportes 

públicos. Porém, ao deixarem “um rastro de vandalismo” pelas ações descritas pelo jornal, 

poderiam ser considerados vândalos ou violentos, pois levaram o centro da capital ao caos. 

No entanto, ao dar voz a interlocutores como aos militantes do MPL e aos próprios 

manifestantes, enquanto descrevia os fatos, o narrador da referida notícia possibilitou uma 

segunda leitura das informações, que poderia modificar a imagem deste manifestante frente aos 

leitores, que o veriam não mais como vândalo ou violento, mas sim, como jovens estudantes e 

trabalhadores que revidaram a violência recebida de policiais. 

Ao trazer a versão dos envolvidos no protesto, o da polícia, que entende ter cumprido o 

seu papel, o de coibir o ato e por isso investiu contra os manifestantes com bombas de gás e 

balas de borracha; a dos organizadores do MPL, que informaram terem os manifestantes jogado 

pedras na polícia para se defenderem das bombas de gás e das balas de borracha, o narrador 

pretende mostrar sua aparente imparcialidade ao enunciar os fatos. 

Insistimos em destacar que a imparcialidade do narrador é efeito de sentido produzido 

pelas estratégias de construção do enunciado. É esse efeito que leva o destinatário a ver no texto 

os fatos e, assim, atribuir credibilidade ao jornal. É esse o contrato fiduciário que é da natureza 

da reportagem jornalística. 

Segundo Greimas e Courtes (2012, p. 101) um contrato fiduciário: 
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[...] “visa estabelecer uma convenção fiduciária entre o enunciador* e o 

enunciatário, referindo-se ao estatuto veridictório (ao dizer-verdadeiro) do 

discurso enunciado. O contrato fiduciário, que assim se instaura, pode 

repousar numa evidência* (isto é, numa certeza* imediata) ou então ser 

precedido de um fazer persuasivo* (de um fazer-crer) do enunciador, ao qual 

corresponde um fazer interpretativo* (um crer) da parte do enunciatário”. 

 

No entanto, é essa uma astúcia do enunciador do texto para ocultar o transparecimento 

do eu (do jornal), que, na verdade, realça o ator da enunciação da manifestação como sendo 

vândalo, baderneiro, violento, anarquista, moleque, tecendo-lhe, portanto, um retrato 

desqualificado. As referências que o definem como trabalhador, estudante não constituem uma 

contraposição simétrica, ou seja, de mesmo peso. 

Concluída a leitura dos textos sobre este primeiro dia de manifestação, apresentamos a 

seguir todos os termos que foram atribuídos aos manifestantes: 

- Manifestantes; 

- Movimento Passe Livre (MPL); 

- Cerca de mil pessoas; 

- Manifestantes encapuzados; 

- Militantes; 

- Anarquistas insurrecionários; 

- Jovens estudantes; 

- Trabalhadores. 

 Portanto o ator da enunciação configurado nos textos do Estadão se constitui de pessoas, 

na sua maioria jovens que assumem na sociedade diferentes papéis sociais. 
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5.2.2 Publicação de Sábado, 08 de junho de 2013 

Desta publicação, sobre o segundo dia de protesto de 07/06/13, selecionamos os 

seguintes textos para análise: 

Manchete: Protesto fecha a Marginal e lentidão chega a 226 km. 

Metrópole A22: No 2º dia de confronto e destruição, protesto fecha Marginal do Pinheiros. 

Metrópole A26: Haddad vai pedir ajuda de Dilma para baixar passagem. 

 

A próxima edição do Jornal O Estado a ser analisada, sobre o segundo dia de protesto 

realizado na cidade de São Paulo, será a do dia 08 de junho de 2013 (Figura 60), cuja manchete 

segue abaixo. 

Na ampla foto dessa edição, tem destaque novamente a cor amarela, sem que essa 

represente a cor do fogo queimando os objetos, como na imagem publicada sobre o primeiro 

protesto. O amarelo contrasta com o vermelho de alguns carros e de uma parede no lado direito 

e com branco das luzes da avenida e de alguns prédios.  
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Figura 60 - Protesto fecha a Marginal 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo 

 

Barros (2014), já referida anteriormente, diz que a cor amarela é considerada uma cor 

quente, que produz um efeito de aproximação da enunciação e por ter um movimento 
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excêntrico, vai em direção ao destinatário. A cor vermelha não tem tensão nem excêntrica, nem 

concêntrica, caracteriza-se como a cor de energia e força concentradas. A junção dessas cores, 

consideradas quentes aproximam, sensorialmente, destinador e destinatário. Vimos, em análises 

anteriores, que o significado do branco traz a ideia de paz, de calma, de pureza. O branco 

contrastando com o vermelho e o amarelo traz, como efeito de sentido, um certo equilíbrio ao 

momento. 

Pessoas ocupam os dois lados da Marginal do Pinheiros, que conforme a legenda 

sobreposta na própria imagem, teve todas as pistas bloqueadas. Elas caminham em uma mesma 

direção, seguidas por carros no lado esquerdo da avenida.  

O título “Protesto fecha a Marginal e lentidão chega a 226 km” mostra o impacto do 

protesto para a cidade de São Paulo. O título é seguido por um subtítulo que identifica quem 

foram as pessoas que saíram às ruas para protestar “Manifestantes contra tarifa de ônibus 

entraram em confronto com a PM pelo 2º dia; estação do metrô foi depredada”. Portanto, o 

narrador-observador do Estadão deixa claro no enunciado quem são os manifestantes e como 

podem ser caracterizados, ao identificá-los como sujeitos de uma ação que trouxe 

consequências. Ações essas de fechar a Marginal e provocar lentidão, entrar em confronto com 

a PM e de depredar estação.  

No corpo de texto abaixo da foto, temos as informações sobre o motivo do protesto, 

número de participantes, como ocorreram as ações dos manifestantes e da polícia. O jornalista-

narrador, observador dos fatos, reafirma que os manifestantes entraram em confronto com a 

polícia, bloquearam a Marginal Pinheiros, atiraram pedras na tropa de choque e destruíram uma 

catraca de vidro da Estação Faria Lima do metrô. Há ainda a informação que, em dias anteriores 

ao referido protesto, o grupo teria depredado quatro estações do metrô, na Avenida Paulista. 

Sem atribuir qualquer adjetivo aos manifestantes no corpo de texto, implícito, pelo não 

dito, é possível ao leitor compor a imagem dessas pessoas que saíram às ruas para protestar. 

Tratava-se de pessoas violentas (5 mil pessoas), que poderiam ter sido chamadas de vândalos 

pelos estragos causados. No entanto, no 2º parágrafo, há a informação de que “A tropa de 

choque usou de bombas de efeito moral e balas de borracha para conter a multidão, que 

respondeu atirando pedra”. Perguntamo-nos ao ler tal informação, o que queria a tropa de 

choque conter? Ela queria conter a multidão para coibir a violência, ou a queria conter do 

protesto? A multidão respondeu com pedras. Se a multidão respondeu, pressupõe-se que a tropa 

atacou primeiro. Só se responde a alguma coisa quando se é questionado. 
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Na mesma matéria de capa há um box ou caixa de texto, que traz o sujeito do discurso a 

quem os manifestantes se dirigem, o prefeito Fernando Haddad: 

  

Não está explícito, mas se o prefeito Haddad irá pedir ajuda à presidente Dilma para 

municipalizar o imposto sobre a gasolina para baratear a tarifa, significa que ele está assumindo 

a responsabilidade pela revogação do aumento de R$ 0,20.  

Para detalhar a notícia de capa do jornal desse dia (8. 6. 3013), selecionamos do caderno 

Metrópole, as páginas A22 (Figura 61) e A26 (Figura 63), abaixo.   
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Figura 61 - Protesto fecha a Marginal Pinheiros 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo 

 

Na página A22 (Figura 61), a imagem traz quatro fotos do segundo dia de protesto, em 

que há uma mistura de cores, sobressaindo-se o vermelho e o amarelo que, como vimos acima, 

tende a aproximar o destinador do destinatário. No caso específico do gênero jornalístico, a 

aproximação que se pretende é do narrador (jornalista-observador) do narratário (leitores do 

jornal). Assim, se o amarelo, considerada cor quente, que tem movimento excêntrico, tende a 
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ir em direção ao destinatário, nesta imagem não produziu esse efeito de sentido, pois a referida 

cor se mistura a outras, não tendo o destaque que teve na edição anterior do mesmo jornal. 

O destaque desta vez foi dado para a cor vermelha, que não tem tensão, nem é 

considerada excêntrica ou concêntrica Barros (2014), caracterizando-se como a cor da energia 

e da força concentradas. O vermelho, em destaque nesta imagem, traduz o comportamento das 

pessoas, que concentravam suas energias e forças para enfrentar o conflito, ainda que de forma 

esquiva da lei.    

A legenda (Figura 61), no lado direito da imagem, explica a sequência das fotos: na 

primeira, o grupo se concentra na Faria Lima com bumbos; na segunda, a informação de que 

novamente ônibus foram vandalizados; na terceira, a informação de que o comércio teria 

baixado as portas antes das 17h por cautela; e na quarta, a informação de que a Rebouças teria 

sido fechada por 30 minutos. 

A primeira página do caderno (Figura 61) apresenta um antetítulo “PROTESTO NAS 

RUAS. Segundo dia de interdições”. Abaixo do antetítulo, há um subtítulo “Transtornos e 

bloqueios. Apesar do aparato policial desde o início da tarde em Pinheiros, grupo voltou a 

interditar vias paulistanas. Estação Faria Lima teve acessos bloqueados e funcionários levaram 

pedradas. Empresas liberaram empregados mais cedo”. E, por fim, o título: “No 2º dia de 

confronto e destruição, protesto fecha Marginal do Pinheiros”. 

Os manifestantes são identificados nesta primeira página do caderno como grupo, o qual 

interditou vias e, provavelmente, bloqueou a Estação Faria Lima e jogou pedras nos 

funcionários do metrô, além de prejudicar empresas que teve que liberar os funcionários mais 

cedo. Nesta página, o narrador-observador não traz o motivo do protesto, apenas atribui a ele 

como sendo o segundo dia de interdições. No título, encontra-se a confirmação das informações 

das imagens e legenda descritas acima, de que, novamente, houve confronto e destruição.  

No diálogo entre as partes verbal e não-verbal, que se complementam na constituição do 

todo do texto, o fator não verbal, de caráter icônico, produz e intensifica um efeito de realidade 

e, portanto, assegura o efeito de verdade e de consequente credibilidade à notícia. Mais uma 

vez se destaca, no entanto, que todos esses recursos não retratam a realidade e os fatos, mas são 

estratégias enunciativas de construção da verdade, segundo o ponto de vista do enunciador-

narrador. Atesta-se, dessa forma, o contrato fiduciário a que fizemos referência acima. 
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Figura 62 - Movimento Passe Livre 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo 
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No primeiro parágrafo do corpo de texto deste caderno (Figura 62), há informações sobre 

o motivo do protesto: o aumento dos transportes públicos; quem o teria organizado: o 

Movimento Passe Livre; e como foi o desenrolar do protesto: houve confronto entre 

manifestantes e Polícia Militar. Há uma informação na sequência dos fatos que pode justificar 

parte da violência do confronto, a de que [...] “as bombas de efeito moral estouraram na 

Marginal do Pinheiros” [...]. Esta última informação induz o narratário-leitor a pensar que a 

violência e atos de vandalismo poderiam ter sidos motivados pela ação da polícia.   

Nos parágrafos seguintes, há descrições do início do protesto, das ruas que foram 

interditadas e a confirmação de que foram os manifestantes que jogaram pedras em 13 

seguranças da concessionária ViaQuatro. Uma catraca de vidro foi quebrada, não há informação 

por quem. Um dos porta-vozes do grupo, que não quis se identificar, disse que o movimento 

havia sido organizado para divulgar uma grande manifestação programada para terça-feira: “O 

da semana que vem é que está sendo mais bem organizado”. 

No 5º parágrafo, há a informação de que os 5 mil manifestantes, segundo a polícia, 

bloquearam todas as faixas da Marginal do Pinheiros, picharam orelhões, paredes e a passarela 

que dá acesso ao Shopping Eldorado. O narrador, ao dar voz a um interlocutor, à polícia, para 

relatar as ações dos manifestantes, mostra sua aparente neutralidade em relação à exposição 

dos fatos. No parágrafo seguinte, narrador assume o discurso e informa que o grupo teria 

aproveitado uma brecha em um bloqueio montado pela Polícia Militar no acesso da Ponte 

Eusébio Matoso, para entrar na via expressa. E ali, a tropa de choque da PM estava à espera dos 

manifestantes. 

No 7º parágrafo, a informação foi a de que a PM só observava o protesto e o cercava 

com um cordão de isolamento. O conflito só se iniciou, quando dez policiais tentaram liberar 

uma das faixas e os manifestantes avançaram em direção aos PMs e a passeata prosseguiu. 

Assim, com a ocupação da Marginal, a tropa de choque jogou bombas de efeito moral e disparou 

balas de borracha para dispersar o protesto. Diante da investida da Polícia Militar, cerca de 30 

estudantes, que participavam do protesto, entraram no Motel Astúrias para se protegerem das 

bombas de gás lacrimogêneo e do spray de pimenta jogados pelos policiais.  

No 9º parágrafo, temos a informação de que também os seguranças do motel foram 

afetados pelas bombas e o gás e que alguns manifestantes, ao saírem do motel, foram detidos. 

As descrições possibilitam ao leitor-narratário da notícia imaginar as cenas de violência 

desencadeadas pelo protesto. 
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No 13º parágrafo, uma informação chama a atenção, a de que os organizadores do 

protesto haviam promovido uma enquete no Facebook sobre se o movimento deveria ter ou não 

vandalismo. E a resposta foi: “A maioria (1,1 mil votos) escolhia a opção “Sem vandalismo, 

se a polícia agir a gente grava e divulga a repressão”. Mais de 200 pessoas votaram em “Sem 

vandalismo, mas se a polícia vier para cima, nós vamos para cima deles!” A opção “Fazer 

muito barulho e parar o trânsito” reunia mais de 200 votos, e menos de 100 pessoas votaram 

em “Com vandalismo! Tem que quebrar tudo e dar motivo para falarem!” 

Essa informação reforça nossa convicção sobre a importância das redes sociais na 

divulgação, na realização, e no resultado dos protestos realizados, o que poderá influenciar ou 

não para uma mudança de opinião do leitor da mídia impressa. E a mudança ou não de opinião 

pelo enunciatário/leitor dependerá do contrato de veridicção firmado e estabelecido entre ele e 

o enunciador (editores do jornal). Se o enunciatário (leitor) decidir que continuará tendo como 

verdade o noticiado pelo jornal, compactuará com o dito pelo observador-narrador dos fatos 

noticiados, continuará identificando o manifestante como vândalo. 

No mesmo corpo de texto desse caderno, no chamado olho, há informações adicionais 

sobre os participantes deste segundo protesto, cujo título “PERFIL” é acompanhado por um 

antetítulo “Movimento Passe Livre” e pelo seguinte subtítulo “Grupo reúne até alunos de escola 

privada”. Os manifestantes foram assim identificados pelo Movimento Passe Livre: 

(a) “As bandeiras e as camisetas do PSTU e da União da Juventude Socialista pontilhavam 

o protesto na Marginal do Pinheiros [...]”. 

(b) [...] “a maioria dos manifestantes era de estudantes dos ensinos médio e superior”. 

(c) [...] “a massa ainda foi engrossada por grêmios estudantis de escolas particulares” 

(d) “Alunos da Universidade de São Paulo (USP)”. 

(e) “Muitos dos manifestantes, vale ressaltar, são de escolas públicas”. 

A observação dada no título de que “Grupo reúne até alunos de escola privada”, dá um 

tom irônico ao enunciado e mostra como o pressuposto enunciador (editor do jornal) vê a 

manifestação. Ao se utilizar do termo até se referindo à participação dos alunos de escola 

privada no protesto, a ideia é a de mostrar ao narratário/leitor, que a manifestação não deve ser 

levada a sério, pois conta com alunos de classe privilegiada da população, que, além de 

estudarem em escolas do centro da cidade, podem pagar pelos transportes e não teriam motivos 

para estar ali.  

Outra possibilidade de leitura e interpretação do enunciado consiste numa possível 

desqualificação do aluno da escola pública. Afinal, são eles, na sua maioria, que constituem a 
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grande massa e os que mais sofrem com uso dos transportes públicos, tanto que o enunciador 

ressalta “Muitos dos manifestantes, vale ressaltar, são de escolas públicas”. 

Há, também, a ideia pressuposta, identificada pelas marcas enunciativas de que o 

interlocutor do discurso, o militante do Passe Livre, recorreu a esta justificativa para convencer 

o leitor sobre a seriedade da manifestação; afinal, estava presente parcela da sociedade, de quem 

não se esperam atos de vandalismo ou violência, tendo em vista que este comportamento seria 

esperado de jovens mal informados, manipulados, sem uma educação formalizada de qualidade. 

Na análise interpretativo-enunciativa deste primeiro caderno, podemos configurar o ator da 

enunciação dos textos analisados, do segundo protesto, como alguém que saiu às ruas sem 

direção ou organização, apesar de ter um objetivo: divulgar a próxima manifestação: “O da 

semana que vem é que está sendo bem mais organizado”. Pelas ações descritas pelo jornal de 

que os manifestantes teriam pichado orelhões, paredes e passarela, além de avançar em direção 

aos PM’s e interditar avenidas, eles podem ser considerados vândalos.   

No entanto, ao dar voz a interlocutores, tido como os porta-vozes do grupo, não 

identificados por seus nomes, mas simplesmente como MPL, infere-se que o jornal o considera 

um manifestante.  O MPL assume a figura de um jovem estudante que sabe o que quer e está 

ali para motivar outros jovens a fazer o que ele acredita e quer realizar.  Poderíamos dizer que 

ele também se configura um ator da enunciação, no entanto, diverge daquele que identificamos 

acima, porque enquanto aquele é identificado como inconsequente, esse se mostra tão 

determinado no seu propósito que, o pressuposto enunciatário, a quem ele se dirige para pedir 

a revogação do aumento dos transportes públicos, se incomodará com a situação e pedirá ajuda 

à presidente Dilma. 

Para traçar o perfil deste enunciatário anunciado, apresentamos o caderno A26 (Figura 63) 

da mesma edição do Jornal O Estado de S. Paulo de 08/06/13: 
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Figura 63 - Haddad vai pedir ajuda de Dilma 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo 
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No lado direito do topo desta página, em que o jornal apresenta a entrevista realizada 

com o prefeito Fernando Haddad, há um resumo do currículo do então prefeito. Esta estratégia 

discursiva se reflete de forma positiva para o leitor, que lerá a entrevista com outros olhos, pois 

se trata de pessoa com uma boa formação e que, portanto, sua fala merece credibilidade. 

Pelas respostas dadas na entrevista, o prefeito é alguém que se sente pressionado pelas 

manifestações, mas não a acha justa, pois ao ser questionado sobre se achava um transporte 

público caro ser um mal necessário, ironicamente, respondeu:  

 
Caro para quem? Caro para o usuário? Precisa aumentar o subsídio para 

baratear. Mas o custo do transporte é compatível com o salário atual dos 

motoristas, com o salário atual dos cobradores, com o preço atual dos 

combustíveis. Nós tivemos um aumento em maio de 10% dos motoristas e 

cobradores (10º parágrafo). 

 

Quando questionado sobre as manifestações: “Como o senhor vê a repercussão do 

aumento da passagem, com protestos pela cidade?”; “Anteontem, a manifestação acabou com 

depredação. O senhor está disposto a conversar com esse movimento?”; “O que o senhor pensa 

sobre como a manifestação foi realizada?”; “Do jeito como aconteceu, surte algum efeito?”; o 

prefeito se posicionou da seguinte forma:  

Respondeu à primeira pergunta, se justificando com a promessa feita em campanha de 

que não reajustaria a tarifa acima da inflação acumulada da gestão anterior, e assim o fez. Sobre 

a manifestação ter terminado em depredação e se estava disposto a conversar com os 

organizadores, disse que um dirigente não pode se recusar ao diálogo, pois não seria cabível 

numa democracia. Respondeu às perguntas sobre como via a manifestação e o efeito surtido, 

dizendo reconhecer, em uma democracia, caber manifestações de toda a ordem, mas quanto ao 

efeito, pensa surtir um efeito contrário ao desejado. 

As informações, colhidas das notícias do jornal sobre o prefeito da cidade, nos 

permitiram configurar o pressuposto enunciatário deste discurso, como de alguém instruído, de 

boa formação acadêmica, investido na figura do prefeito da cidade de São Paulo, que não se vê 

capaz de resolver os problemas. Ele justifica essa incapacidade, atribuindo a responsabilidade 

de viabilizar recursos para a solução a outros governos de outras instâncias. 

Concluída as leituras desses textos sobre o segundo dia de manifestação, podemos 

elencar os nomes dados aos manifestantes: 

- Manifestantes; 

- Cerca de 5 mil pessoas; 
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- Grupo; 

- Movimento Passe Livre; 

- Porta-vozes do grupo (representantes do MPL que não quiseram se identificar); 

- Alunos de escola privadas; 

- Estudantes do Ensino Médio e superior; 

- A massa foi engrossada por Grêmios Estudantis de escolas particulares e alunos da 

Universidade de São Paulo (USP); 

- Alunos de escolas públicas; 

- Cerca de 30 estudantes; 

- Alguns manifestantes foram detidos. 

 O ator da enunciação, deste segundo protesto, é identificado e caracterizado nos 

enunciados como sendo cerca de 5 mil pessoas, na sua maioria, jovens estudantes que se 

mostram engajados na luta pela revogação do aumento. 

 

 

5.2.3 Publicação de Quarta-feira, 12 de junho de 2013 

Desta publicação, sobre o terceiro dia de protesto de 11/06/13 (Figura 64), 

selecionamos os seguintes textos para análise: 

Manchete: Maior protesto contra tarifa tem mais confrontos. 

Metrópole A12: Confronto e destruição de ônibus e bancos marcam maior protesto contra 

tarifa. 
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Figura 64 - Maior protesto contra as tarifas tem mais confrontos 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo 

 

A imagem traz dois jovens destruindo um ônibus que está sendo pichado e parece 

incendiado. O tom do amarelo predomina na foto, seguido por um tom branco que parece 

representar o fogo, quando se torna labareda, ateado em parte do ônibus. No entanto, a legenda 

da foto traz que “Manifestantes depredam ônibus; movimento foi engrossado por representantes 

de UNE, PT e PSOL, além de estudantes de outros Estados”.  Do lado direito do ônibus há um 
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carro cinza que parece estar estacionado, o que justifica o ônibus não estar mesmo sendo 

incendiado, tendo em vista o grande acidente que poderia provocar. Algumas pessoas observam 

a cena.   

O título da manchete mostra ao leitor a dimensão deste terceiro protesto “Maior protesto 

contra tarifa tem mais confrontos”. Chama-nos a atenção para o que já dissemos, quando 

analisamos as notícias sobre os protestos veiculadas no Jornal Folha de S. Paulo, a de que o 

narrador das notícias insiste em atribuir aos atos o termo Manifestação. O pressuposto 

enunciador da Folha só legitimou o movimento a partir do terceiro protesto, tanto que trouxe 

no caderno Cotidiano C3 de 12/06/2013 uma Análise Especial Para a Folha, em que o Mestre 

em Direito pela Universidade de Harvard, Romano, explicava quando uma manifestação vira 

um protesto. 

Já o enunciador do Estadão concebe, desde os primeiros atos o termo protesto e não 

manifestação, isto posto, mostra que reconhece como legítimo o movimento. 

No corpo de texto, o narrador-observador atribui ao MPL a responsabilidade do terceiro 

dia de protesto contra o aumento da tarifa de ônibus, trens e metrô, e informa ter terminado em 

confrontos. Em seguida, apresenta o resultado das ações, que implicitamente, foram atribuídas 

ao MPL “A região teve prédios pichados e depredados. Um PM ficou ferido e ônibus foram 

danificados”. Segundo a PM, participaram da manifestação 12 mil pessoas. Há ainda 

informações de que o prefeito teria se irritado ao saber da depredação de ônibus e o governador 

teria dito: “Uma coisa é movimento. Outra coisa é vandalismo. Aí é caso de polícia”. 

Ao dar voz a dois interlocutores no discurso, ao prefeito, que ficou irritado e ao 

governador, que atribui às ações coisa de vandalismo, o narrador confirma a informação 

implícita de que quem pichou e depredou prédios na região foram os militantes do Movimento 

Passe Livre.  

O caderno Metrópole A12 (Figura 65) detalha a matéria de capa. Buscaremos na análise 

interpretativa deste caderno mais informações que identifiquem os manifestantes deste 3º 

protesto, considerado até então, um dos mais violentos. 
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Figura 65 - Confronto e destruição de ônibus e banco a marcam os protestos 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo 
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O título deste caderno (Figura 65) “Confronto e destruição de ônibus e bancos marcam 

maior protesto contra tarifa”, já estimula o imaginário do leitor para o cenário deste 3º protesto. 

O antetítulo, colocado acima do título principal, instiga à leitura do corpo de texto e também 

evidencia quem o pressuposto enunciador do jornal acredita ser o responsável pelos protestos: 

 
3º dia de choques. Nova mobilização do Movimento Passe Livre deixou rastro 

de depredação no centro: Faculdade de Direito da USP e outros prédios foram 

pichados e lixeiras, pontos de coletivos e vidros de agências, quebrados. PM 

usou gás e balas de borracha” (Jornal O Estado de S. Paulo – Caderno 

Metrópole A12 de 12/06/13). 

 

No entanto, o título e o antetítulo deste caderno parecem destoar das três imagens 

apresentadas, cuja violência parece partir de Policiais Militares. Na primeira foto e a maior, é 

nítido o furor no rosto do policial, que parece derrubar um manifestante; na segunda, ao lado 

direito acima, aparece a massa reunida e na terceira, logo abaixo desta, novamente a violência 

parece partir de um policial que segura um jovem. As informações podem ser confirmadas pelas 

legendas: 

    

 

As cores amarela, vermelha e preta presentes nas imagens se misturam. O significado 

do tom amarelo, segundo estudos semióticos, e que mais se adequa à imagem deste caderno é 

a de energia, transmitindo otimismo. Já, dentre os significados para o tom vermelho, 

selecionamos os que mais servem para descrever esta imagem, trata-se da cor representativa do 

orgulho, da violência, da agressividade ou do poder. Por fim, o tom do preto sugerindo 

dignidade.  O uso dessas cores, conforme o significado que simbolizam, provocam um efeito 

de sentido que resultam em: otimismo, orgulho, poder e dignidade.  

Os primeiros parágrafos do corpo de texto repetem as informações da capa e do título 

da manchete.  

No 3º parágrafo, chama a atenção a informação sobre o número de participantes, que 

sempre é menor na contagem de quem se sente prejudicado. Segundo a PM, participaram da 

manifestação entre 10 mil a 12 mil pessoas. Para a Guarda Civil Metropolitana a estimativa foi 

de 2,5 mil. Para a PM o número de participantes pode justificar a falta de controle e as investidas 

contra os manifestantes. Já para a Guarda Civil Metropolitana, que é subordinada à Secretaria 

Municipal de Segurança Urbana no Município de São Paulo e tem políticas, diretrizes e 
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programas diferentes das dos Policiais Militares, e responde ao prefeito da cidade, não é 

interessante quantificar ou intensificar o protesto. 

Ainda no terceiro parágrafo há a informação de que a Tropa de Choque só começou a 

atirar balas de borracha e bombas para coibir a ameaça dos manifestantes de invadir o Terminal 

Parque Dom Pedro, e também quando tentaram queimar um trólebus e uma caçamba de lixo. 

Logo abaixo deste parágrafo o jornal recorre ao que se chama olho, na diagramação, texto 

colocado entre as colunas do corpo de texto, onde dá voz a um interlocutor no discurso, ao 

governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que diz: 

 Vandalismo, 

Uma coisa é movimento, que tem de ser respeitado, ouvido, dialogado. Outra 

coisa é vandalismo: você interromper artérias importantes da cidade, tirar o 

direito e ir e vir das pessoas, depredar o patrimônio público, que é de todos. 

Isso não é possível. Aí é caso de polícia e a polícia tem o dever de garantir a 

segurança das pessoas (Jornal O Estado de S. Paulo, Caderno Metrópole A12, 

12/06/13). 

 

A fala do governador legitima a fala do narrador e provoca um efeito de credibilidade 

ao que foi enunciado, pois as informações são dadas a partir de um observador, que segundo 

Discini (2006, p. 1) é alguém:  

[...] “cuja percepção de mundo importa como “dimensão cognitiva da 

narrativa, como se verá. Essa percepção é também vista como temporalizada: 

mais acelerada, menos acelerada; uma percepção orientada segundo o tempo 

controlado pelo andamento. O andamento, dado como medida do tempo, 

altera a percepção que o sujeito tem do espaço”.   

 

Aqui cabem uma outra consideração de Discini (ibidem p. 2) a propósito de estilo. Para 

o estilo é como um modo de presença do sujeito na enunciação e essa noção de estilo considera, 

entre as instâncias enunciativas, enunciador, narrador e também o observador. Enquanto ao 

narrador cabem as funções do dizer e do relatar, ao observador cabem as funções de ver, ouvir 

e compreender os fatos. Vejamos como isso se dá, tomando como exemplo o 4º parágrafo do 

corpo de texto em análise: 

 

A marcha, engrossada por representantes da União Nacional dos Estudantes 

(UNE) e alas jovens do PT e do PSOL, além de estudantes de outros Estados, 

foi marcada por bloqueios da PM em pontos-chave. Manifestantes começaram 

a se concentrar às 15h na Praça dos Ciclistas, na Paulista. Às 16h30, o volume 

de pessoas era tão grande que a via foi bloqueada no sentido no Consolação. 

A intenção inicial – de tomar a avenida, seguir para a Câmara Municipal e 

terminar no Parque Dom Pedro – foi frustrada pelo cordão de isolamento da 

PM. A massa seguiu para a Consolação, seguida por Tropa de Choque e 

bombeiros. 
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É possível perceber uma narrativa sobre a condução da marcha, a partir de alguém que 

observava como essa se desenrolava. Há, neste excerto da notícia, informações sob a ótica do 

observador, sobre: (a) quem era o sujeito da ação (representantes da União Nacional dos 

Estudantes (UNE) e alas jovens do PT e do PSOL, além de estudantes de outros Estados); (b) 

o que almejavam (tomar a avenida, seguir para a Câmara Municipal e terminar no Parque 

Dom Pedro); (c) o tempo da narrativa (às 15h / 16h30 de ontem 11/06/13); (d) o lugar (Praça 

dos Ciclistas, na Paulista, Consolação, Parque Dom Pedro);  (d) manipulados por quem 

(Líderes do movimento incentivaram manifestantes a realizar novos protestos; (e) o final do 

confronto: (foi frustrada pelo cordão de isolamento da PM).  

Mediante as leituras das notícias sobre os protestos, já é possível ver como o Jornal O 

Estado de S. Paulo identificou e caracterizou os manifestantes deste 3º protesto: 

(a) manifestantes;  

(b) representantes da UNE, PT e PSOL;  

(c) estudantes de outros Estados; 

(d) entre 10mil e 12 mil pessoas, segundo a PM; 

(e) Movimento Passe Livre (MPL);  

(f) 2,5 mil estimativa da Guarda Civil Metropolitana;  

(g) integrantes; 

(h) milhares de manifestantes; 

(i) parte do grupo;  

(j) outra parte; 

(k) representantes da União Nacional do Estudantes (UNE) e alas jovens do PT e do PSOL;  

(l) volume de pessoas;  

(m) a marcha; 

(n) o grupo; 

(o) Líderes do movimento. 

Pela identificação e características atribuídas aos manifestantes nas notícias narradas 

pelo jornal, o ator da enunciação deste 3º protesto é um jovem destemido, cuja ideologia vem 

de partidos políticos e de movimento social. É um jovem que tem acesso às redes sociais, por 

isso se mantem conectado e informado sobre a organização dos protestos e está disposto a ir até 

o fim para alcançar o objetivo traçado.  
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Quem comanda e dita as regras são os integrantes do Movimento Passe Livre que, como 

vimos, é integrado por jovens de classe média à alta que estudam em universidades públicas e 

não sofrem com a precariedade dos transportes públicos, como os jovens de periferia.  

O meio utilizado pelos militantes do MPL para se chegar aos jovens do estado de São 

Paulo é através das redes sociais, principalmente do Facebook e o Google, o que não deixa de 

ser uma forma de manipulação, pois os jovens que não são militantes do MPL, estão se deixando 

levar por um outro grupo de jovens que se acredita, querem resolver o problema do transporte 

público. Há em todas as lutas de classe um jogo de poder por trás, que muitos não percebem, 

pois se encontram sensibilizados emocionalmente. 

 No entanto, o que se sobressai na descrição das ações dos manifestantes são as cenas de 

vandalismo, o que faz com que esse enunciador pressuposto seja visto como um jovem 

inconsequente e considerado um vândalo, o que é reforçado pelas opiniões das autoridades, na 

figura do prefeito e principalmente do governador do estado. 

Esse pressuposto enunciador produz um discurso e o dirige para o enunciatário 

figurativizado no prefeito e no governador, a quem o jornal dá voz e como interlocutores do 

discurso jornalístico, respondem e dizem o que pensam dos protestos. Dessa forma, eles, o 

prefeito e o governador, assumem o papel do pressuposto enunciatário do discurso e suas falas 

também justificam a construção do ator da enunciação. 

 

5.2.4 Publicação de Sexta-feira, 14 de junho de 2013 

Desta publicação, sobre o quarto dia de protesto de 13/06/13 (Figura 66), selecionamos 

os seguintes textos para análise: 

Manchete: Paulistano fica ‘refém’ de bombas em novo confronto. 

Metrópole A14: Paulistano fica refém de bombas e tiros de borracha em novo confronto. 

Metrópole A15: PM prende jovens por porte de vinagre. 

Metrópole A16: Alckmin e Haddad descartam redução de tarifas. 

Analisaremos agora a publicação do 4º protesto, realizado no dia 13/06/2013, o último 

antes da grande marcha do dia 17/06/2013. Selecionamos além da manchete de capa, os 

cadernos acima mencionados porque entendemos, além de detalhar a manchete, será possível 

perceber se as características do pressuposto enunciador dos protestos anteriores permanecem. 

Abaixo apresentamos primeiro a manchete de capa. 
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Figura 66 - Paulistano fica 'refém' de bombas em novo confronto 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo 

 

A imagem de capa da manchete (Figura 66), nesta publicação, aparece junto ao corpo 

de texto. Na imagem, três jovens parecem pedir para cessar o conflito, enquanto policiais 

armados e protegidos por escudos formam uma barreira para impedir que os manifestantes 

sigam pela avenida. Os policiais aparecem em meio à fumaça que, provavelmente, seja das 
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bombas de gás lançadas. Em volta, parte dos manifestantes se posicionam como espectadores 

da cena, mas se percebe estão incomodados e reagem, pelo que se pode ver em suas fisionomias. 

As cores refletem o real cenário, sem que nenhuma se destaque. Assim o cinza do asfalto é o 

mesmo das vestes dos policiais, o vermelho é a cor da camisa de um dos manifestantes. A foto 

provoca um efeito de realidade. 

Na legenda: “Campo minado. Tropa de choque usa bombas de gás e balas de borracha 

contra grupo na Consolação”. A expressão campo minado é usada em situação de guerra, na 

qual o inimigo coloca minas que podem explodir se alguém pisar nelas ou se algum veículo 

passar sobre elas, com o objetivo de destruir ou ferir gravemente alguém. A expressão usada 

pode provocar no leitor uma reação de medo ou revolta. Muito mais revolta do que medo, pois 

a informação da legenda dizendo que a Tropa de Choque usou bombas de gás e balas de 

borracha para conter grupo mostra a PM usando de poder e violência contra os manifestantes. 

O narrador parece querer mostrar certa neutralidade sobre em quem pesa a culpa pelos 

confrontos, quando resolve defender o Paulistano, que diz ficou como refém de bombas em 

novo confronto. Confirma a informação do título no subtítulo que diz “As pessoas que voltavam 

para casa na hora do rush ficaram entre policiais e manifestantes no 4º dia de protesto”. 

O corpo de texto da manchete traz novamente uma informação que atribui ao 

Movimento Passe Livre a responsabilidade pelo protesto e a estimativa de que cerca de 10 mil 

pessoas se concentraram no centro da cidade. Confirma também a análise da imagem feita de 

que os Policiais Militares armaram barreira para impedir que os manifestantes avançassem na 

avenida. Informa ainda que a Tropa de Choque jogou bombas e disparou balas de borracha, ao 

que os manifestantes revidaram com pedras e fogos de artifício. O confronto foi assim instalado. 

Analisaremos o caderno Metrópole A14 (Figura 67) em busca de mais informações que 

nos permitam encontrar o ator da enunciação desse 4º dia de protesto. 
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Figura 67 - Paulistano fica refém de bombas e tiros de borracha em novo confronto 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo 
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A imagem deste caderno é mais forte do que a da capa, pois nela é possível ver a cena 

de caos que, conforme a legenda, foi de “Terror”. Manifestantes e policiais da Tropa de Choque 

se enfrentam na esquina das Ruas da Consolação e Maria Antônia: “‘Achei que fosse morrer’, 

contou o pedestre”, trazia a legenda da foto. O título reforça o quão violento foi esse protesto:   

 

Ao demarcar na legenda da foto um tempo presente, informando: “Terror. Manifestantes 

e policiais da Tropa de Choque se enfrentam na esquina das Ruas da Consolação e Maria 

Antônia: ‘Achei que fosse morrer’, contou pedestre”, o narrador o faz com a intenção de buscar 

o momento da ação, na instância enunciativa. O depoimento de um transeunte que achou fosse 

morrer ratifica a descrição do observador sobre o conflito e violência do protesto. 

Fiorin (2010) apud (Ricoeur) explica que o uso do tempo presente no enunciado não é 

atravessado, isto é, trata-se de um tempo ativo, que remete o leitor ao momento da ação.  

Observa Ricoeur que o presente muda de sentido, não é mais um ponto, nem 

mesmo ponto de passagem, é uma intenção presente (intentio praesens). Ora, 

a atenção (attentio) pode ser considerada intentio na medida em que a 

passagem pelo presente é uma passagem ativa, ou seja, em que o presente não 

é atravessado” [...] (FIORIN, 2010, p.137 apud RICOEUR, 1983, P.37).  

 

Na imagem (Figura 67) é possível ver o tom laranja como pano de fundo contrastando 

com o branco da fumaça das bombas de gás lacrimogêneo, o cinza da fardas dos policiais e do 

asfalto. Os policiais se apresentam fortemente protegidos com capacetes e escudos. O tom 

laranja, que de acordo com a tabela apresentada por Farina (1982) simboliza o flamejar do fogo, 

junto ao preto, que na mesma tabela tem a simbologia de ser “expressivo e angustiante ao 

mesmo tempo”, com o tom cinza do asfalto, cuja simbologia é de “posição intermediária entre 

a luz e a sombra”, provocam um efeito de sentido de desespero e medo no leitor. 

O efeito de sentido provocado pela composição da imagem é comprovado com as 

informações trazidas na legenda, que resume esse 4º protesto como sendo de terror: 

 

 

Ao trazer no título a condição do paulistano de “ficar refém de bombas e tiros de 

borracha em novo confronto”, que se entende, não estavam participando do protesto, o 

pressuposto enunciador dá força e tom de verdade ao discurso enunciado. Entretanto, vimos 

anteriormente que esse cenário foi apresentado na perspectiva de um observador (Discini, 2006, 

p.1), neste caso, assumido por um jornalista que cobria o protesto. O subtítulo completa as 
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informações do título, dando a dimensão da situação enfrentada pelos paulistanos, que ficaram 

presos entre policiais e manifestantes, quando voltavam para casa, na hora do rush; sendo que 

de um lado, PMs usavam gás lacrimogêneo e balas de borracha e de outro, jovens atacavam 

com pedra e fogos de artifício.  

O corpo de texto foi escrito por três jornalistas, o que significa que as cenas foram 

observadas por três sujeitos. No primeiro parágrafo, o jornal atribui a responsabilidade da 

manifestação ao Movimento Passe Livre (MPL). Informa que a ação da Polícia Militar colocou 

em risco pessoas que lotavam o bairro da Consolação no horário de rush, pois as bombas de 

gás lacrimogêneo atingiram moradores, pedestres e passageiros de ônibus na Consolação, no 

centro de São Paulo. No 3º parágrafo, há continuação da descrição de como se tinha dado o 

confronto, dizendo que a batalha principal aconteceu quando, de um lado a Tropa de Choque 

jogava bombas e disparava balas de borracha; e de outro, manifestantes respondiam com pedras 

e fogos de artifício. 

Para dar credibilidade às informações, é dada voz a uma designer, moradora de 

Higienópolis, que disse ter ido buscar a filha de 2 anos na creche, e estava na Rua Caio Prado, 

onde teve de parar seu C3 prata. “Nunca vi nada igual, achei que até ia morrer”. Veja que o 

narrador-observador enfatiza a descrição com detalhes, dando até o tipo e a cor do carro da 

motorista, cujo depoimento reforça os relatos do jornal.   

E foi exatamente essa violência relatada que, como se viu, foi desencadeada por 

descontrole da ação policial, que mobilizou milhares de pessoas a participarem da próxima 

manifestação, do dia 17/06/2013. 

Vamos analisar o caderno Metrópole A15 (Figura 68) abaixo, em busca de mais 

informações sobre quem foram os participantes deste 4º protesto, cujo antetítulo traz, de forma 

irônica, o resultado do confronto: “4º DIA DE CONFRONTOS: Detenção até antes da marcha”. 

O descontrole da situação fez com que pessoas respondessem por atos mesmo sem os ter 

cometido. 
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Figura 68 - PM prende jovens por porte de vinagre 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo 
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O título identifica parte de quem seriam esses manifestantes “PM prende jovens por 

porte de vinagre”. No subtítulo, o narrador apresenta outra característica “Policiais detiveram 

mais de 50 pessoas, desde a concentração no Teatro Municipal”. O fato de usar o substantivo 

pessoas e não mais jovens, dá margem ao leitor de poder imaginar que não só jovens foram 

detidos, mas também outras pessoas, dentre elas, adultos, idosos etc. 

A imagem não precisou usar de recursos de edição para levar o leitor a imaginar o 

cenário da violência deste 4º protesto, tanto que não há cor em destaque, pois o que sobressai é 

ação dos policiais para com um dos manifestantes, em cuja legenda, com parte da escrita em 

negrito, se confirma o que se vê na foto “Cinco contra um. Policiais militares detêm 

manifestante”.  

No 2º parágrafo, temos a característica de uma manifestante, trata-se de uma jovem de 

19 anos, estudante de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo (USP), que disse ter sido 

parada pela polícia “antes de chegar à manifestação”. Ela fora detida, junto com mais dez 

pessoas por portar vinagre na bolsa. Disse que o policial foi irônico, perguntando se ela iria 

fazer salada. Esse depoimento remete o narratário-leitor à informação dada no antetítulo de que 

houve detenção mesmo antes da marcha.  

Também foi abordado, por policiais, um professor que portava cartazes. Ele foi 

encostado na parede e só não foi detido, porque não estava portando vinagre e estava sem 

máscara. Os detidos só foram liberados depois de pagar fiança de R$ 755. Todos foram presos 

por dano ao patrimônio, formação de quadrilha e incêndio. Quanto à formação de quadrilha, o 

advogado que defende um jornalista disse que o juiz afirmou não caber acusação dessa ordem. 

Foram muitos os jovens detidos neste 4º protesto, cuja faixa etária vai de 19 a 26 anos. 

O Jornal traz que os pais reclamaram da ação policial. Uma das meninas, que havia desmaiado 

no caminho até o distrito, tinha levado o vinagre por orientação da própria mãe. Um parente, 

justificando o fato de jovens portarem vinagre, disse “Não é de nenhum grupo. Foi só porque 

acredita que as manifestações são legítimas e precisam ser respeitadas”. Dentre os detidos 

estavam também um jornalista e um metalúrgico. 

As reações que este 4º protesto provocou foram muitas, chegou até à Anistia 

Internacional que reprovou o discurso e a atitude das autoridades. 

A próxima página do caderno Metrópole, A16 (Figura 69) traz informações sobre como 

prefeito e governador se pronunciaram a respeito das manifestações. O título da manchete 

afirma que “Alckmin e Haddad descartam redução de tarifas”. No subtítulo, cada um se coloca 

de forma diferente em relação ao 4º dia de confronto, sem negociação; o prefeito disse que só 
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cumprirá promessa de campanha sobre o reajuste dos transportes e o governador afirma que 

haverá punição para a destruição do patrimônio. 

 

 

Figura 69 - Alckmin e Haddad descartam redução de tarifas 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo 

 

Porém, no corpo de texto, tanto o governador Geraldo Alckmin (PSDB), quanto o 

prefeito Fernando Haddad (PT) descartaram a possibilidade de reduzir as tarifas de ônibus, trem 

e metrô. O petista disse ter observado o protesto do Movimento Passe Livre (MPL), que recusou 

o diálogo. Ele também disse repudiar a violência, seja ela praticada por Policiais Militares ou 

manifestantes e considerar “legítima toda a forma de manifestação”, disse ainda “São Paulo é 

o berço das manifestações. O que São Paulo não aceita é a violência. De qualquer parte”. 

Atribui, assim, o repúdio à violência na cidade de São Paulo, não assumindo sua postura frente 
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ao problema. O prefeito também criticou a falta de responsabilidade do Movimento Passe Livre, 

que disse não se responsabilizar pelos atos que promove. 

O governador também descartou a redução da tarifa e voltou a enfatizar que haverá 

punição a quem destruir patrimônio público. Desde as primeiras publicações a respeito das 

manifestações, o governador tem feito a mesma declaração de que não toleraria o vandalismo. 

Finalizando a análise interpretativa das publicações sobre este 4º protesto, que conseguiu 

reunir em torno de 10 mil pessoas, podemos identificar quem foi ator que se revelou na instância 

da enunciação dos textos analisados. 

O Jornal O Estado de S. Paulo identificou e caracterizou as pessoas que participaram 

deste 4º protesto, nos seguintes termos, que convergem para a configuração do ator da 

enunciação construído pelo jornal.  

(a) Movimento Passe Livre (MPL); 

(b) 10 mil pessoas; 

(c) o grupo; 

(d) manifestantes; 

(e) jovens;  

(f) pessoas; 

(g) lideranças do movimento; 

(h) 50 pessoas; 

(i) jovens, entre eles: uma estudante de Ciências Sociais da USP de 19 anos / um professor / a 

única mulher de 25 anos desempregada dentre os 10 presos / um jornalista de 26 anos / rapaz 

de 20 anos / outro rapaz de 26 anos / estudante de 21 anos / metalúrgico de 20 anos / uma 

menina que desmaiou a caminho do Distrito. 

Pelas características apresentadas pelo jornal dos manifestantes, eles são, na sua maioria, 

jovens estudantes. Foram caracterizados como jovens destemidos que saíram às ruas dispostos 

a enfrentar qualquer problema, tanto que levaram vinagre e água para se protegerem das bombas 

de gás atiradas pelos policiais. Na edição anterior vimos que o MPL – Movimento Passe Livre, 

movimento, cujo pressuposto enunciador do Jornal O Estado de S. Paulo reconhece como sendo 

responsável pelas manifestações, orientou os jovens sobre como se proteger das referidas 

bombas. 

O narrador-observador que cobriu esta matéria deixou sua impressão sobre o 4º protesto, 

de que houve violência no confronto e que esta teria partido de ação policial. Dessa maneira, 

poderíamos descrever o ator do protesto como sendo jovens, que de alguma forma se deixaram 
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ser manipulados por militantes do MPL, e tomados por um sentimento de obstinação, 

resolveram lutar pelo objeto desejado. 

Outros sentimentos foram se misturando e tomando conta desse enunciador das 

manifestações que, a princípio, saiu às ruas somente pela revogação de R$ 0,20 das passagens 

de ônibus, trem e metrô. Houve uma mudança no cenário das manifestações, advindas da 

violência policial e intransigência dos responsáveis pela revogação do aumento. As redes 

sociais, como as do Facebook, WhatsApp e Google, tiveram contribuição importante para essa 

mudança de cenário. Estas informações permitiram a comunicação entre esses jovens em tempo 

real. As imagens de jovens sendo agredidos por policiais, veiculadas nas redes sociais, geraram 

os sentimentos de revolta e de determinação, motivando mais jovens a aderirem à causa, que 

não era mais só pela revogação do transporte, mas por um direito de manifestar. 

Se o ator da enunciação dos protestos, que se revelou nos textos, é de um jovem 

destemido e irreverente que parece ter acordado para os problemas sociais, a do destinador, a 

quem esse ator se dirige, e que se reveste nas figuras do prefeito e do governador, se mostra 

confuso, abusivo e incompetente para lidar com o problema. 

No caderno Metrópole A16 (Figura 69) que interpretamos, o prefeito e o governador só 

têm em comum uma fala, a de que descartam redução de tarifas. Em relação a como eles veem 

as manifestações, o prefeito observou os protestos que diz ser do Movimento Passe Livre; disse 

também que repudia qualquer tipo de violência, tanto de manifestantes como de policiais, mas 

se isenta da responsabilidade dos confrontos, atribuindo a São Paulo, como se a cidade fosse 

um sujeito, a não aceitação da violência. 

Já o governador quer mostrar sua autoridade, dizendo que não tolerará baderna e nem 

depredação do patrimônio público e por isso destacou que quem destruir o patrimônio tem de 

ser punido. Como se fosse possível identificar todas as pessoas que estão danificando o 

patrimônio público para então puni-las. Neste sentido, a fala do governador, apesar do tom de 

autoridade, não gera credibilidade. 

Assim, o enunciatário deste discurso do protesto é de alguém que ao mesmo tempo em 

que assume a figura de um déspota, se mostra fraco e frágil diante de um problema. 

Analisamos e interpretamos as quatro publicações do Jornal O Estado de S. Paulo dos 

quatro primeiros protestos. O resultado dessas análises nos permitiu identificar o ator da 

enunciação, considerado também o destinador desse discurso dos protestos. A narrativa sofreu 

uma mudança de estado, em função das ocorrências de cada percurso. Isso acarretou também 

numa mudança de comportamento do enunciador. O enunciador dos primeiros protestos saiu 
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às ruas para vandalizar, badernar e confrontar a polícia. Já o enunciador dos dois últimos se 

tornou um indivíduo mais consciente, que buscou não só resolver o problema do transporte 

público, mas também o direito de manifestar. 

Maingueneau (2008, p. 17) fala em “vocalidade” presente nos textos tanto orais como 

escritos, que pode se manifestar numa multiplicidade de “tons”, e estes estão associados a uma 

caracterização do corpo do enunciador.  

Quando da leitura e interpretação dos textos jornalísticos, percebeu-se manifestar nas 

instâncias enunciativas esta multiplicidade de tons, como no tom irônico do policial que 

perguntou a uma manifestante se pretendia fazer salada, porque ela estava portando vinagre e 

água para se proteger das bombas de gás lançada pela Tropa de Choque. 

Isto posto, não podemos nos deixar manipular pela aparente neutralidade de que se deve 

revestir o gênero textual jornalístico, pois as informações partem de um observador que, ainda 

que busque a objetividade no relato dos fatos, deixa transparecer sua opinião nas marcas 

enunciativas. Por mais que este enunciador observador, em função da posição que assume frente 

ao discurso, deva manter neutralidade na transmissão de fatos, ele deixa transparecer nas 

entrelinhas sua opinião. 

Concluída a análise que fizemos das notícias veiculadas no jornal O Estado de S. Paulo 

sobre as quatro manifestações ocorridas no mês de junho, cabe agora apresentar os percursos 

figurativos e temáticos, além das manifestações de outras vozes que confluem para a construção 

do ator da enunciação nos textos analisados. Para isso, agrupamos, agora, num único quadro, 

as caracterizações dos manifestantes anteriormente apresentadas para cada manifestação. 

 

 

a) No primeiro dia de protesto, 06/06/13, o jornal caracterizou os manifestantes, como sendo: 

Movimento Passe Livre (MPL), cerca de mil pessoas, manifestantes, manifestantes 

encapuzados, militantes, anarquistas insurrecionários, jovens estudantes (alguns militantes do 

MPL) e trabalhadores (que resolveram aderir ao protesto quando receberam panfleto do MPL).  

 

b) No segundo dia de protesto, 07/06/13, os manifestantes foram caracterizados também pela 

voz do Movimento Passe Livre – MPL no (Caderno Metrópole A22),  sob o título “PERFIL”, 

acompanhado por um antetítulo “Movimento Passe Livre” e pelo seguinte subtítulo “Grupo 

reúne até alunos de escola privada”;  como sendo “As bandeiras e as camisetas do PSTU e da 

União da Juventude Socialista pontilhavam o protesto na Marginal do Pinheiros [...]”;   [...] “a 
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maioria dos manifestantes era de estudantes dos ensinos médio e superior.”; [...] “a massa ainda 

foi engrossada por grêmios estudantis de escolas particulares”; “Alunos da Universidade de São 

Paulo (USP)”; “Muitos dos manifestantes, vale ressaltar, são de escolas públicas”. E ainda por 

mais esses outros termos: manifestantes, cerca de 5 mil pessoas, grupo, Movimento Passe Livre, 

Porta-vozes do grupo (representantes do MPL que não quiseram se identificar), cerca de 30 

estudantes e alguns manifestantes que foram detidos.  

 

c) No terceiro dia de protesto, 11/06/13, os manifestantes foram assim identificados  e 

caracterizados: manifestantes; representantes da UNE, PT e PSOL; estudantes de outros 

Estados; entre 10mil e 12 mil pessoas, segundo a PM; Movimento Passe Livre (MPL); 2,5 mil 

estimativa da Guarda Civil Metropolitana; integrantes; milhares de manifestantes; parte do 

grupo; outra parte; representantes da União Nacional do Estudantes (UNE) e alas jovens do PT 

e do PSOL; volume de pessoas; a marcha; o grupo; Líderes do Movimento Passe Livre. 

 

d) No terceiro dia de protesto, 13/06/13, os manifestantes foram assim identificados e 

caracterizados: Movimento Passe Livre (MPL), 10 mil pessoas, o grupo, manifestantes, jovens, 

pessoas, lideranças do movimento, 50 pessoas, jovens, entre eles: uma estudante de Ciências 

Sociais da USP de 19 anos / um professor / a única mulher de 25 anos desempregada dentre os 

10 presos / um jornalista de 26 anos / rapaz de 20 anos / outro rapaz de 26 anos / estudante de 

21 anos / metalúrgico de 20 anos / uma menina que desmaiou a caminho do Distrito. Pelas 

características apresentadas pelo jornal dos manifestantes, eles são, na sua maioria, jovens 

estudantes; mais de 50 pessoas haviam sido detidas até às 21h.  

 

 Nos três primeiros protestos, os do dia 06 e 07 e 11 de junho de 2013, os percursos 

figurativos que identificam e caracterizam os manifestantes convergem para os temas do 

radicalismo (Movimento Passe Livre, militantes, anarquistas insurrecionários, alguns 

militantes do MPL; as bandeiras e as camisetas do PSTU e da União da Juventude Socialista 

pontilhavam o protesto na Marginal do Pinheiros, representantes da UNE, PT e PSOL, e alas 

jovens do PT e do PSOL); e da violência (manifestantes encapuzados, alguns manifestantes que 

foram detidos, a massa ainda foi engrossada por grêmios estudantis de escolas particulares, 

milhares de manifestantes). O tema radicalismo é marcado nos textos pelas locuções dos 

integrantes do Movimento Passe Livre que ensinam, inclusive, os manifestantes a se 

defenderem da polícia. Já o tema violência vem marcado pelas descrições de destruição ao 
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patrimônio público e ação da polícia contra os manifestantes para coibir essas ações, o que fez 

com que as pessoas que, não estavam participando, fossem prejudicadas, segundo o jornal. O 

radicalismo e a violência dos manifestantes constituem portanto, o percurso temático que 

predominou nos textos relativos a esses três primeiros dias de protestos. Esse percurso ficou 

marcado nos textos pelos termos vandalismo que, se pressupõe que quem os comete sejam 

vândalos e violência que configura os manifestantes como sendo violentos. 

 Nos textos do quarto protesto, mantém-se o protagonista das manifestações, configurado 

pelas mesmas figuras e temas anteriores, pela temática do radicalismo e violência, porém agora 

o sujeito gerador da violência são os policiais e a tropa de choque. O tema radicalismo fica 

condicionado à ação policial que, apresenta um radicalismo exacerbado, de quem parece ter 

perdido o controle. O tema violência continua reiterado pelas figuras e subtemas que se 

disseminam nos textos (Manifestantes respondem com pedras e fogos de artifícios; Policiais da 

Rota, fora do foco de confronto, dispararam aleatoriamente balas de borracha contra pessoas 

que estavam na rua). Porém, fica evidente que há uma mudança em relação a quem seria o 

sujeito deflagrador da violência. Como se pode ver acima, o culpado pela violência do protesto 

que, deixou o paulistano refém de bombas e tiros de borracha, são os policiais. Os manifestantes 

continuam praticando ações que tematizam o vandalismo, porém, esse passa a ser consequência 

e não causa do motivo gerador da violência.  

 O tema violência vem também marcado pelas figuras imagéticas que acompanham os 

textos, seja em imagens de policiais atacando os manifestantes, ou de policiais prendendo 

manifestantes. Essas imagens produzem um efeito de sentido de realidade, que leva à 

indignação.  

 Apesar de apresentar os temas radicalismo e violência sobre outro viés, trazendo como 

protagonistas os policiais, percebe-se ainda uma resistência do enunciador do jornal em assumir 

sua postura de reconhecer o manifestante como vítima da situação. Tendo em vista que, ao 

relatar os confrontos, o narrador coloca as pessoas não participantes como vítimas desses 

confrontos entre policiais e manifestantes.  

 Em síntese, o estado de disforia dos manifestantes se ameniza, mas não se altera 

completamente. 

 

5.2.5 Publicação de Terça-feira, 18 de junho de 2013 

Desta publicação, sobre o quinto dia de protesto de 18/06/13 (Figura 70), selecionamos 

os seguintes textos para análise: 
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Manchete: Protesto se espalha pelo País e políticos viram alvo. 

Metrópole A11: Protestos se espalham pelas ruas do Brasil e põem governantes em alerta. 

Metrópole A12: No 5º e maior protesto, SP não tem presos e feridos. 

Metrópole A13: Bandeiras brancas e flores substituem as siglas de partidos. 

Metrópole A14: ‘Sou contra o roubo do dinheiro do povo’. 

Metrópole A15: Pelas redes sociais, 79 milhões de pessoas falando de um mesmo tema. 

Metrópole A18: Alckmim agora elogia líderes do movimento. 

Metrópole A19: Prefeito se cala e secretário afirma que subsídio depende da União 

 

É possível ver, pelas imagens de capa desta publicação (Figura 70), a dimensão deste 5º 

protesto que marcou o país, considerada a maior manifestação no país desde o Fora Collor 

(1992). A imagem de capa traz três fotos. A maior é a do Congresso Nacional, tomada pela 

multidão; a segunda, a imagem menor logo abaixo, mostra as pessoas na Assembleia do Rio de 

Janeiro; e a terceira imagem mostra a Marginal do Pinheiros em São Paulo repleta de pessoas 

segurando faixas e cartazes. 

Os tons amarelo e laranja voltam como pano de fundo para as duas imagens menores, 

enquanto o branco predomina na imagem maior. O tom amarelo, como visto anteriormente na 

interação cromática proposta por Barros (2014), vai em direção do destinatário, neste caso, o 

narratário, o leitor do jornal. O tom laranja é visto, na semiótica da publicidade, como a cor que 

transborda irradiação e expansão. Assim, o efeito que se quis dar com o uso dessas duas 

tonalidades foi o de levar o leitor a imaginar a grandeza do movimento. Já a cor branca usada 

na imagem maior sugere, dentre suas várias acepções, um momento de busca da ordem, da 

simplicidade, da luz, que conflui com o monumento que é o Congresso Nacional. 

A legenda abarca a informação de quantas pessoas saíram às ruas, “pelo menos 230 mil” 

em 11 Estados e a informação de que, em São Paulo, partidos foram impedidos de levantar 

bandeiras. As bandeiras foram substituídas por cartazes, como se verá mais adiante. 
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Figura 70 - Protesto se espalha pelo País e políticos viram alvos 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo 
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No título desta manchete é possível identificar, ainda que implicitamente, quem são os 

supostos enunciatários deste discurso, a quem os enunciadores deste grande protesto se dirigem 

“Protesto se espalha pelo País e políticos viram alvo”. Vimos que, nos quatro primeiros 

protestos no Estado de S. Paulo, os manifestantes se dirigiam ao prefeito Fernando Haddad e 

ao governador Geraldo Alckmin. O objeto-valor buscado pelos manifestantes também era 

outro, tratava-se da revogação do aumento de R$ 0,20 nos transportes públicos e que agora se 

transformou em muitos outros, como se confirmará na interpretação do corpo de texto desta 

manchete. 

No primeiro parágrafo do corpo de texto desta manchete temos a informação de que 

“Uma onda de protestos – maior que as anteriores e com leque de reivindicações mais amplo – 

voltou a tomar conta das capitais e importantes cidades dos onze Estados ontem”, confirmando 

o que dissemos sobre a busca de outros objetos-valor. Ainda no mesmo parágrafo, o jornal 

descreve um dos motivos deste grande protesto “Uma das principais características das marchas 

foram demonstrações de insatisfação e rejeição da política institucional”.  

Numa análise semiótica do nível semântico discursivo, os esquemas narrativos abstratos 

podem ser recobertos por temas e revestidos de figuras, com a finalidade de concretizar o 

sentido da narrativa (Fiorin, 2013, p.90).   

Desse modo, esse esquema narrativo abstrato em que pessoas demonstram insatisfação 

e rejeição pela política institucional, poderia ser concretizado por figuras e temas, no nível 

discursivo. Assim, o sujeito estando em disjunção com os objetos-valor que busca, revestidos 

nas figuras de uma educação de qualidade, sistema de saúde decente, segurança e oportunidade 

para acesso à cultura e lazer, rejeita a política ora institucionalizada. O protesto foi o caminho 

encontrado para este sujeito entrar em conjunção com os objetos buscados. O tema do discurso 

deste 5º protesto é revolta  pela forma como o país está sendo mal administrado e pela corrupção 

instalada em várias esferas do governo.  

Em São Paulo, os manifestantes impediram representantes de partidos de levantar 

bandeiras, dizendo não se tratar de comício “Não é comício, fora partidos”, gritaram 

manifestantes”. Isto mostra que o povo, principalmente o paulistano, está cansado de promessas 

feitas nos comícios, não cumpridas. 

Ainda no corpo de texto, o jornal dá voz à presidente Dilma Rousseff, que disse serem 

as manifestações pacíficas “legítimas e próprias da democracia”. No entanto, apesar de 

reconhecer a legitimidade das manifestações, diz monitorar cada vez mais de perto a onda de 
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protestos. Desta vez, o governador Geraldo Alckmin amenizou o discurso e elogiou os líderes 

do movimento, que na semana passada havia classificado de “vândalos” e “baderneiros”. 

Na sequência, analisaremos o caderno Metrópole A11 (Figura 710 em busca de mais 

informações que possam configurar o ator da enunciação deste 5º protesto. 
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Figura 71 - Protestos se espalham pelas ruas do Brasil 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo 

 

A imagem (Figura 71) deste caderno traz um céu azul e as cores dos objetos em torno 

do espaço bem definidas. Conforme o significado das cores, o azul vem do persa lazward, 

“azul, lápis-lazuli”. É a cor do espírito e do pensamento. Simboliza a lealdade, a fidelidade, a 

personalidade, a sutileza, o ideal e o sonho. É a mais fria das cores frias. Segundo Barros (2014, 

p. 76) apud Kandinsky (1975, p. 53-54) no visual cromático, o azul é concêntrico e afasta-se 

do destinatário, se fecha. E foi exatamente o que pretendeu o narrador, trazendo a foto do céu, 

simbolizando a cor do espírito e do pensamento. A ideia era de provocar um efeito de sentido 

que mostrasse que o pensamento naquele momento era único, todos estavam no mesmo espírito 

e voltados para o mesmo objetivo, o de se fazer ouvir por todos os descasos que vinham 

sofrendo.   

Porém, o tom azul contrasta com o laranja e o preto. É possível perceber um fundo 

laranja cobrindo a maior parte dos manifestantes, contrastando com o preto representado por 

uma minoria, logo abaixo. Ainda nos atendo ao visual cromático proposto por Barros (2014, 

ibidem), a cor laranja é considerada uma cor quente, portanto assim como o amarelo, tem 

movimento excêntrico e produz efeito de aproximação da enunciação, vai ao encontro do 

destinatário, neste caso, do leitor. O laranja ainda simboliza a cor do sucesso, da agilidade 

mental, e da prosperidade. A cor preta é não cor, pela ausência de vibração. Apesar de estar 
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associada ao luto, transmite introspecção, favorecendo a autoanálise e significa também 

dignidade. 

Na legenda da referida imagem, o leitor encontra a informação de que essa multidão 

ocupava o Largo da Batata, no centro de São Paulo e ainda que outros participantes haviam se 

dividido em quatro blocos ocupando as ruas da capital: 

 

O antetítulo deste caderno traz depoimentos de pessoas que reconheceram a importância 

das primeiras manifestações ocorridas no estado de São Paulo, cuja violência presente em cada 

uma delas, mostrada nas redes sociais, teria impulsionado cidadãos de toda a parte do país para 

aderir a este 5º grande protesto. Enfatizamos sobre a importância que tiveram as redes sociais 

para a comunicação entre milhares de pessoas. Tanto, que duas delas deram o depoimento ao 

jornal pela rede social do Twitter. 

 

Na capa, o título dizia que o protesto se espalhara por todo o país e políticos viraram 

alvo. Já neste caderno, a informação é de que os protestos se espalharam pelas ruas do Brasil e 

colocaram governantes em alerta. No subtítulo temos a informação de que 50 mil marcharam 

só em São Paulo.  

No corpo de texto, o primeiro parágrafo repete as informações de capa, dizendo tratar-

se de “Uma nova onda de protestos, maior que as anteriores e com um leque de reivindicações 

mais amplo” [...]. No subtítulo viu-se que 50 mil participaram na cidade de São Paulo e agora 

no corpo de texto, se tem a informação de que este número foi estimado pela Polícia Militar 

que também informou ser esta a primeira manifestação sem violência. 

No segundo parágrafo, reitera-se o dito no corpo de texto de capa de que “Uma das 

principais características das marchas de ontem foram expressões de insatisfação e rejeição da 

política institucional”. No entanto, no sétimo parágrafo temos a informação de que “O principal 

ponto de ligação entre os manifestantes continuou sendo o protesto contra a elevação da tarifa 

dos transportes urbanos”. Segundo o jornal, os repórteres do Estado teriam verificado ter 

aumentado o número de grupos de insatisfeitos que aderiram às manifestações, com novas 

demandas. Confirma nosso argumento inicial de que a rejeição pela violência policial contra os 

manifestantes foi uma das principais tônicas, além dos gastos do governo federal para promover 
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a Copa do Mundo. Consequentemente, a violência ocorrida nos quatro primeiros protestos 

acabou motivando os paulistanos a saírem às ruas, agora pelo simples direito de manifestar 

contra tudo e todos. 

 Os manifestantes que ocuparam as ruas da cidade de São Paulo e até agora foram 

caracterizados como pessoas, sem descrição específica, no décimo e décimo primeiro 

parágrafos passam a ter identidade, como veremos a seguir: 

Nas imediações do Largo da Batata, um grupo de mães organizou um ponto 

de apoio para mulheres que levaram crianças ao ato. Um pouco mais adiante, 

na Avenida Brigadeiro Faria Lima, pessoas saíram às janelas dos edifícios 

comerciais para aplaudir e jogar papel picado sobre a passeata” (10º parágrafo 

do caderno Metrópole A11). 

“Defensores do meio ambiente, feministas, organizações de direitos humanos, 

professores, e pais de manifestantes presos em manifestações anteriores foram 

alguns dos grupos que aderiram ao protesto na capital paulista” (11º parágrafo 

do caderno Metrópole A11). 

 

Mais adiante, no décimo quarto parágrafo, o narrador dá voz ao ministro da Educação, 

Aloízio Mercadante, que se mostrou favorável às manifestações, e vê os manifestantes como 

estudantes: “É muito bem-vindo os estudantes reivindicarem. O que não pode ter é violência”, 

afirmou”. No próximo parágrafo, o 15º, a voz é dada ao ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso (PSDB), que usou sua página no Facebook para criticar quem qualificou os 

manifestantes como “baderneiros”. Disse ainda que as lideranças do país precisam entender o 

porquê desses acontecimentos nas ruas. 

Quem chamou os manifestantes em quase todas as publicações de vândalos e 

baderneiros foi o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, do mesmo partido do 

ex-presidente. O que o leitor poderia se perguntar é por que ninguém se manifestou em defesa 

destes jovens manifestantes nos protestos anteriores? Seria porque não acreditavam na 

convicção ou poder de luta desses jovens? 

Os cadernos Metrópole A12 (Figura 72) e A13 (Figura 74) ocuparam uma mesma página 

do jornal, a qual apresentaremos na íntegra. Porém, logo abaixo desmembramos os cadernos 

para permitir a leitura e acompanhamento pelo leitor, da análise realizada. Neste caderno se 

especificam os verdadeiros motivos pelos quais as pessoas resolveram mobilizar-se. 
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Figura 72 - No 5° e maior protesto, SP tem presos e feridos 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo 

 

Nesta edição especial do caderno Metrópole ocupando duas páginas, são apresentadas 

quatro imagens seguindo o padrão anterior, que tem como fundo o tom laranja contrastando 

agora com o azul, o branco, o vermelho, o preto e o verde. Uma mistura de cores frias e quentes 

que dão o tom da manifestação, que se compõe de pessoas de todas as classes sociais e de vários 

segmentos da sociedade.  

A legenda descreve as fotos mostrando como os manifestantes se dividiram para tomar 

as principais avenidas e ruas da cidade. Estranhou-nos o fato de não haver legenda para explicar 

a quarta foto, de um sobrado na cor verde. 

Abaixo, apresentamos o caderno A12 desmembrado do A13 (Figura 73). 
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Figura 73 - Uma nova forma de atuação política e seus desafios 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo 
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O protesto agora recebeu um nome:   

É possível depreender do nome dado a este 5º e maior protesto que os protestos 

realizados na cidade de São Paulo foram o estopim e o deflagrador dos outros protestos 

realizados em outras capitais, culminando neste, que parou o país. 

No antetítulo, o jornal traz a repercussão do movimento pelas redes sociais, o que nos 

permite perceber que houve um diálogo entre os textos impressos e os digitais. O jornal 

publicou o evento no dia seguinte, mas trouxe os textos do Facebook, do Instagram e Twitter 

que circularam no tempo real do acontecimento. 

 

(Caderno Metrópole A12) 

Caderno Metrópole A 13 (que se encontra após a análise do caderno A12) 

  

Assim, ao trazer as opiniões dos internautas, do dia anterior para o texto do jornal no dia 

seguinte, houve uma atualização do discurso, projetando-o ao momento presente do 

acontecimento. 

O título “No 5º e maior protesto, SP não tem presos e feridos” muda o cenário das 

publicações anteriores e também mudará o perfil dos enunciadores das manifestações. No 

subtítulo “Manifestação pela redução da tarifa fechou Faria Lima, Paulista e Marginal, mas sem 

que houvesse registro de ocorrências” se tem a confirmação de que se trata do mesmo 

manifestante que saiu às ruas nos primeiros protestos, tendo em vista que o primeiro objetivo 

permanece. Então o que teria acontecido com este enunciador que passou de vândalo e 

baderneiro para herói?  

Há um ditado popular que diz “O tiro saiu pela culatra”, o que se pode depreender é que 

realmente aconteceu o contrário do esperado. O narrador, também considerado um observador 

dos fatos, ao noticiar as cenas de vandalismo e os prejuízos causados pela tomada das vias 

públicas pelos manifestantes, teve também de informar que os militares usaram da força para 

coibir as manifestações. A mudança no enfoque das informações veiculadas na mídia impressa 

e a repercussão dos protestos também nas mídias digitais fizeram com que o leitor mudasse de 

opinião.   
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Se o leitor não tivesse acesso às mídias sociais, talvez o movimento não tivesse 

alcançado tamanha proporção, como veremos no 8º parágrafo: 

 “Das janelas, jogavam papel picado e estendiam panos brancos – sinal de apoio aos 

manifestantes já combinado pelo Twitter e pelo Facebook, com a hashtag#vemprajanela”. 

Também não se descarta a proposição de que os próprios governantes teriam tido acesso 

às informações veiculadas nessas mídias, e ao perceberem que não teriam como coibir os 

protestos, abriram mão da força das polícias. 

Este argumento de que as cenas de violência nos protestos anteriores podem ter sido 

geradas pela truculência da Policia Militar, que teria recebido ordens de cima para coibir os 

protestos, se confirma nos enunciados dos seguintes parágrafos, em que se percebe também um 

‘tom de ironia’: 

Paz. Em toda a passeata o clima foi de cessar-fogo entre a Polícia Militar e os 

manifestantes. Depois de quatro protestos com confrontos entre manifestantes 

e PM, o governador do Estado mudou de estratégia, chamou o grupo para uma 

reunião de manhã e descartou o uso da Tropa de Choque (4º parágrafo). 

Na Avenida Brigadeiro Faria Lima, só seis PMs acompanhavam marcha de 

milhares de pessoas, entre eles o major Paulo Wilhelm de Carvalho. “A 

garantia que vai dar tudo certo é que só estamos nós aqui”, disse o major. “Até 

porque se não der sou o primeiro a ser trucidado!”, brincou” (5º parágrafo). 

O máximo de hostilidade com a PM era o grito mais comum de ontem à noite: 

“Que coincidência: sem polícia não tem violência” (6º parágrafo). 

Quando a liderança do MPL informou, durante as negociações com a 

Corporação, que pretendia tomar a Ponte Octávio Frias de Oliveira, o major 

Wilhelm não reclamou e só comentou: “Vai dar uma boa foto”. (6º parágrafo). 

 

Queremos esclarecer que não estamos tomando partido em favor de nenhum dos 

envolvidos nos confrontos, quer seja dos manifestantes, da Polícia Militar ou dos governantes, 

ainda que essa seja uma tarefa difícil diante dos acontecimentos.  Foram os enunciados que 

descreveram as cenas de violência dos primeiros protestos, que nos levaram à pressuposição de 

que os confrontos foram gerados pelas ações da Polícia Militar, que recebiam ordem dos 

governantes para coibir as passeatas. Essa ação mudou o perfil do enunciador-destinador dos 

primeiros protestos, que foi melhorando sua performance a cada protesto.    

Desde suas primeiras publicações, o Jornal O Estado de São Paulo atribui a 

responsabilidade dos protestos ao Movimento Passe Livre (MPL). Não foi diferente nesta 

publicação sobre a grande marcha, como se pode ver no primeiro e segundo parágrafos do corpo 

de texto deste caderno A12:  

Na maior passeata desde o começo do Movimento Passe Livre (MPL) em São 

Paulo, pelo menos 50 mil pessoas (segundo relatório do setor de Inteligência 
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da Polícia Militar às 18 horas) caminharam pacificamente pelas zonas oeste e 

sul da capital paulista (1º parágrafo). 

A marcha seguiu o roteiro ditado pelos organizadores. Sem restrição da Polícia 

Militar, a passeata teve liberdade para tomar e fechar vias importantes da 

cidade (2º parágrafo). 

 

Em face do exposto, podemos dizer que o ator dos protestos, para o Jornal O Estado de 

S. Paulo, desde o início foram os integrantes do Movimento Passe Livre (MPL). Também o 

primeiro objeto-valor de desejo deste enunciador se mantém, porém se somou a outros, como 

já vimos na manchete de capa e agora mais detalhado no primeiro parágrafo deste caderno: 

O grito de guerra pela redução da tarifa de ônibus, metrô e trem – que era 

originalmente a pauta central – marcou presença, mas o coro foi engrossado 

por outras demandas como mais educação, fim da violência policial e contra 

todos os partidos políticos (1º parágrafo do caderno Metrópole A12). 

 

No caderno A12 (Figura 72), se encontra também uma análise do evento, feita por Rafael 

Alcadipani, Fernando Luiz Abrucio e Marco Antonio Teixeira, cujo título: “Uma nova forma 

de atuação política e seus desafios”, a qual faz uma reflexão sobre o movimento que parou São 

Paulo. Os comentaristas discorrem sobre o tema, colocando o que poderia ter gerado as 

manifestações. O primeiro fato se deve às pouquíssimas iniciativas populares que teriam 

vingado, como a Lei da Ficha Limpa. A segunda reflexão reconhece haver um paradoxo entre 

o que quer a esfera pública e o que de fato está acontecendo com os brasileiros.  

A esfera pública incentiva a desmobilização dos indivíduos frente à esfera pública. No 

entanto, a tecnologia está atuando de forma contrária, pois permite conexões espontâneas e 

rápidas, onde as notícias são disseminadas em altíssima velocidade e as opiniões são facilmente 

disseminadas, conforme trouxe a análise. Concluiu-se assim, que em especial sobre o 

Movimento Passe Livre, sua vitória ocorrerá se ele conseguir abrir canais de comunicação com 

Poderes Executivo e Legislativo dos três níveis de governo. 

Continuando a análise das notícias veiculadas no Jornal O Estado de S. Paulo, nos 

ateremos agora ao caderno A13 (Figura 74), cuja matéria segue abaixo. Como já analisamos as 

fotos e antetítulo, vamos direto para o corpo de texto em busca de mais informações sobre quem 

seriam o ator da enunciação deste grande discurso, que foi a manifestação de 17/06/2013. 
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Figura 74 - Bandeiras brancas e flores substituem as siglas de partidos 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo 

No título deste caderno é possível confirmar o que dissemos sobre as habilidades 

adquiridas na organização dos protestos: “Bandeiras brancas e flores substituem as siglas de 

partidos”. No subtítulo, os organizadores orientavam a massa de como agir para evitar cenas de 
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violência “Gritos mais comuns eram os que exigiam uma manifestação sem violência; quando 

havia excessos, massa vaiava”. 

Por outro lado, o sujeito responsável pelos protestos, retratado pelo Jornal O Estado de 

S. Paulo, como sendo o MPL – Movimento Passe Livre, também pode ser considerado o 

manipulador-destinador de milhares de pessoas que decidiram sair às ruas. No início das 

manifestações, os sujeitos manipulados foram os jovens, na sua maioria, e agora esses sujeitos 

se tornaram tantos outros, pessoas de todas as idades e toda a esfera da sociedade.  

Viu-se anteriormente, na edição do jornal de 08/06/13, que o MPL fez uma pesquisa 

junto aos internautas de como achavam que deveriam transcorrer as manifestações: (a) a 

maioria, (1,1 mil votos) escolheu a opção “Sem vandalismo, se a polícia agir a gente grava e 

divulga a repressão”; (b) Somente 200 pessoas votaram em “Sem vandalismo, mas se a polícia 

vier para cima, nós vamos para cima deles!”; (c) “Fazer muito barulho e parar o trânsito” reunia 

mais de 200 votos”; (d) e menos de 100 pessoas votaram em “Com vandalismo! Tem que 

quebrar tudo e dar motivo pra falarem!” 

Na sequência, analisaremos o caderno Metrópole A14 (Figura 75), o qual traz um 

panorama sobre o que o povo buscou ao sair às ruas, o que nos levou a identificar outros perfis, 

como propõe o antetítulo: .  Logo abaixo, o jornal mostra a 

repercussão do protesto por outros meios de comunicação, como o da culinarista e 

apresentadora de TV, Palmirinha, que se mostrou impressionada e reconheceu o protesto não 

ser só pelos R$ 0,20. Dois internautas também deram seu depoimento, sendo que um deles se 

mostrou crítico em relação ao protesto, pois questionava de quem seria o comando dessas 

passeatas.  
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Figura 75 - 'Sou contra o roubo do dinheiro do povo' 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo 

 

O título “Sou contra o roubo do dinheiro do povo”, foi seguido de um subtítulo, o qual 

confirma que a revogação do aumento teria ficado em 2º plano, teria sido somente o estopim 

gerador da manifestação gigante, conforme atribuiu o jornal “Para manifestantes que se 

juntaram à passeata, alta da tarifa ficou em 2º plano”.  

A imagem multicolorida mostra a dimensão do evento e dialoga com o antetítulo “O 

país na rua: Multidão de várias faces”, onde pessoas formam uma grande massa, segurando 

cartazes, nos quais expressam descontentamento em alguns ou pedem soluções em outros. 

Muitos dos cartazes foram escritos ali mesmo (5º parágrafo do corpo de texto).  
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 No corpo de texto, vários manifestantes tiveram voz na notícia do jornal e cada um se 

expressou de uma forma, como traremos na tabela a seguir. Desta forma, também teremos o 

perfil (Tabela 3) destas pessoas que concorrerão para a definição do ator da enunciação. 

 

Tabela 3 - Perfil dos manifestantes 

 

Manifestante Motivos do protesto 

Consultora, 21 anos “Não é só pela passagem, não” [...], “mas 

também contra os políticos, contra a 

corrupção e por melhores condições na 

saúde e na educação.” 

Moradora da Brasilândia, zona norte Contou que precisa usar três ônibus para 

ir trabalhar. Mas reforçou: “Quero 

protestar também contra o roubo do 

dinheiro do povo, contra a corrupção”. 

Professora de Educação Infantil, 

moradora do Capão Redondo 

“Eu quero protestar contra o desamparo 

da educação”. 

Um grupo liderado por  militantes com 

bandeiras, acompanhados por grupos de 

jovens vestidos de com roupas pretas 

protestavam contra a presença dos 

partidos. 

Escritora, 41 anos “Vim protestar contra a violência. Vejo 

aqui meus amigos, os filhos dos meus 

amigos, e não posso permitir a violência 

contra uma passeata no Estado de 

direito”, afirmou. 

[...] “o protesto contra as passagens não 

poderia ser dominado por partidos.” 

“Essa é uma luta da população”, afirmou.  

Criticou a cobertura da imprensa nos dias 

anteriores.  

“Decidi vir principalmente depois que li 

nos jornais. Você me desculpe, mas li 
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absurdos contrários à manifestação nos 

jornais, afirmou. 

“Não poderia deixar de vir”. 

Duas amigas que foram direto do 

trabalho, uma moradora do Campo 

Limpo. 

(Moradora do Campo Limpo) “Eu vim 

protestar contra a tarifa do ônibus, mas 

também contra a violência”. 

“Eu gasto 1h30 para chegar da minha 

casa até a Vila Madalena”. 

( A amiga) “Mas não é só contra os 

ônibus precários”. “É um protesto contra 

os políticos, contra o dinheiro gasto na 

Copa”. 

Designer de 31 anos, que caprichou no 

visual para não chamar a atenção da PM. 

 

“Quando soube que a Tropa de Choque 

não viria, tomei coragem. Meu protesto é 

contra a falta de mobilidade”. 

Bancário de 29 anos “Foi minha primeira vez. Na quinta-feira, 

todos os meus amigos participaram, 

menos eu. Fiquei arrependido”, disse. 

Um grupo de mães feministas (cerca de 

30 mães). Todas vestiam uma peça de cor 

vermelha como forma de identificação do 

grupo. 

Montaram uma creche para que as mães 

que quisessem participar pudessem 

deixar as crianças. Também reuniram 

pessoas para fazerem pães e bolos para 

oferecerem aos manifestantes. Não havia 

um protesto definido. 

Empresário de 45 anos “Não ando de ônibus, mas sei que os 

encargos são altos para todos. Fui cara-

pintada, briguei pelo Lula, ver isso me 

traz de volta a esperança.” 

Aposentada de 61 anos Também classificou de ‘vândalos’, 

os estudantes que saíram às ruas para 

protestar contra o aumento do transporte 

público. Mas mudou de ideia quando a 

polícia resolveu atacar. “Tremi de raiva 



246 
 

 

quando vi isso e resolvi que a única forma 

de pedir desculpas aos jovens era 

participar hoje. Estou cheia de emoção”, 

disse. 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo (2013) 

 

Nesse quinto protesto realizado em de 17de junho de 2013 (Figura 76), há vários 

percursos figurativos a se considerar para definir o ator da enunciação.  

Pudemos perceber pelo não dito, mas implícito nas notícias enunciadas, que o ator desta 

grande marcha se configura como alguém que estava insatisfeito com os péssimos serviços 

públicos prestados à sociedade brasileira. Associa-se a isso, o fato de veicular na mídia notícias 

sobre corrupção envolvendo o dinheiro público e os gastos para a realização da Copa do Mundo 

no país.  Por isso, esse ator repudia os responsáveis por gerir os recursos públicos desses 

serviços. 

Os temas presentes nos discursos das notícias do Estado eram de indignação e revolta. 

Esses temas, construídos como um simulacro representando a verdade, foram figurativizados 

por catracas de ônibus queimadas que marcaram as imagens de capa do jornal. Esses protótipos 

de catracas feitos com materiais reciclados eram carregados por jovens que enxergaram, no 

aumento das passagens, as consequências que esse aumento traria: a restrição do direito de ir e 

vir.    

No entanto, parte-se do princípio de que, quem produz um texto oral ou escrito, o faz 

pensando em dirigi-lo a alguém. Assim, um eu sempre se dirige a um tu. Consequentemente, 

se no discurso há um enunciador pressuposto, este se dirige também a um enunciatário 

pressuposto. Entendemos que analisar o dizer do enunciatário se faz necessário, na medida em 

que, suas respostas encontradas nos enunciados e interação ou não com o enunciador também 

se constituem marcas que contribuem para a identificação e a caracterização do perfil desse 

enunciador. 

Fiorin (2012, p.154) diz que para se pensar o enunciatário como ator da enunciação, será 

necessário voltar à retórica, de Aristóteles, que assim o define:  

Num ato de comunicação, três elementos acham-se envolvidos: o orador, o 

auditório e o discurso, ou, em outros termos, o éthos, o páthos e o lógos. 

Atualmente, poder-se-ia dizer que, num ato comunicativo, há uma relação 

entre três instâncias: o enunciador, o enunciatário e o discurso (op. cit.). 
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Isso posto, para definir o ator da enunciação deste grande protesto de 17 de junho de 

2013, analisaremos o caderno Metrópole A18 (Figura 76) e A19 (Figura 77) pois, neles, 

encontramos o depoimento de vários políticos que contribuirão para a configuração do ator da 

enunciação. 
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Figura 76 - Alckmin agora elogia líderes do movimento 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo 

 

O título da matéria já se inicia de forma irônica, ao trazer o depoimento do governador 

Geraldo Alckmin “Alckmin agora elogia líderes do movimento”, evidenciado pelo uso do 

advérbio agora.  A narratividade do enunciado com o emprego do advérbio agora mostra que 

antes isso não ocorria. E realmente não ocorreu, antes, o governador usou de seu poder de 

autoridade para ordenar à Polícia Militar e à Tropa de Choque que coibissem as manifestações.  
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Em vários depoimentos, o governador Geraldo Alckmin mostrou não acreditar no 

propósito dos protestos, principalmente por ser composto, na sua maioria, por jovens, tanto, que 

os taxou de “vândalos” e “baderneiros” nos quatro protestos que antecederam a este. 

  
Alckmin, que na semana passada chegou a classificar os manifestantes como 

“vândalos” e “baderneiros”, destacou a decisão de proibir o uso de balas de 

borracha durante a manifestações públicas e, por duas vezes, elogiou os líderes 

do Movimento Passe Livre (MPL) (2º parágrafo do corpo de texto do caderno 

Metrópole A18). 

 

O que o teria feito mudar o tom do discurso? A mudança de tom do seu discurso se deu 

após 4ª manifestação, depois que as cenas de violência veicularam por todas as mídias e redes 

sociais, mobilizando milhares de pessoas que se viram na condição daqueles jovens e decidiram 

apoiá-los. Por isso, depois de ver o poder da massa presente nas ruas da cidade de São Paulo, 

passou a elogiar os protestos, dizendo que eles “fortalecem a democracia”. 

Nas edições anteriores, o governador disse ter dado ordens às polícias para coibirem as 

manifestações, com o pretexto de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos paulistanos. Porém, 

neste protesto, parece que sua preocupação primeira não cabia no contexto da situação “Acho 

que podemos dar um exemplo de que preservamos o direito das pessoas de manifestação, sem 

prejuízo para ninguém”. Isto significa que, neste dia não houve pessoas que deixaram de ser 

socorridas em hospitais do centro da região, o comércio não teve que ser fechado mais cedo e 

muitas pessoas ficaram presas em congestionamentos como fora alegado anteriormente? 

Até o ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, resolveu dar seu depoimento, o que 

não aconteceu nos protestos anteriores. Ele disse que desqualificar os protestos dos jovens, 

“como se fossem ação de baderneiros”, constitui “um grave erro”.  E assim, criticou o 

governador Geraldo Alckmin. O ex-presidente justificou as manifestações, dizendo “é melhor 

entendê-las” e perceber que elas “decorrem da carestia, da má qualidade dos serviços públicos, 

das injustiças, da corrupção”. 

Ambos, governador e ex-presidente são do mesmo partido. Poderia, ingenuamente, o 

leitor do jornal pensar que o ex-presidente não poupou nem o seu colega de partido, ou ainda 

que os comentários tivessem sido elaborados em função de sua experiência como político que 

atuou em várias esferas do governo. Mas o que se depreendeu deste discurso é que o ex-

presidente teria se aproveitado da crítica ao colega para, na verdade, criticar o seu sucessor à 

Presidência da República, também já ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a atual 
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presidente Dilma Rousself, indicada por Lula. Se Fernando Henrique tivesse apoiado o 

governador, não teria propriedade para fazer as críticas que fez. 

O jornal O Estado apresenta uma análise feita por Carlos Melo, Cientista Político e 

Professor do Insper, sobre o protesto que se iniciou pela revogação do aumento de R$ 0,20 nas 

tarifas dos transportes públicos. O cientista entende o recuo de Geraldo Alckmin e Fernando 

Haddad “indisfarçável”. Disse ser frio o posicionamento do prefeito e chamou de “beligerante”, 

a postura do governador. Disse que os governantes mudaram radicalmente por forças das 

circunstâncias e pelos erros que eles próprios teriam cometido. Assim sendo, se viram obrigados 

a “desdizer o que se disse como se antes não dissessem absolutamente nada – e, de fundamental, 

foi quase tudo o que de fato disseram”. 

Na análise, o cientista ainda disse que ambos, prefeito e governador teriam agido 

“extemporaneamente como se lidassem com um bando de garotos. E não perceberam que os 

vinte centavos de aumento das tarifas eram mais que um dinheiro de troco”. Embutido nesse 

valor estava o repúdio pelo processo crescente de desgaste e ineficiência do Estado e do sistema 

político que deixaram de funcionar na cidade, há tempos. O cientista questiona sobre a 

qualidade de vida nos centros urbanos, que diz tangenciar o desespero, devido à imobilidade 

urbana, a vertiginosa e sufocante verticalização, a baixa qualidade da saúde, o descaso com a 

educação, as enchentes, o custo de vida e a insegurança. Este último item disse ter vindo 

recheado de casos, os mais escabrosos, os quais o governador teima em transformar em mera 

questão de menoridade penal. 

Conclui dizendo que Alckmin e Haddad, como a presidente da República e todos os 

partidos políticos negligenciaram o potencial explosivo da situação. Disse ainda que o “sistema 

político nacional deixou de olhar e sentir a pulsação social, o clima das ruas; a nova sociedade. 

E é hoje incapaz de compreender, canalizar as demandas e representar os cidadãos”. 
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Figura 77 - Prefeito se cala e secretário afirma que subsídio depende da União 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo 

 

No caderno Metrópole A19 (Figura 77), o título retrata a situação do prefeito Fernando 

Haddad, criticado pela cúpula petista. No primeiro parágrafo, tem-se a informação de que o 

prefeito preferiu não se manifestar e quem tomou posição no discurso do aumento dos 

transportes públicos foi o secretário municipal dos Transportes, Jilmar Tatto, que disse ser a 

revisão do reajuste das passagens uma decisão que extrapola o âmbito municipal. O secretário 

assumiu a posição do prefeito ao dar seu parecer. 

Os dirigentes e políticos do PT paulista e até integrantes do secretariado de Fernando 

Haddad (PT) consideram que ele conduziu mal o processo político ao lidar com os protestos 
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contra o aumento da tarifa do transporte público na capital. A má condução do processo foi 

atribuída primeiro à demora do prefeito para receber os ativistas do Movimento Passe Livre 

(MPL) para um debate, segundo, a confusão gerada entre ele e o governador Geraldo Alckmin 

(PSDB). Faltou ao prefeito condenar firmemente a ação da polícia nos protestos de quinta-feira. 

Os integrantes do partido reconheceram que o tucano foi mais ágil ao proibir a ação da polícia 

neste 5º protesto e por chamar os integrantes do MPL para um diálogo. 

Se os responsáveis por revogar ou não o aumento dos transportes públicos são o prefeito 

e o governador, poder-se-ia dizer que o discurso do pressuposto enunciador, dos primeiros 

protestos, se dirigia a eles. Logo, prefeito e governador podem ser considerados o enunciatário 

dos primeiros discursos. Deixando claro que o enunciatário aqui colocado, não se representa 

pelo prefeito e o governador, mas sim pelas figuras que eles representam no referido discurso.  

Pelas leituras e análise realizadas destes dois últimos cadernos A18 (Figura 76) e A19 

(Figura 77) é possível configurar o enunciatário do discurso da manifestação, como sendo 

alguém leviano, que toma suas decisões buscando atender o próprio interesse. Trata-se de 

pessoa que gosta do poder e não quer perdê-lo. O enunciatário desse discurso não mostra 

confiança, portanto não se concretizou um contrato veridictório pautado na verdade. O discurso 

do enunciador foi firmado no que ele já esperava do pressuposto enunciatário. 

Como vimos, o ator da enunciação configura-se nos textos como um cidadão que está 

descontente com os péssimos serviços públicos prestados à sociedade em que se insere, e 

consequentemente, com os responsáveis em gerir os recursos públicos para a realização desses 

serviços. Também este cidadão está revoltado com as notícias de corrupção envolvendo o 

dinheiro público. 

Sendo assim, o enunciatário a quem este enunciador se dirige não é mais só o prefeito e 

o governador do Estado de São Paulo; juntam-se a eles políticos de todas as esferas, municipais, 

estaduais e federais, e principalmente, a presidente da República do Brasil, como podemos ver 

no título do caderno Metrópole A11 (Figura 71): “Protestos se espalham pelas ruas do Brasil e 

põem governantes em alerta”. No quadro que apresentamos acima, descrevendo os reais 

motivos que levaram pessoas que não teriam participado dos protestos anteriores, ou ainda que 

foram pela primeira vez participar de um, são vários, como o depoimento da consultora de 21 

anos: “Não é só pela passagem, não” [...], “mas também contra os políticos, contra a corrupção 

e por melhores condições na saúde e na educação.” 

O  enunciatário é alguém negligente, que se mostrou incompetente para executar o que 

lhe foi destinado, administrar o país. Consequentemente, perdeu a credibilidade do enunciador, 
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e ainda o subestimou. O contrato de veridicção firmado entre esse enunciador e esse 

enunciatário, por ocasião da eleição, foi quebrado, porque o enunciatário mudou o dizer do 

discurso, por ocasião da propaganda eleitoral.  

Dessa forma, o ator da enunciação visto pelos discursos dos enunciatários deste grande 

protesto passa a ser alguém de prestígio e que, inicialmente, não foi compreendido pelos 

políticos. Ainda continuou sendo caracterizado como um jovem pela Presidente da República. 

Concluída a leitura dos textos sobre o quinto dia de protesto, 17/06/13, elencaremos 

quais os termos foram atribuídos aos manifestantes: 

- Manifestantes; 

- 50 mil pessoas segundo a PM, 

- Líderes do movimento; 

- Pessoas; 

- Participantes receberam demonstração de simpatia dos moradores das ruas por onde 

passavam; 

- Grupo de mães organizou um ponto de apoio para mulheres que levaram crianças ao ato; 

- Pessoas sairam às janelas dos edifícios comerciais para aplaudir e jogar papel picado; 

- Defensores do meio ambiente; 

- Feministas; 

- Organizações de direitos humanos; 

- Professores; 

- Pais de manifestantes presos em manifestações anteriores; 

- Estudantes; 

- Movimento Passe Livre; 

- A marcha; 

- 2 mil pessoas já marchavam; 

- Um grupo; 

- Milhares de pessoas; 

- Moradores e funcionários de empresas na Avenida Brigadeiro Faria Lima aplaudiram e 

gritavam palavras de apoio; 

- Representantes do PSTU, PSOL, União Nacional dos Estudantes (UNE); 

- O grupo político que participa dos eventos, incluindo integrantes do PSTU e PSOL; 

- A multidão; 

- Black Blocks (tropa de choque anarquista); 
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- Muitos manifestantes usando camisetas do Brasil; 

-  20 Advogados voluntários; 

- 15 Médico voluntários; 

- Ativistas, 

- Comunicadores; 

- Celulas de oito voluntários; 

- Dez enfermeiros; 

- Militantes com bandeiras, acompanhados por grupos de jovens vestidos com roupas pretas; 

- Escritora; 

- Juventude; 

- Empresários; 

- Aposentados; 

- Consultora de modas; 

- Internautas; 

- Jornalistas; 

- A classe artística; 

- Comerciantes; 

  

Nesse quinto protesto, realizado em 17 de junhode 2013, há vários percursos 

figurativos a se considerar para definir o ator da enunciação dos textos do jornal do Estado. 

Temos o percurso de figuras que revestem o tema multidão (50 mil pessoas segundo a PM,  

pessoas, - muitos manifestantes usando camisetas do Brasil; milhares de pessoas,  

manifestantes, 2 mil pessoas já marchavam); o de figuras que remetem ao tema idade, tanto os 

que representam a juventude como os que representam a velhice (Grupo de mães organizou um 

ponto de apoio para mulheres que levaram crianças ao ato; pais de manifestantes presos em 

manifestações anteriores, estudantes, aposentados, juventude, internautas); figuras que 

revestem o tema família (Grupo de mães, pais de manifestantes); o de figuras que remetem ao 

engajamento e de ação sociopolítica (O grupo político, incluindo integrantes do PSTU e PSOL, 

representantes do PSTU, PSOL, União Nacional dos Estudantes (UNE); Movimento Passe 

Livre; Organizações de direitos humanos,  Líderes do movimento, Defensores do meio 

ambiente, Feministas, Ativistas,); o das figuras que remetem a diferentes papéis sociais que as 

pessoas ocupam na sociedade (professores, Black Blocks, Advogados, Médicos, 
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Comunicadores, Jornalistas, Classe artística, Comerciantes, Escritora, Empresários, Consultora 

de Modas, Enfermeiros). 

Essa multiplicidade de temas, reunidos num grande percurso temático, pode confluir  

para a configuração do ator da enunciação como sendo uma multidão. Multidão essa constituída 

por pessoas de todas as faixas etárias, por famílias, por pessoas que exercem as mais variadas 

profissões, por pessoas que pertencem a várias filiações partidárias e de engajamento político e 

social, e ainda por pessoas que assumem variados papéis na sociedade. Pelo percurso temático 

estabelecido, pode-se chegar a uma tematização mais ampla, em que o ator da enunciação passa 

a ser definido pela totalidade e não mais pela parcialidade de um grupo, como foi caracterizado 

nas primeiras manifestações. Essa totalidade passa a ser representada pela sociedade que busca 

reivindicar os seus direitos, dos quais se sente privada no seu pleno exercício de cidadania. 

Os vários textos que retratam o protagonista dessa última manifestação o colocam em 

evidência. De jovens inconsequentes, tidos como vândalos e violentos eles passam a ser 

reconhecidos como jovens que fizeram história. 

 

5. 3. O ATOR DA ENUNCIAÇÃO NA COMPARAÇÃO DOS DOIS JORNAIS 

Em termos gerais, há uma grande confluência dos traços que configuram o ator da 

enunciação das manifestações de junho de 2013 nos textos dos dois jornais. Há, contudo, 

algumas diferenças que cabem ser apontadas, que estão respaldadas no ethos específico do 

enunciador de cada um dos jornais. Ou seja, cada jornal, com base numa diversidade de fatores, 

constitui-se em enunciador dos enunciados (textos) que divulga. Desses enunciados, pelo modo 

de presença que neles o enunciador tem,  emerge o ethos do enunciador. E por meio dessa 

emergência, vão se revelar alguns traços do ator da enunciação próprios, segundo cada jornal.  

Fiorin (2012c, p. 154), discorre sobre como se construiu o ethos do enunciador e o pathos 

do enunciatário de cada um dos jornais, o que nos permitiu perceber que, apesar de o assunto 

ser o mesmo, cada um dos jornais noticiou os fatos da manifestação de um modo diferente.  A 

Folha destacou a ação dos manifestantes, enquanto o Estadão deu uma visão dos fatos na 

perspectiva de todos os envolvidos: manifestante, autoridade e polícia. Deve-se levar em 

consideração que a edição da notícia ocorre sempre depois de duas etapas: a primeira, realizada 

por um jornalista, responsável pela filmagem, gravação e entrevistas sobre os fatos; e a segunda, 

realizada pelo editor que, descreve as imagens e relata os fatos, trazendo informações sobre o 

motivo, os envolvidos, o local e o tempo em que esses fatos ocorreram. Portanto, a selecão de 
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todo o material que constituirá a notícia é determinada por alguém que, ainda que se diga neutro 

em relação aos fatos, tem de fazer escolhas como, por exemplo,  porque a escolha desta imagem 

e não de outra. E ainda, porque se escolheu esses interlocutores e não outros para participarem 

do discurso. 

Discini (2006, p. 1545), citando afirmação de Fiorin (1996, p.107) discorre sobre as 

funções do narrador e observador. Ao narrador cabem as funções de dizer e relatar, enquanto 

ao observador cabem as funções de ver, às vezes ouvir, ou, “em termos metafóricos, a de 

encarregar-se da dimensão cognitiva da narrativa, isto é, da compreensão dos fatos [narrados]”. 

Isto posto, podemos dizer que a notícia jornalística, ainda que utilizando-se dos recursos de 

debreagem enunciva, com o propósito de provocar um efeito de objetividade e distanciamento 

do enunciado, para levar a crer em sua neutralidade, deixará marcas, pistas que revelarão sua 

posição a respeito do que edita.    

A Folha, por exemplo, explorou o tema manifestação, não deixou de publicar notícias 

sobre as manifestações um só dia, o fez até em dias em que essa não ocorria. Suas edições 

tomavam páginas e páginas sobre esse fato. Já o Estadão foi mais comedido na publicação dos 

fatos sobre as manifestações, o fez com menos extensidade e intensidade.  

Valendo-nos mais uma vez dos estudos de Fiorin (2012c, p. 155-156) sobre a construção 

do enunciador e do enunciatário dos jornais selecionados, trazemos a seguir, resumidamente, 

como cada um deles organiza a apresentação de seu conteúdo e faz para convencer seu público 

leitor a crer no que está sendo dito. 

 A Folha apresenta as notícias em textos menores do que o Estadão, tem mais fotos e 

maiores e tem páginas menos compactas. A seção internacional é menos densa. Com grande 

frequência, exibe quadros azuis, e neles são explicados os antecedentes da notícia que está 

sendo dada. Apresenta as siglas em parênteses explicativos, como por exemplo, CPI (Comissão 

Parlamentar de Inquérito);  TCU (Tribunal de Contas da União), etc. Os textos são escritos na 

norma culta real, com períodos não muito longos. Dá mais espaço do que o Estado para a cultura 

e as diversões, e com muita frequência, apresenta movimentos culturais alternativos. Tem ainda, 

aos domingos,  um ombudsman que  apresenta críticas, às vezes duras, ao jornal. Apresenta, 

nas página dos editoriais, além de uma charge, artigos de crônicas sediados no Rio, em São 

Paulo e em Brasília, assim como artigos de colaboradores variáveis.  

Os leitores da Folha são considerados “descolados” (artistas, professores universitários, 

etc), que têm interesses muito variados. Seu interesse por política é relativo, por isso não 

conhece todos os órgãos governamentais nem todos os atores da política ou da economia 
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nacionais. Interessa-se por todas as manifestações culturais, entre elas as alternativas e também 

se interessa por matérias sobre comportamento. Não se informa apenas pelos jornais e, por isso 

não dedica muito tempo à sua leitura. 

Já o Estadão apresenta textos maiores e páginas mais compactas que a Folha. Seu 

caderno de Economia e sua seção internacional são mais densos do que os da Folha. Os 

parênteses explicativos aparecem somente em situações excepcionais e traz menos explicações 

dos antecedentes das notícias. Os textos são escritos na norma culta “escolar”, com períodos 

mais longos  e a sintaxe mais complexa. No seu caderno de cultura dá mais espaço à cultura 

erudita e à cultura popular tida como mais sofisticada. Não tem ombudsman e sua página de 

editoriais apresenta somente a posição do jornal e as cartas dos leitores. Seus editoriais são 

modalizados, com mais frequência, pela certeza, enquanto a Folha modula, com frequência, 

seus pontos de vista pela contigência. 

Dessa forma, o leitor do Estadão apresenta o seguinte perfil:  de homem pertencente às 

elites do país, que conhece bem os fatos da política e da economia. É um apreciador da cultura 

erudita e das manifestações consideradas mais sofisticadas da cultura popular. Esse homem é 

conservador em matéria de economia e política e tem posições políticas bem definidas. Por 

tratar-se de pessoa cheia de certezas, o jornal, portanto, pode apresentar-se com posições bem 

marcadas, enfatizando menos a relatividade e a pluralidade de opiniões. Para esse homem, a 

leitura é o meio mais importante de obtenção de informações.  

Segundo o autor (id.ibidem), cada jornal constrói seu público, seu leitor, a partir de 

características discursivas. Desse modo, a imagem do enunciatário é também a de um 

coenunciador, pois é ele que determina a seleção das matérias e como elas serão redigidas, etc. 

A comparação de como cada jornal apresenta suas notícias, levando-se em consideração 

o coenunciador, nos permitiu ver, logo na primeira edição, o tom que cada um deu na 

apresentação dos fatos englobando o protesto.  

A Folha inicia sua publicação ironizando a manifestação, quando publica “Vandalismo 

marca ato por transporte mais barato” (Manchete 07/06/13), ora ninguém estava ali para 

baratear passagens, mas sim para revogar o aumento delas. A ironia é justificada, pois o 

enunciador considera o aumento muito abaixo da inflação (Cotidiano C1). Esse aumento que o 

jornal achou insignificante, de R$ 0,20 nos transportes públicos,  obrigaria a muitos paulistanos 

de baixa renda a pular alguma refeição, como no caso do gari que se reportou ao UOL Notícias 

do Cotidiano em em 12/06/2013: “O gari Célio Ferreira, 35, que deixa de se alimentar e comprar 

água para pagar a nova tarifa dos transportes”. Assim, o jornal não só descaracterizou os 
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manifestantes que, disse serem eles ligados ao MPL, e esse ser liderado por estudantes e alas 

radicais de partidos, mas também a própria manifestação. 

Já o Estadão, nessa primeira publicação sobre a manifestação, se mostrou mais contido, 

pois publicou na manchete “Protesto contra alta de tarifa para o centro de SP” (Manchete de 

07/06/13). Informa quem seria responsável pelo movimento “Liderado pelo Movimento Passe 

Livre” (Metrópole A12) e descreve os fatos. Não insiste no uso  do termo vandalismo para 

caracterizar os manifestantes como vândalos, como o fez a Folha, mas descreve as ações dos 

manifestantes como sendo: a destruição ao patrimônio público, os problemas gerados pela 

ocupação das avenidas, etc.; o que não muda a opinião do leitor que, depois de ler a manchete 

e o caderno explicativo do Estadão, continuará vendo o manifestante como baderneiro. Mas a 

leitura não incita o leitor a uma revolta contra os manifestantes,  como acontece quando da 

leitura  do fatos publicados pela Folha.  

Observamos que o Estadão, ao trazer a voz de interlocutores para se pronunciarem sobre 

as manifestações em todas as suas publicações, o fez para deixar transparecer que havia certa 

imparcialidade sobre o assunto. Para o leitor, fica a impressão de que realmente o jornal não se 

posiciona, antes dá a oportunidade para o leitor o fazê-lo. No entanto, essa aparente neutralidade 

para provocar distanciamento dos fatos relatados também é um recurso da enunciação. O modo 

de dizer utilizado pelo Estadão, para colocar os fatos, aparenta ser mais objetivo e esclarecedor 

do que a Folha, pois apresentou o motivo do protesto, quem eram os manifestantes, dia e horário 

de início e final do ato e um mapa do percurso. Deu voz a todos os envolvidos no protesto: 

polícia, organizadores e manifestantes desde suas primeiras publicações. Os protagonistas da 

manifestação participaram como interlocutores no discurso.  

Essa estratégia escolhida de como dizer provoca um efeito de sentido de distanciamento 

e imparcialidade, cujo objetivo é o de transparecer ao leitor que, ele, o leitor tem o poder de 

formar sua própria opinião a respeito dos fatos. A Folha, ao contrário, dava a voz somente a 

autoridades de governo e polícia para participar do discurso dos primeiros protestos. E eles 

desqualificavam os manifestantes e o movimento.  Parecia não acreditar no movimento e por 

isso descaracterizava o manifestante, a quem atribuía diversos nomes: manifestantes, grupo, 

nomes de partidos políticos PSOL, PSTU, PT, punks, anarkopunks, ou militantes do Movimento 

Passe Livre. A escolha do modo de dizer do pressuposto enunciador da Folha tinha por objetivo 

persuadir o leitor a aceitar sua visão e interpretação da manifestação.  

Desde suas primeiras publicações, o Estadão atribuiu a responsabilidade dos protestos 

ao Movimento Passe Livre (MPL). Já a Folha, em alguns momentos, via o referido movimento 
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como integrante de outros, constituído por vários segmentos da sociedade, como estudantes, 

partidos políticos como os do PSOL, PSTU e PT, anarcopunks, punks entre outros, ora também 

atribuía a responsabilidade dos protestos ao Movimento Passe Livre. 

No entanto, percebeu-se que, apesar da diferença no modo de dizer dos jornais sobre o 

mesmo fato, as manifestações, o ator da enunciação apresentou a mesma configuração. 

O ator da enunciação dos dois primeiros protestos é identificado, nos textos dos dois 

jornais, como sendo jovens que pararam as ruas da cidade de São Paulo provocando 

congestionamento no trânsito da cidade e cenas de vandalismo. Por isso são caracterizados pelas 

cenas de vandalismo, que culminaram também em violência, descritas pelos dois jornais, como 

“vândalos” e “baderneiros”.  O motivo de luta desses dois primeiros protestos é somente pela 

revogação do aumento de R$ 0,20 nos transportes públicos. 

Após o terceiro protesto, considerado o mais violento, também marcado por cenas de 

vandalismo e violência, o ator da enunciação continua sendo configurado da mesma maneira, 

como vândalo e baderneiro, mas começa a ter voz na Folha, lembrando que no Estadão ele já 

tinha desde a primeira manifestação, ainda que representado por integrantes do Movimento 

Passe Livre – MPL. Isso fez com que o motivo da revogação do aumento se somasse a outro: 

lutar pela liberdade de continuar manifestando. 

O quarto protesto, também marcado por cenas de violência e vandalismo, porém agora 

sendo atribuídos à truculência da Polícia Militar e Tropa de Choque, o ator da enunciação passa 

ainda a ser configurado como jovem, mas agora assumindo a posição de vítima da situação. 

Esse quarto protesto foi marcado pela violência, inclusive a jornalistas da Folha. A população 

também se sentiu incomodada com a repressão policial que tentava coibir a liberdade de 

expressão.  

No quinto protesto, o ator da enunciação recebe outra configuração nos textos de ambos 

os jornais, ele agora é uma multidão, composta por “milhares de pessoas”. Compõe essa 

multidão, pessoas de todas as idades, trabalhadores, aposentados, estudantes, famílias, mães de 

manifestantes, pessoas engajadas em ação sociopolíticas de diversas filiações partidárias e 

grupos que assumem diferentes papéis na sociedade como os punks, anarkopunks, anarquistas, 

ABGLT (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), entre 

outros. 

O ator da enunciação que emerge dos enunciados de ambos os jornais é agora 

representado por todo cidadão paulistano que busca por muitos direitos que, entende lhes foi 
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tirado e por isso critica a má atuação de políticos, os quais considera serem os responsáveis por 

gerir os recursos públicos que melhorariam esses serviços.   

 

5.4 ANÁLISE DO BLOG MOVIMENTO PASSE LIVRE - MPL 

Salientamos que essa análise não é o foco central de nossa pesquisa, mas se põe como 

um contraponto a partir de uma outra perspectiva, o que nos permite encaminhar de forma mais 

consistente as conclusões dessa nossa pesquisa. 

O Movimento Passe Livre (MPL) tem um Blog (Figura 78) encontrado facilmente por 

quem acessar o site de busca do Google (Anexo A), assim identificado: 
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Figura 78 - Blog do Movimento Passe Livre 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo 
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No Blog do MPL, no topo da página, no lado esquerdo, há um símbolo representativo 

do movimento, formado por uma caricatura de um homem segurando uma catraca. E, no topo 

da página, do lado direito, o nome do movimento:  

 

 

 

A figura em destaque se altera a cada segundo, apresentando as informações em destaque 

como essa, que surgiu logo em seguida à apresentada no início: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os ícones logo abaixo do logotipo trazem informações sobre: 

 Apresentação: Carta de Princípios. 

 Histórico: Luta contra o aumento em 2006, 2010 e 2011, não 

encontramos de 2013. Há a seguinte informação: 

“Ao longo dos próximos meses, alimentaremos esta seção com o material do 

nosso arquivo e os registros das mobilizações do MPL em São  
Paulo desde 2004.” 

 Tarifa Zero: traz uma explicação do que o movimento define a 

‘tarifa zero’. 

 Material: Ilustrações, Filmes, Impressos, Fotos, Áudios e 

Músicas. 

 Colabore: Participe do MPL, Apoie financeiramente o MPL. 

 Contato: aparece uma ficha para ser preenchida por quem quiser 

informações. 
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  Links: do Movimento Passe Livre pelo Brasil; Luta por 

transporte e mobilidade urbana; Internacional; Parceiros: Indicamos.  

 Procure no arquivo. 

 

No final de cada item aparecem links para compartilhamento: 

 
  

Ao lado da figura em destaque, do lado direito, o movimento apresenta uma Agenda, 

onde informa ao internauta sobre os eventos, trazendo uma foto, o assunto, local, dia e horário 

de sua realização. Logo abaixo encontram-se os sites de MPL de outros Estados do Brasil. Na 

sequência encontramos os assuntos subdivididos por categorias e quantidades editadas: 

 Agenda (153), onde encontram-se informações, de forma mais         

detalhada, sobre os futuros eventos. 

 Destaque (9): artigos em destaque. 

 Materiais (4): artigos na categoria materiais. 

 Nota (23): artigos na categoria nota. 

 Notícias (271): artigos na categoria notícias 

 Saiba mais (11): artigos na categoria saiba mais. 

 Vídeos (13): artigos na categoria vídeos. 

 

Os artigos se repetem em cada item, como este, que está nas categorias ‘Destaque’ e 

‘Nota’: 

 

 

 

 

 

 

 

Na categoria ‘Materiais’ encontram-se vídeos e artigos publicados com a participação 

do MPL como este:  
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Abaixo de cada tópico apresentado, o internauta pode fazer um comentário, 

 

 

 Procuramos, no blog, por nomes de responsáveis pelo movimento aqui em São Paulo, 

no entanto, este tipo de informação não consta. No 2º capítulo desta tese, apresentamos nomes 

de alguns que dizem representar o MPL aqui em São Paulo, e que foram citados pela mídia. 

Dois deles, inclusive, Nina Capello e Lucas Monteiro de Oliveira foram entrevistados no 

Programa Roda Viva da TV Cultura durante a realização da grande marcha do dia 17 de junho. 

Foram os jovens que estiveram à frente dos protestos. 

 O movimento se diz assim organizado: 

Organização e constituição 

O apoio mútuo deve ser a base que garante a existência do movimento em nível movimento nacional. 

O MPL se constitui através de um pacto federativo, isto é, uma aliança em que as partes obrigam-

se recíproca e igualmente e na qual os movimentos nas cidades mantêm a sua autonomia diante do 

movimento em nível federal, ou seja, um pacto no qual é respeitada a autonomia local de organização. 

As unidades locais devem seguir os princípios federais do movimento. Ressalta-se que o princípio 

da Frente Única deve ser respeitado, estando acima de questões ideológicas. 

O MPL em nível federal é formado por representantes dos movimentos nas cidades, que constituem um 

Grupo de Trabalho (GT). O GT é formado por pelo menos 1 e no máximo 3 membros referendados pelas 

delegações presentes no Encontro. Os grupos locais de luta não presentes devem ter o aval dos movimentos 

que fizerem parte do GT. Deve-se garantir a rotatividade dentro do GT de acordo com as decisões do MPL 

local. 
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No Blog do MPL, o internauta poderia compartilhar o que quisesse sobre os protestos 

em várias redes sociais, inclusive se conectar ao Facebook do MPL e publicar seu comentário.  

Dessa forma, o internauta obtinha informações sobre as realizações dos protestos e o resultado 

dos confrontos em tempo real.  

 

 

Figura 79 - Recorte dia 4 de junho 

Fonte: Página do MPL no Facebook 

 

Este post, de 4 de junho (Figura 79), anunciava a data da primeira manifestação 06/06. 

Teve 83 compartilhamentos, sendo que cada um destes internautas que compartilhou teve o 

post compartilhado por mais pessoas e estas por outras, e assim a rede de conexões foi se 

ampliando. Vídeos também circularam em tempo real, como este que circulou no YouTube 

(Figura 80): 
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Figura 80 - Recorte dia 9 de junho 

Fonte: Página do MPL no Facebook 

 

Resumindo, o blog do MPL é um canal de comunicação que disponibiliza toda e 

qualquer informação sobre as manifestações e o histórico delas pelo Passe Livre. 

Na pesquisa que realizamos no Blog do MPL, chamou-nos a atenção os comentários que 

faziam os internautas sobre cada protesto no Facebook desse. Assim sendo, buscamos analisar 

os comentários postados para ver como o ator da enunciação foi configurado por essa mídia 

social. 

Para procedermos à análise, selecionamos cinco posts do Facebook do Movimento Passe 

Livre (MPL), comentados no dia seguinte ao dos protestos, assim como procedemos com os 

jornais. E, devido à quantidade excessiva de comentários, principalmente quanto aos três 

últimos, a seleção se deu de forma diferenciada de um para outro, tendo em vista que os 

comentários foram crescendo ao longo dos protestos. Os referidos comentários, copiados do 

link do MPL, se encontram no ANEXO A. 
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Este post (Figura 81) é do primeiro dia de protesto, 06/06/2013. Teve 601 curtidas, 170 

compartilhamentos e 44 comentários. Foi publicado pela aluna em Bacharelado em Ciências e 

Tecnologia da UFABC – Universidade Federal do ABC de Santo André. Se clicarmos no link 

06/06 – Primeiro grande ato no centro contra tarifa – com Aline Valéria aparecerão 12 

fotos sobre as manifestações. 

Com exceção de três comentários mais longos que ultrapassam três linhas, os outros são 

curtos. Os comentários mais curtos fazem parte do estilo usado na comunicação da rede social 

do Facebook, portanto, os longos é que são exceção. O texto maior costuma ser de quem posta 

um assunto, um vídeo ou imagem para que seja comentada. No caso das manifestações, os posts 

de imagem e ou de texto com os relatos das manifestações são de internautas ou do próprio 

MPL. Os internautas podem ou não colocar informações pessoais no seu perfil do Facebook. 

Dos 19 internautas que comentaram, quatro se manifestaram contra a manifestação. No 

quarto comentário, o mais longo deles, a pessoa se coloca contra a manifestação e atribui a 

Figura 81 - 1º dia de protesto 

Fonte: Página do MPL no Facebook 
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culpa ao MPL que diz não saber organizar uma manifestação, e a quem chama de: “bando de 

vândalo uspiano”, “bando de marmota’, “otários”, “baderneiros”, “bando de babaca”, “bando 

de burros” e “vagabundos”.  O motivo alegado para a revolta, teria sido a paralisação do trânsito, 

e não o vandalismo. Este internauta não apresenta dados pessoais e nem foto no seu perfil do 

Facebook.  

O comentário seguinte, também um pouco mais longo, é de figura feminina, que fala da 

importância de se esclarecer o tempo todo sobre a infiltração de policiais e afins nas 

manifestações, promovendo cenas de vandalismo, para depois justificar a força da polícia contra 

uma manifestação, considerada pacífica pela internauta. E assim, “jogar a opinião pública 

contra os manifestantes”. Para dar o tom de verdade ao que fala, a manifestante diz que tem 

filmagens aéreas e que não acontecia vandalismo. 

Como vimos, os manifestantes receberam vários adjetivos desqualificativos no 4º, 10º, 

11º e 17º comentários: “Gente vcs não sabe fazer manifestação sem colocar fogo nas coisas! 

Aff...” / “Tomara que levei muita bala e peia...” / “pq vcs não mostram tudo o que vocês 

quebraram?” Todos os danos causados por marginais”. É possível depreender nesses discursos, 

sentimento de indignação do primeiro e revolta do segundo e terceiro, que inclusive considera 

os manifestantes marginais. Pode-se concluir que, tanto o protesto quanto os manifestantes 

foram descaracterizados por esses internautas. 

Nos outros 15 comentários foi possível depreender dos discursos que os sentimentos são 

de apoio, indignação e também de revolta. A revolta destes outros é pela ação da polícia militar 

e também pelos comentários contrários ao protesto. Chamou-nos a atenção o fato de alguns 

internautas usarem o termo “fascista”, relativo ao termo fascismo14.  Usou-se o referido termo 

nos discursos, dando-lhe diferentes interpretações. O primeiro para dizer que o MPL não tem 

capacidade para “querer lecionar sobre comunismo e fascismo” (4º comentário). No blog do 

Movimento do Passe Livre são disponibilizadas “AULAS PÚBLICAS” sobre vários temas 

políticos. O que significa que este internauta leu o artigo ou assistiu ao vídeo para criticá-lo. Já 

no 8º comentário, o termo fascista é usado com o significado de intolerância aos “comentários 

fascista” que diz ser “embassado”. Justifica dizendo que esses comentários são de pessoas que 

                                                
          14 substantivo masculino. 1. movimento político e filosófico ou regime (como o estabelecido por Benito 

Mussolini na Itália, em 1922), que faz prevalecer os conceitos de nação e raça sobre os valores individuais e que 

é representado por um governo autocrático, centralizado na figura de um ditador. 1.1 Derivação: por extensão de 

sentido. tendência para ou o exercício de forte controle autocrático ou ditatorial. 1.2 procedimento de fascista 

(HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 1 ed. – Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2009). 
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não usam o transporte para irem ao trabalho ou ao estudos e nem sequer “passaram viva a 

resistência popular”. 

O ator da enunciação que, emerge dos textos-comentários analisados desse primeiro dia 

de protesto, pode ser configurado como alguém que não acredita na causa. São considerados 

vândalos que não sabem fazer manifestação sem cometer atos de vandalismo. Chamam de 

fascista ou mercenários quem não utiliza o transporte público.  

 

2º Protesto: 07/06/2013, sexta-feira – ‘comentários’ dos internautas no Facebook do MPL  

no dia 08/06/2013, Sábado  

 

 

Figura 82 - 2º dia do protesto 

Fonte: Página do MPL no Facebook 

 

Este post (Figura 82) é do segundo dia de manifestação, 07/06/2013 e foi postado pelo 

próprio MPL. Teve 649 curtidas, 913 compartilhamentos e 77 comentários. A imagem 

apresenta os manifestantes portando, ao que se parece um protótipo de catraca de ônibus. 

Alguns manifestantes seguram cartazes e em um deles há uma advertência de que: “Se a tarifa 

não baixar São Paulo vai parar”. A imagem já anuncia o terceiro grande ato contra o aumento 

da passagem, com dados de local, dia e horário. Diferente da primeira, publicada por um usuário 
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da rede, nesta não aparecem imagens do resultado das manifestações. Consultamos o link em 

busca de mais informações, mas ele já estava fora do ar. 

 Dos 37 comentários selecionados, um foge totalmente do padrão de comunicação desta 

mídia social, é o 18º, escrito por alguém que se identifica como professor da rede municipal de 

ensino, que conta sua experiência como ativista e sugere uma forma diferente de protesto. No 

discurso do professor é possível depreender seu total descrédito para com a imprensa, que diz 

ser manipuladora, estúpida e ao mesmo tempo esperta e que ela não deve ser subestimada. Diz 

que a emissora de TV Rede Globo e a revista Veja, que circula semanalmente, estão contra as 

manifestações e mobilizam a opinião pública para irem contra o movimento. Critica ainda o 

governo por não apoiar os movimentos populares, defendendo-o ou simplesmente ouvindo o 

que eles têm a dizer. Essa atitude do governo mostra que ele está virando as costas para quem 

os elegeu. 

 Do total de 37 comentários, 33 são de apoio ao movimento, reconhecendo-o como de 

direito, em que se buscam além da revogação do aumento das passagens, também acabar com 

a corrupção “Vamos exigirem os nossos DIREITOS chega de roubo de corrupção Brasil 

estamos de olho” (7º comentário). Outros se mostram orgulhosos, como a jovem que diz 

“Avante, paulistanos!!!” (2º comentário). Esse outro disse “Acho que fazem mais de 15 anos 

que não vejo os Brasileiros exigirem os seus DIREITOS... Parabéns...” (5º comentário). Quatro 

comentários são de críticas aos manifestantes, como esse da jovem que diz “Quebrar tudo 

depredar patrimônio do particular que nem tem NADAAAA com isso” (23º comentário); ou 

ainda desta outra “As pessoas prejudicadas tem os mesmos direitos que vcs!!!! Olhem oq estão 

fazendo!!! Tb são trabalhadores, tem famílias” [...] (30º comentário). 

E há ainda os que criticam a mídia “Foda q a mídia sempre diminui o número de 

manifestantes” (10º parágrafo); “Parabéns! Mídia mentirosa” (14º comentário). Há também os 

que criticam os governantes “haddad quer ver o povo se fodendo isso sim, covil dos ladres. 

Irmãos metralha” (17º comentário); “Não podemos continuar nos deixando intimidar pelas 

ordens da PM fascista do PSDB e do PT” [...].  

 O 15º comentário traz um link do Jornal O Estado de S. Paulo, cuja notícia da edição de 

08/06/2013 discorre sobre o pedido de Haddad a Dilma “Haddad vai pedir ajuda de Dilma para 

baixar passagem”. Há publicações de links também sobre noticiários da TV. 

 Os comentários mostram que há um diálogo entre os internautas, alguns criticam o teor 

do comentário lido, outros dão sugestões de como as manifestações devem ocorrer. Os 
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enunciados, agora, apresentam uma unidade em relação ao objetivo, pois os manifestantes 

assumem que irão continuar com as manifestações. 

 O ator da enunciação, depreendido da análise dos enunciados dos comentários desse 

segundo dia de manifestação, se mostra mais eufórico e otimista em relação às manifestações, 

mas ainda confuso em relação à causa. Reivindicam mais direitos, mas não os especificam. 

Alguns se mostram um pouco mais esclarecidos, pois reconhecem o poder de manipulação da 

mídia “Foda q a mídia sempre diminui o numero de manifestantes!” Há internautas que ainda 

colocam motivos pessoais para justificar a passeata. Devido à falta de objetivo dos 

participantes, o discurso se apresenta difuso.  

 

3º Protesto: 11/06/2013, terça-feira – ‘comentários’ dos internautas no Facebook  do MPL 

no dia 12/06/2013, quarta-feira  
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Figura 83 - 3º dia do protesto 

Fonte: Página do MPL no Facebook 

 

O post (Figura 83) deste terceiro dia de protesto, 11/06/201, foi publicado pela jovem 

Francine Delariva, 21 anos, estudou na A.C.A.B. e por mais outras 3 pessoas. O MPL adicionou 

mais 48 fotos ao post.  O post foi curtido por 1.574 pessoas, alcançou 458 compartilhamentos 

e teve 157 comentários. Esse protesto foi considerado o mais violento até então. 

A imagem desse post é composta por quatro fotos. Na maior, pode-se ver os 

manifestantes ocupando toda a rua e nas três menores veem-se os policiais, num primeiro 

momento, formando uma barreira, num segundo, abordando um jovem e, no terceiro, eles 

parecem estar acuados, ocupando uma calçada. 

 O texto da internauta descreve que, depois de uma caminhada pacífica, o ato foi recebido 

pela polícia com bombas, cassetetes e balas de borracha. No entanto, a jovem relata que a 

repressão policial não os intimidou e convida a todos para o próximo ato. 

 A adesão agora é maciça, dos 54 comentários analisados, somente em cinco 

encontramos críticas que, não foram dirigidas diretamente à manifestação, mas a algumas 

ocorrências de atos de vandalismo. Como estes “Aeee arranca a placa do ônibus, atitude mil 
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essa! Vai ajudar e muito kkk, só rindo mesmo” (15º comentário); “Orgulho?? Desculpa, mais 

impossível, atacaram bases da polícia, tem nem q comentar” (22º parágrafo). 

 Há um ponto comum nos discursos dos comentários, o de que não deve haver 

vandalismo nas próximas manifestações, e que o 33º comentário expressa com mais 

propriedade: 

-Gente, acredito que sr deva protestar, sim. Mas prá que máscara escondendo 

o rosto. Quem esconde o rosto é porque coisa boa não está fazendo. Queimar 

um ônibus, pichar, isso é protesto? Não, é vandalismo, por isso a polícia está 

lá. Protestar sim, mas vandalismo, isso não cabe em um país que quer se 

mostrar para o mundo. Repensemos nossa posição e aí sim teremos resultados. 

Querer ganhar perdendo a razão, não é admissível. Lutar sim, protestar sim, 

mas não como bandidos, mmds como pessoas de bem (Roberto Cabral, sem 

muitas informações no perfil. Pela foto, é um senhor que estudou na Universidade 

Bandeirantes de São Paulo e é Operador de Telemarketing).   
 

 

 A descrição do internauta se refere aos manifestantes que usaram máscaras nos 

protestos, os Black Blocs. 

 O discurso deste terceiro protesto reflete um estado de ânimo dos indivíduos, em forma 

de orgulho e de patriotismo “o povo unido jamais sera vencido... e isso que os politiso não 

querem ver o povo unido...” (1º comentário); “Que orgulho de vocês, achei que estava sendo 

uam ‘putaria’ isso, que era só ‘farra’” [...] (8º comentário); “parabéns! Tenho orgulho do 

movimento! Me sinto mto bem representada! Continuem!!!!” (21º comentário).  

Mostra também a indignação com a atuação da PM “A polícia nunca estará aqui para 

proteger a gente, ela foi criada com intuito de proteger o Estado e seu patrimônio. Por isso, eles 

sempre estarão do outro lado” (17º comentário); “Orgulho sim de terem atacado bases da 

polícia. Esses bastardos n nos representam” (25º comentário).  

Acrescente-se a esses os comentários que criticam a atuação da imprensa “Sou 

totalmente a favor dessa manifestação ate porque a mídia coloca esta como vandalismo e os 

vândalos são a tropa de choque que começam a agredir todos” [...] (32º comentário); “A 

imprensa assustada ao ver o povo lutando por direitos dedica quase toda sua edição para 

denegrir, ridicularizar e ameaçar quem ousar se levantar contra o que ela não decidiu estar 

errado em ato defesa pq sabe onde união popular pode chegar” (36º comentário). 

 Seguem-se a esses comentários, outros, mais específicos, reclamando por várias coisas, 

tais como: pelo achatamento do salário e impostos pagos, pelo uso incorreto do português, pela 

realização da Copa e pela vergonha política.  
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   Houve um crescente no número de participantes, e este 3º protesto contou com 

aproximadamente 5.000 pessoas segundo a mídia impressa. Os jovens, de maneira geral, 

querem se organizar e dão sugestões para isso, como essa “Devemos idealiza camisas, fachas, 

instruir para todos evita o confronto” (5º comentário); O tom do discurso é de total otimismo e 

autoconfiança. Internautas postam vídeos que estão circulando, inclusive, no exterior, como 

esse do 43 comentário http://internacional.elpais.com. 

O real motivo das manifestações, a revogação do aumento de R$ 0,20, ainda não é o 

assunto principal entre os internautas. O tema em discussão desse terceiro protesto foi a 

truculência da polícia militar contra os manifestantes. Aumenta o número de jovens que 

concordam ter a mídia grande influência para formar a opinião da população. E atribuem a ela 

a responsabilidade por denegrir o protesto “vejam pelo outro lado e não só pelo lado da 

globo.com” (44º comentário). 

 Quando o internauta acessa o link do Facebook para postar um comentário, ele, 

consequentemente, lê os posts de outros internautas, o que o estimula a escrever uma resposta 

ou a colocar algum comentário novo. Isso faz com que haja troca de informações, e por 

conseguinte, a formação de opinião que, vai se alterando à medida que esse usuário acessa o 

link do Facebook e vai se deparando com mais notícias sobre as manifestações. 

 O ator da enunciação, depreendido dos enunciados dos textos-comentários desse 

terceiro protesto e representado pelos jovens internautas, mostra estar revoltado contra a polícia 

e autoridades. Esse sujeito reconhece o poder que tem a mídia para denegrir sua imagem frente 

à sociedade paulistana. No entanto, se sobrepõe a esse sentimento de revolta, um sentimento de 

euforia e patriotismo que se mostra bastante aflorado “Quando o povo acorda, os poderosos 

temem, pois nós somos a maioria, eles sabem que não tem tanto poder comparado ao que o 

povo unido tem” (Comentário 39 – Anexo A). Portanto, esse sujeito está saindo desse terceiro 

protesto mais fortalecido e disposto a continuar com as manifestações. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://internacional.elpais.com/
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4º Protesto: 13/06/2013, quinta-feira – ‘comentários’ dos internautas no Facebook do 

MPL no dia 14/06/2013, sexta-feira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84 - 4º dia do protesto 

Fonte: Página do MPL no Facebook 

 

Este post (Figura 84), do quarto protesto de 12/06/2013, foi publicado pelo ator da trupe 

Grupo Palavra desde 2007, Eder Brito com adição de 34 fotos pelo MPL. Teve 3.567 curtidas, 

731 compartilhamentos e 213 comentários. Dos 54 comentários selecionados, nenhum foi 

contra a manifestação. Os discursos expressam sentimento de orgulho e, de certa forma, de 

missão cumprida. 

A imagem desse quarto protesto apresenta quatro fotos, nas quais podemos ver uma 

multidão de pessoas segurando bandeiras, nas principais ruas da cidade de São Paulo. 

 Percebeu-se que os textos foram se tornando mais extensos e intensos ao longo dos 

protestos. Neste 4º ato, os jovens passam a se sentir heróis, que fizeram o país acordar para lutar 
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pelos problemas enfrentados “Em homenagem aos heróis de hoje” (27º comentário). Os 

destinadores dos comentários são vários, variam quanto à faixa etária, profissões que exercem, 

estado civil e ideologias, etc.  Muitos moradores de outros estados também se solidarizaram 

com o movimento “Força, pessoal. Aqui em Fortaleza tem muita gente na torcida. Adelante!” 

(12º comentário). 

Alguns comentários são caracterizados por terem um tema específico, como, por 

exemplo, os que criticam a atuação da polícia militar e os que criticam o poder de manipulação 

da mídia. 

Tá lindo! Vejo críticas à tudo! Claro que é sobre o aumento, mas já vejo o 

descrédito da Mídia com isso tudo, o descrédito da PM com isso tudo... é o 

grito engasgado! Força! To quase viajando 600km pra tentar somar! (22º 

comentário). 

 

O foda é sermos taxados de baderneiros, vândalos e o caralho a 4 quando todos 

nós desarmados, dizem que vamos bater de frente com o choque, como isso? 

Choque, pm, gcm.... a nossa arma é a nossa voz [...] (38º comentário) 

 

[...] Cadê o país democrático? Ou democracia é o direito que você tem de 

aceitar tudo sem reclamar? De pagar impostos e tarifas cada vez mais altas e 

aceitar calado? De tomar porrada de policias covardes e não revidar? Nojo de 

PM, nojo do governo paulista e do povo burguês que defende esse 

comportamento repressivo (41º comentário). 

 

 As frases enunciadas parabenizam os manifestantes “BRAVO!!’; “Orgulho!”; “Palmas 

diversas...”; “Lindo! Simplesmente lindo LINDO!”; “Tiro o chapéu”; “Em homenagem aos 

heróis de hoje...”; “Um filho teu não foge a luta! Brasil” (Comentários 1º, 2º, 4º, 10º, 25º, 27º, 

30º). 

 Há indicação de vídeos, filmados pelos próprios participantes da manifestação, que 

passaram a ser veiculados no YouTube, para o Brasil e exterior, além da publicação de muitas 

fotos, tiradas pelos próprios internautas, como podemos ver neste comentário “Estou 

compartilhando vídeos e fotos com jornais internacionais, chamando a atenção para nossa 

realidade. A rua tem voz! E isso vão ecoar pelo mundo!” (48º comentário), 

Esse 4º protesto, considerado tão ou mais violento quanto o terceiro, se mostrou mais 

organizado e com menos atos de vandalismo. Motivou milhares de pessoas a saírem às ruas 

para o 5º e maior protesto. Nessas alturas, a mídia não tinha como esconder ou manipular as 

informações que mostravam de onde havia partido a violência. As imagens e vídeos veiculados, 

tanto nas redes sociais como também nos meios de radiodifusão, mostravam que a Tropa de 
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Choque da Polícia Militar havia perdido o controle sobre a manifestação, provocando muitas 

cenas de violência contra os manifestantes. 

Na análise que realizamos dos comentários deste quarto protesto, considerados 

enunciados, pudemos verificar que o ator da enunciação foi configurado como herói. Essa 

imagem foi sendo construída a partir do terceiro protesto, porém, ela se consolidou nesse quarto. 

Esse sujeito se apresentou mais consciente e determinado, se organizou e se mostrou mais astuto 

que o seu opressor, representado pela polícia. Com essa atitude, ele conquistou a confiança da 

população que passou a vê-lo como jovem atuante e protagonista de um momento que pode vir 

a ser histórico.  

 

5º Protesto: 17/06/2013, segunda-feira – ‘comentários’ no Facebook do MPL no dia 

18/06/2013, terça-feira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85 – 5 º dia do protesto 

Fonte: Página do MPL no Facebook 

 

Este post (Figura 85), do 5º protesto de 17 de junho e o de mais repercussão, foi 

publicado no dia 18/06/13 por Bendita Leleca e outras 23 pessoas. A jovem não publicou a 

idade no seu perfil, diz ter se formado em 2002, mas não diz em que, e trabalha com produções 
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artísticas. O MPL se utilizou da mesma foto, publicada por internautas sobre esse 5º protesto, 

para convocar o povo a uma nova manifestação no dia seguinte 18/06, e foi criticado por isso. 

Além dessa, a outra crítica se deu por insistir na pauta de reivindicação da revogação de R$ 

0,20 nas passagens.  

Este post foi o mais curtido até então, com 7.237 curtidas, teve 6.493 compartilhamentos 

e 213 comentários, sendo dois deles bastante extensos, fugindo ao padrão de comunicação deste 

tipo de rede social. Os discursos veiculados tiveram como tema principal uma cobrança ao 

MPL, para que parasse de insistir no motivo dessa última manifestação: a revogação do 

aumento de R$ 0,20. Entenderam que esse protesto tinha outra pauta, com outros objetivos. 

“Meu! Para com esse discurso, olha o tamanho do negocio! Vcs acham mesmo que esse povo 

todo foi la so pra isso? A parada muito maior... Desse jeito vcs estão sendo egoístas... Não estão 

pensando nas pessoas que apoiando vocês...” (16º comentário); “Tem que ir ALÉM da 

revogação do aumento. Se liga na proporção que isto tomou!!!!” (25º comentário). 

Há também outra preocupação e anseio, a de que o que se fará depois da revogação do 

aumento. O que talvez os internautas não tinham percebido é que o MPL representa um 

movimento criado em 2005, cuja bandeira de luta principal é pelo Passe Livre. Dos 66 

comentários selecionados, não se encontrou nenhum manifestando-se contra o protesto. Ao 

contrário, continuam os sentimentos de orgulho e de patriotismo manifestados no último 

protesto. 

Para atingir nosso objetivo, o de analisar como o ator do discurso da manifestação se 

configurou nos discursos na mídia social, como a do Facebook, por exemplo, buscamos saber 

quem era o sujeito da enunciação nos discursos enunciados pelos internautas.  Entendemos 

serem os comentários um texto, assim, procuraremos “descrever e explicar” o que eles dizem e 

como fazem para dizer o que dizem (BARROS, 2011, p.7). 

Analisando os referidos comentários nos níveis narrativo e discursivo. No nível 

narrativo, podemos dizer que o actante da narrativa dos comentários do Facebook foi 

representado por muitas pessoas, na sua maioria, jovens que estavam em disjunção com um 

objeto-valor, portanto se encontravam num estado de disforia em relação a ele. Estamos 

considerando aqui aqueles jovens que participaram das primeiras passeatas pela revogação do 

aumento de R$ 0,20 e postaram um comentário.  

Porém, há uma outra narrativa, em que os actantes são representados pelos integrantes 

do MPL, para quem o transporte público não parece ser um problema tão sério, pois moram 

próximos aos grandes centros, cujo transporte não parece ser problema. O objeto-valor que este 
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actante busca pode não ser a revogação dos transportes públicos. A revogação do aumento dos 

transportes pode ser uns dos meios, pelo qual se almeja atingir um objetivo maior.   

O próprio nome do blog do MPL sustenta uma ideologia, que vai além da preocupação 

com o valor dos transportes públicos, pois o que se busca é algo maior, como se pode depreender 

do enunciado Movimento Passe Livre – São Paulo / Por uma vida sem catraca. Uma vida 

sem catraca significa a busca por uma vida livre, que só se poderia alcançar com o Passe Livre.  

Está subentendido no passe livre, a possibilidade de acesso a qualquer parte da cidade, o que 

oportunizaria ao jovem conhecer os espaços da cidade. Com isso, este jovem poderia ter acesso 

à cultura e ao lazer. Hoje muitos jovens vivem restritos ao espaço da própria comunidade, sem 

acesso aos bens culturais da cidade. 

Vimos, pelos estudos realizados por Fiorin (2004 apud Discini, 1995) que o ethe de cada 

um dos jornais utilizados para esta pesquisa tem um pressuposto enunciador (quem escreve as 

notícias para o jornal) e um pressuposto enunciatário (o leitor do jornal). Segundo Discini o 

ethe só se mostra em sua totalidade.  No caso do Blog do MPL não é diferente. É possível 

encontrar o ethe do pressuposto enunciador do blog, analisando-se um conjunto de textos por 

ele enunciado, e consequentemente, encontraremos o pressuposto enunciatário deste blog (os 

leitores). 

Na descrição minuciosa que realizamos do blog, em especial, em sua Carta de Princípios, 

que traremos como Anexo A no final do trabalho, viu-se se tratar de uma organização não 

governamental que tem uma base de sustentação, como se pode ver: 

Carta de princípios do Movimento Passe Livre 
[A Carta de Princípios é o documento que estabelece os pontos de unidade dos 

coletivos federados nacionalmente ao MPL. Ela foi redigida e aprovada na Plenária 

Nacional pelo Passe Livre, no V Fórum Social Mundial, em 28 de janeiro de 2005; 

alterada no III Encontro Nacional do Movimento Passe Livre, no dia 30 de julho de 

2007; alterada por consenso no IV ENMPL em 2013] (Blog do MPL-SP. Disponível 

http://saopaulo.mpl.org.br/apresentacao/carta-de-principios/. Acesso em 

24/09/2015). 

  

Isso significa que esses jovens, que representam o Movimento Passe Livre em São Paulo 

e organizam o blog do movimento, recebem orientação para atuarem em algumas causas sociais 

e ainda têm respaldo de integrantes de outros estados, pois é uma organização que atua em todo 

Brasil e tem um histórico. O movimento também tem articulação com representantes de outros 

países, como se viu no histórico que apresentamos no capítulo 2. 

Pelo conteúdo informativo exposto no blog e pela interação que se pôde ver há entre os 

internautas do Facebook do MPL, pode-se dizer que tanto os integrantes do MPL como o 

público leitor desse, é formado por jovens. O pressuposto enunciador (quem escreve e organiza) 

http://saopaulo.mpl.org.br/apresentacao/carta-de-principios/
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do blog é um jovem de classe média alta que estuda em universidade pública, como a USP, 

busca um ideal, que vai além da revogação do aumento do transporte público. É um jovem que 

acha, pode e deve lutar em benefício de uma causa, como por exemplo, o Passe Livre. Assim, 

o pressuposto enunciatário, quem acessa o blog, é também um jovem. O objetivo desse último 

é o de buscar informações e, principalmente, o de se conectar com seus pares para se posicionar, 

criticar e sugerir. 

 Pode-se deduzir que o ator da enunciação dos protestos que emerge dos comentários 

analisados é representado por jovens, militantes do MPL de São Paulo e dos internautas que 

comentaram no Facebook desse. E eles apresentam um perfil que destoa do apresentado pelos 

jornais. Esses militantes, que iniciaram as mobilizações pela revogação do aumento de R$ 0,20 

nos transportes públicos, muito antes dessas mobilizações serem noticiadas pela mídia, são 

alunos de escolas públicas do centro de São Paulo. Já no início de maio/2013, os militantes do 

MPL percorreram escolas da região central de São Paulo e passaram a conversar com 

professores e alunos do Ensino Médio. Pequenas manifestações começaram no centro, como se 

pôde ver no capítulo 2, item 2.3 Manifestações ocorridas no estado de São Paulo pelo Passe 

Livre. 

Portanto, pelas marcas enunciativas deixadas nos enunciados dos textos, tanto no blog 

no MPL, como nos comentários publicados no Facebook desse, o ator da enunciação é 

representado, na sua maioria, por jovens de todas as classes sociais. Cabendo, porém, algumas 

ressalvas, como as que traremos a seguir: 

a) O ator da enunciação dos textos do blog, representado por jovens integrantes do MPL, 

é considerado de classe média alta, estuda em universidade pública e cursou a educação básica 

em colégio particular. Somente alguns deles trabalham, a maioria se dedica aos estudos. 

Também não enfrentam tanto problema com transporte público, pois moram no centro da 

cidade, onde o problema é amenizado. Eles fazem parte da minoria que compôs a grande massa 

que ocupou às ruas do centro da cidade de São Paulo no mês de junho. 

b) O ator da enunciação que, emerge dos comentários do Facebook do MPL analisados, 

é representado por alunos de faculdades privada e pública, de alunos do ensino médio de escolas 

públicas e uma minoria de escolas privadas, essas localizadas no centro da capital. Na grande 

marcha de 17/06/2013, também aparecem pessoas já graduadas e que já estão atuando no 

mercado de trabalho, identificadas pelo perfil, que pode ser verdadeiro ou não, já que se pode 

editar o que quiser na identificação do perfil. Procuramos identificar essas características nos 

enunciados dos comentários.  
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Também se pôde observar nos comentários do Facebook do MPL que há um grupo de 

jovens que se mostrou ignorante e violento “povo acha q curtir foto de cachorro morto no face 

resolve algo... tsc tsc... tem q taca fogo! isso sim vira notícia” (Comentário 12 do 1º Protesto de 

07/06/13). Outros se mostravam influenciados pelas opiniões dos comentários que liam e 

portanto, escreviam seus comentários utilizando-se de termos que viram, sem saber o seu real 

significado, como essa que chama de facista quem não pega ônibus “tem gente facista que não 

pega onibus no timeline, galera!!! Tem infiltrado mercenário!!! (Comentário 7 do 1º protesto). 

 Há vários percursos figurativos a considerar para definir o ator da enunciação que 

emerge dos comentários de internautas no Facebook do MPL, principalmente, a figura que 

reveste o tema juventude que vem marcada pela maneira como esse jovem se identifica na rede 

(usa apelidos, coloca foto sua ou se identifica por uma figura que ele acha o representa), da 

maneira como ele se expressa (não há preocupação alguma em relação ao uso correto da língua 

ou no uso de termos equivocados nos depoimentos); o das figuras que remetem a diferentes 

papéis sociais (estudantes, trabalhadores, grupos diversos como dos punks, anarkopunks, black 

blocs, músicos, artistas). 

 Esses temas, num percurso temático mais amplo, configura o ator da enunciação dos 

comentários do Facebook como sendo um jovem que, goza de plena liberdade de expressão, 

porque escreve sobre o que pensa e quer. Contudo, depreendeu-se dos enunciados que eles são 

superficiais, são influenciados pela leitura de outros comentários, o que faz que enunciados  

infundados se repitam ao longo da interação.   

5.5 ANÁLISE DO BLOG OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA 

Trouxemos o texto ‘Media’ e as manifestações de junho: controle e disputa, escrito por 

Hélio Lemos Sôlha para o Blog do Observatório da Imprensa, publicado em 22/10/13, porque 

o referido texto ensaia uma reflexão sobre a “arrogância” que, em diferentes formas, a media 

da sociedade brasileira contemporânea lidou com os movimentos de rua, iniciados em junho de 

2013. O referido texto, na íntegra, se encontra em anexo. Pretendemos dessa maneira, dar um 

fechamento ao trabalho, pois as informações constantes no texto em questão nos apresentam 

como o manifestante foi identificado e mostrado pelas mídias tradicional e social.  

Nas análises que fizemos dos textos-notícias dos jornais Folha de S. Paulo e O Estado 

de S. Paulo sobre os protestos realizados em junho de 2013, pudemos observar que o tratamento 

inicial dado aos manifestantes foi se alterando ao longo dos protestos e parte dessa mudança 

atribuímos à influência das redes sociais. Assim sendo, apresentar a opinião de um outro veículo 
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de comunicação fez com que nossa análise se tornasse ainda mais consistente. Para isso, 

apresentamos um breve resumo do que trata o texto-ensaio de Sôlha para o Blog do 

Observatório de Imprensa. 

Ao reconhecer o evento ocorrido no mês de junho de 2013 como movimento e não como 

uma mera manifestação, cuja diferença abordamos no capítulo que conceitua manifestação, o 

autor já se posiciona a respeito de como interpretou as Jornadas de Junho. Tendo em vista que 

um movimento se sustenta e uma manifestação tem caráter efêmero. 

No terceiro parágrafo do texto, o autor diz não pretender explicar as Jornadas de Junho, 

tarefa que deixa aos especialistas em movimentos sociais e que, sua pretensão é mostrar o 

comportamento arrogante da media contemporânea, em suas diversas manifestações sobre os 

protestos de junho. Comportamento esse que considera divergente de como alguns sociólogos 

se referiram à multidão de brasileiros, em sua maioria jovens, que tomou em protesto à praça 

pública.  

No parágrafo seguinte, há uma explicação que diz terem sido as Jornadas de Junho 

precedidas de inúmeras manifestações de protesto pelo mundo e que as motivações nacionais e 

regionais foram bastante diversificadas. No entanto, todos esses movimentos sociais guardavam 

fortes semelhanças nas suas formas de organização e nas táticas, das quais se podem destacar: 

“(a) a negação da representação política tradicional; (b) um forte questionamento das 

instituições tradicionalmente tidas como democráticas; (c) a heterogenia das pautas de 

protestos; (d) e o uso intensivo das ferramentas cibernéticas na autoconvocação dos protestos. 

Isso mostra que a media mundial vem se comportando de forma bastante uniforme. 

O parágrafo seguinte é precedido pelo subtítulo Internet serviu como espelho, o qual 

descreve o protesto de um jovem desempregado contra as condições que vivia na Tunísia e que 

ateou fogo ao próprio corpo. Esse ato desencadeou uma onda de protestos na Tunísia. Foi 

através do uso de ferramentas conhecidas como “redes sociais” (Facebook, Twiter etc.) que as 

pessoas tomaram conhecimento desse fato e se mobilizaram para ocuparem às ruas do país. A 

notícia foi se alastrando rapidamente por outros países do norte da África, trazendo 

consequências políticas imprevistas. A media imediatamente atribuiu ao evento o nome de 

“Primavera Árabe”, a que o jornal diário O Estado de S. Paulo, em 2011, assim se referiu: 

 

A chamada Primavera Árabe mudou o cenário geopolítico no Oriente 

Médio e no norte da África e a internet, afirmam analistas, teve um 

papel fundamental na consolidação do movimento. Foi por meio das 

redes sociais – como o Facebook, o Twitter e o YouTube – que a 
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juventude organizou e espalhou informações sobre protestos, ainda que 

em alguns casos as comunicações estivessem sob controle do regime. 

 

Segundo o autor, houve uma euforia noticiosa a respeito do que havia acontecido no 

Oriente Médio sobre o rompimento do silêncio imposto por regimes autoritários. E que só teria 

sido possível, segundo a media, devido ao potencial da Internet.  

No sétimo parágrafo, sob o subtítulo A legitimidade da luta o texto discorre sobre o 

“Occupy Wall Street” que ganhou dimensão global ao colocar em cena os protestos às estruturas 

político-econômicas de atores nacionais como os EUA, a Grã-Bretanha e a Alemanha. Os 

manifestantes ressaltaram a importância das ferramentas da Internet para a mobilização de 

pessoas, assim como nos casos do Oriente Médio. 

O subtítulo do décimo parágrafo traz que a Media constrói as pautas, e diz que [...] 

“onde há democracia, há instituições que defendem, honesta e corretamente, os interesses do 

povo – e a própria media seria uma delas”. Esse argumento foi utilizado pelo jornalista 

Applebaum para criticar a atitude tida como “ridícula” de manifestantes de Londres e Nova 

York que quiseram comparar os protestos por eles realizados aos denominados “Primavera 

Árabe”. Levou-se em consideração, que em um país onde há democracia, o povo goza da 

liberdade de expressão e portanto, pode sair às ruas para protestar. 

Ainda sob o mesmo subtítulo, no décimo primeiro parágrafo, o autor passa a abordar os 

protestos de junho de 2013 ocorridos nas ruas das cidades brasileiras: 

Entre os dias 6 e 20 de junho, multidões de jovens invadem as ruas das 

maiores cidades brasileiras em protesto. Inicialmente convocados 

ciberneticamente pela ONG “Movimento Passe Livre” (MPL), em 

protesto contra o aumento das passagens do transporte coletivo, as 

manifestações, fortemente reprimidas pelas polícias militares estaduais, 

rapidamente incorporaram bandeiras políticas diversificadas, 

exprimindo diferentes insatisfações populares. 

 Essas manifestações foram ignoradas pela imprensa tradicional brasileira que centrava 

os seus destaques noticiosos para os episódios do Oriente Médio. Ainda segundo o texto, as 

manifestações de protesto no país vinham sendo organizadas desde 2011, pelas Redes Sociais 

da Internet, porém, só no início de 2013, os atos ganharam fôlego e alcançaram uma maior 

visibilidade mediática. A ascensão da notícia trouxe uma certa tensão competitiva que se 

instalou entre os tradicionais jornais, TVs, rádios e revistas e os atores cibernéticos: blogueiros, 

coletivos de criação digital e de difusão internética, sites de agitação cultural e política de 

diferentes matizes ideológicos. À medida que as manifestações ganhavam visibilidade pública 
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e simpatia, aumentavam as adesões, e isso, ironicamente, resultava do que era veiculado na 

mídia tradicional. A cobertura da imprensa tradicional apresentava uma postura de opinião 

bastante dúbia e crítica aos protestos, o que ao invés de provocar indignação na população, 

acabou por provocar um efeito inverso.  

Por outro lado, organizações com reivindicações específicas aumentavam as bases dos 

protestos e convocam os manifestantes às ruas, através das redes sociais, principalmente do 

Facebook e do YouTube. Interessante perceber que esta mobilização cibernética se deu em duas 

frentes: pelo compartilhamento de informações contidas em outros sites, pelas versões 

eletrônicas da imprensa tradicional e pela produção de material informativo próprio, postado 

em sites da internet. Os vídeos produzidos pelos próprios manifestantes, com ampla utilização 

de câmeras de telefones celulares, postados quase em tempo real, foram vitais para a 

abrangência da mobilização. 

 O próximo item comentado no blog tem o subtítulo Manifestações influenciaram linha 

editorial, o qual apresenta um relatório de acompanhamento e análise do comportamento da 

mobilização cibernética da empresa Interagentes, através de monitoramento das redes digitais, 

durante os dias de protestos mais intensos na cidade de São Paulo. A metodologia empregada 

permitiu a comparação com as tradicionais medidas de audiência dos veículos impressos e da 

radiodifusão. Foi a partir desse monitoramento que se pôde construir uma cronologia dos 

acontecimentos em relação ao desenvolvimento das mobilizações populares e o papel 

desempenhado pelos diferentes veículos, como se pode ver no resumo do relatório a seguir: 

“** O movimento indicou uma forte hibridização entre as ruas e as redes: 

Facebook, Twitter, YouTube. 

** Inicialmente convocados por movimento social, Movimento Passe Livre, 

logo passa a considerar, também, ilegítima a liderança dos movimentos sociais 

organizados. 

** A repressão policial, com a consequente ampliação da visibilidade dos 

protestos, faz crescer o número de mensagens no Facebook, considerando 

apenas o mês de junho, de 10.500 para mais de 300.000 (por dia de protesto). 

** Principais autoridades são: páginas do jornal O Estado de S.Paulo, do 

Movimento Passe Livre (SP), do Mídia Ninja, da CartaCapital, da Folha de 

S.Paulo, Movimento Contra a Corrupção, Anonymous Brasil – as posições se 

alteraram durante o crescimento dos protestos, mas a imprensa tradicional 

manteve um permanente papel de destaque sobre os blogs e sites 

independentes na Internet. 
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** Os HUBs são bastante diversificados mudam muito ao longo do tempo: 

Anonymous Brasil, Movimento Contra a Corrupção, Passe Livre São Paulo, 

Movimento Passe Livre, Verdade Nua & Crua.” 

 Segundo Sôlhas (2013), trata-se de uma das poucas metodologias consistentes para o 

acompanhamento da visibilidade social da Internet, porém ela parece sobrevalorizar a rede 

cibernética, diminuindo as conhecidas influências que têm os meios tradicionais no imaginário 

cultural e político. Assim, ao analisar o papel de Autoridade15 de veículos da imprensa nos 

protestos, conclui ainda que em segundo plano: 

Muito longe de dizer que a presença destes veículos como autoridades nas 

redes tenham tido alguma influência no curso das manifestações, o que vimos 

foi o contrário, o curso das manifestações influenciou as principais linhas 

editorias de cobertura por parte dos grandes veículos [idem]. 

 O próximo item Protestos indicavam insatisfação mais ampla coloca em questão a 

verdade de que a amplificação das vozes das ruas teria obrigado a grande imprensa a mudar o 

tom de suas narrativas noticiosas e das dos protestos. O que também chamou a atenção foi a 

alteração de uma postura crítica aos protestos para um discurso de apoio às Jornadas de Junho 

que veio acompanhado de vigorosa interferência nas pautas do movimento.  No entanto, alguns 

fatos, ignorados no relatório do Interagentes, ajudaram a verificar que a influência da TV e da 

imprensa teria sido maior do que a destacada. 

 Há também a informação de que os atos do dia 13 de junho, marcados pela violência 

policial, que vitimou não apenas os manifestantes, mas também muitos jornalistas, teria 

marcado o ponto de inflexão do movimento, fazendo com que esse ganhasse enorme simpatia 

popular. O impacto que as imagens de violência produziram na rede teria forçado as editorias 

jornalísticas a criticar Estado e governantes pelo abuso da força policial e pelo desrespeito ao 

trabalho da imprensa. O aumento da simpatia popular pelos protestos foi mais rápido do que a 

indignação da imprensa, cuja pauta principal para aquele momento era impedir a vitória de um 

projeto de Emenda Constitucional regulamentadora dos direitos de investigação criminal pelo 

Ministério Público, a PEC 37. 

                                                
15 Segundo a explanação metodológica da empresa Interagentes, especializada em monitoramento das 

redes digitais, os dois conceitos-chave HUB e Autoridade são assim utilizados: (a) Autoridade “estima o valor 

do conteúdo de cada página ou nó a partir do número de compartilhamentos de suas postagens”, enquanto HUB 

avalia “o valor de suas ligações (links) para outras páginas ou nós”. Enquanto HUB representa um nó que aponta 

para muitos “nós” da rede, uma boa Autoridade é apontada por diversos outros HUBs. Em suma, um nó de rede 

(pessoa ou página) que tenha seus posts muito replicados tem uma grande Autoridade. Já quem compartilha 

muitos posts de outros perfis tem um valor de HUB mais elevado. A metodologia empregada permite a comparação 

com as tradicionais medidas de audiência dos veículos impressos e da radiofusão (Blog do Jornal Observatório da 

Imprensa, 2013, p.3). 
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 Ainda no mesmo subitem, há uma crítica ao comentarista Arnaldo Jabor da Rede Globo 

de TV que teria destilado toda a arrogância da emissora, criticando os manifestantes, a quem 

chamou de “meninos de classe média”, a ignorantes e rancorosos. O comentarista afirmou que 

os manifestantes protestavam por uma causa marcada pela “ausência de causas”. 

 Dando sequência à análise, o autor tece comentários ao programa Roda Viva, da TV 

Cultura que, no dia 17 de junho, entrevistava a estudante Nina Capello e o professor Lucas 

Monteiro de Oliveira, líderes do Movimento Passe Livre, enquanto nesse mesmo dia, acontecia 

na capital paulista uma das maiores manifestações públicas. A estimativa oficial era de que 

havia mais de cem mil participantes. Participavam do mesmo programa de entrevistas 

jornalistas e especialistas no tema em pauta. Entre os participantes estava a jornalista da Folha 

de S. Paulo, Giuliana Vallone, uma das vítimas da violência policial do dia 13, que tinha as 

marcas das agressões no rosto. 

 Apesar de no referido programa de entrevistas, os líderes do MPL ressaltarem que as 

passeatas eram contra o aumento das passagens, os entrevistadores insistiam que os protestos 

indicavam insatisfação popular muito mais abrangente. Outro questionamento aos entrevistados 

foi se havia relação do MPL com partido de esquerda. 

No parágrafo seguinte, a leitura do subtítulo parece querer colocar em dúvida a atuação 

do movimento MPL, tido como responsável pelas manifestações de junho: Movimento Passe 

Livre acusado de ‘negociar’. Porém, o parágrafo se inicia com novos comentários de Arnaldo 

Jabor, comentarista da Rede Globo de TV que, desta vez, traz uma autocrítica “À primeira vista, 

esse movimento parecia uma provocação inútil, que muitos criticaram, erradamente, inclusive 

eu...” O comentarista passa agora a elogiar os jovens manifestantes, não os isentando de correr 

vários riscos, como a violência e a falta de objetivos. Faz várias críticas à política atual e conclui 

dizendo que “estamos vivendo um processo histórico lindo e novo. Os jovens terão nos dado 

uma lição: democracia já temos, agora temos de formar uma República”. 

A seguir, o autor faz referência a um vídeo com as marcas e a estética mascarada do 

movimento Anonymous Brasil, inspirada no filme V de vingança, cujo compartilhamento teria 

se proliferado nas redes sociais nos dias 18 e 19. Neste vídeo, sugere-se que as manifestações 

de junho foram autoconvocadas e não tinha liderança e afirma “só a diminuição do valor das 

passagens de transportes públicos não nos satisfazem, mas realmente temos que saber por onde 

começa um novo Brasil.” À vista disso, os autores ou o ator do vídeo decide(m) levantar 

bandeiras que não envolvam polêmicas, “sem bandeiras partidárias ou subjetividades”, e 

propõe(m) lutar por ‘causas de cunho moral, que são unanimemente aceitas”. Declara então as 
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cinco causas de luta: “(1) Não à PEC 37; (2) Saída imediata de Renan Calheiros da presidência 

do Congresso Nacional (sic); (3) Imediata investigação e punição de irregularidades nas obras 

da Copa, pela Polícia Federal e Ministério Público Federal; (4) Queremos uma lei que torne a 

corrupção no Congresso crime hediondo; (5) Fim do foro privilegiado, pois ele é um ultraje ao 

artigo 5º da nossa Constituição!” 

No entanto, o site do AnonymousBrasil.com negou a autoria do vídeo e a sua postagem 

nas redes, e afirmou que, baseado no princípio de “hackerativismo”, o Anonymous é um 

movimento e não uma organização. Disse ainda que, o vídeo poderia ter sido postado por um 

Anonymous qualquer que se identificasse com a causa. 

Sôlha (2013) diz que não há como deixar de estranhar a coincidência entre os discursos 

e pautas da media hegemônica com o de grupos de natureza coletivista, orientados por 

princípios próximos ao anarquismo. Diz ainda que, a mudança de posição da media foi 

absolutamente sincronizada com a incorporação das pautas mediáticas pelos jovens nas ruas. 

Até o dia 17 de junho, não eram vistos protestos sobre as PECs ou sobre “As 5 causas”, embora 

o tema da corrupção fosse permanente nas manifestações. 

O próximo parágrafo se inicia sob o subtítulo O show tem que continuar em que o 

autor expõe que, ao contrário de uma mera coincidência, a media assumiu um papel protagônico 

na catalisação de insatisfações massivas contra a corrupção, principalmente após a primeira 

vitória eleitoral do presidente Lula.  

A media que desfrutava de certo privilégio para informar a contínua denúncia de casos 

de corrupção, informados pelo Ministério Público e que vinha fomentando a sensação popular 

de impunidade no país, se surpreendeu quando passou a ser também alvo dos protestos. Ela 

reagiu negativamente à perda da primícia, pois não esperava tamanha adesão aos protestos 

convocados pelo Movimento Passe Livre. Afinal, a media mostrou um comportamento 

arrogante contra os movimentos sociais. 

Nos parágrafos seguintes, o autor comenta e faz críticas aos diversos tipos de medias. 

Para responder à pergunta: “Qual a origem de tamanho poder, o que sustenta a arrogância que 

legitima a media a pautar toda uma sociedade?” O jornalista compara o comportamento da 

media no Brasil ao da Espanha. Reconhece não ser essa uma resposta simples e que a origem 

desta legitimidade é múltipla e complexa. Compreende a natureza social dos empreendimentos 

mediáticos, cuja realidade é considerada nublada pelo foco analítico nos seus conteúdos e nas 

taxativas reafirmações da liberdade de expressão, como um negócio dos mais lucrativos do 

mundo contemporâneo.  
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Sôlhas (2013) questiona também sobre como entender, pela simples interpretação dos 

textos e discursos mediáticos, a formação de um negócio comercial, que impacta 

numericamente a produção de riqueza mundial, superando até mesmo atividades industriais 

vigorosas, como a da produção de automóveis. Responde dizendo que se a resposta para esta 

pergunta for a simples e transcendente ideologia, teríamos que entender a media como um 

negócio idealista e suicida, onde a defesa das ideias teria preferência aos lucros. E pelo visto, 

não é assim que as coisas parecem acontecer.  

Avançaremos na interpretação do texto para a parte onde o autor volta a tratar das 

manifestações de junho de 2013 e diz não estranhar que a media dispute até mesmo as pautas 

dos movimentos sociais. A media assume um dever de mercado em manter os olhares voltados 

para si, mas educados e conformados para o consumo. Já, para o movimento social organizado 

não há promessa de consumo na objetividade racional e nem esperança de emocionais ações 

consumidoras massivas nos seus apelos ao comportamento crítico. 

Para o autor a arrogância da media torna-se evidente nas diversas tentativas de tomar 

para si, exclusivamente, a defesa do Estado de Direito, da democracia e da cidadania, como 

forma de “privatizar” a Liberdade de Expressão. No entanto, a media ao pautar as Jornadas de 

Junho, através das sutis estratégias baseadas no marketing do convencimento, se viu em atitude 

conflitiva com os veículos noticiosos alternativos, contra quem promoveu uma batalha de 

disputa de hegemonia. A Mídia Ninja de produção e difusão cibernética de informações e 

notícias, vinculada à iniciativa cultural coletivista, “Fora do Eixo” que, há quase dez anos vem 

atuando com relativo sucesso, alcançou os seus momentos de maior visibilidade pública durante 

as Jornadas.  

No trigésimo sexto parágrafo, sob o subtítulo Avaliar, controlar e punir, se tem a 

informação de que as notícias sobre as manifestações circularam na Internet sem edição de 

qualquer tipo. Elas eram carregadas no Facebook ou no YouTube quase em tempo real. Assim 

sendo, o olhar “noticioso” era do próprio manifestante, quase sempre se antecipando em 

algumas horas a imprensa tradicional, o que acabou por revelar uma incômoda surpresa, pois 

diferia notavelmente do que era exibido na TV ou comentado nos jornais. E não só diferia 

esteticamente ou em relação ao ponto de vista, mas mostrava acontecimentos ignorados ou não 

vistos pelos veículos tradicionais de comunicação. 

Dessa forma, se atingiu um público imenso que buscava por notícias do que se passava 

nas ruas. Logo a divergência acima referida foi notada e largamente compartilhada nas redes. 

Também ficou evidenciado que os protestos passaram a ser dirigidos às grandes redes de TV e 
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imprensa que tinha perdido a confiança dos manifestantes. E foi assim que as grandes 

corporações mediáticas passaram a ser um dos focos dos debates políticos na rede. 

Com a explosão das Jornadas de Junho, a insatisfação com a media veio à tona e 

começaram os debates sobre a democratização dos meios de comunicação, deixando as 

empresas de comunicação de massa em situação incômoda. Os protestos acabaram perdendo o 

foco, porém muitos dos manifestantes apresentaram proposta bastante concreta sobre o tema, 

tal como: “criar uma legislação que regulamente a aplicação de verbas públicas para a 

publicidade oficial do Estado, garantindo uma divisão equitativa e que inclua a chamada media 

alternativa.”  

Tal proposta, representada pela atuação e questionamento do Mídia Minja e do Fora do 

Eixo, não tardou a receber uma forte reação contrária das corporações mediáticas nacionais. 

Essa proposta foi comparada à articulação muito parecida à utilizada para minar a liderança do 

Movimento Passe Livre.  

Os integrantes do Movimento Passe Livre junto a líderes do Fora Eixo do Mídia Ninja 

foram convidados para o programa Roda Viva, da TV Cultura, e submetidos a uma sabatina de 

jornalistas profissionais. Os questionamentos foram sobre o caráter jornalístico do Mídia Ninja, 

seguido de críticas à forma de organização e financiamento do coletivo cultural Fora do Eixo. 

Logo após a entrevista, houve tentativa da media de desqualificar a mídia alternativa da internet 

e para isso, publicaram fotos dos líderes do coletivo e do projeto Ninja ao lado de políticos, 

para sugerir que entre eles havia vínculos partidários. Apresentaram também documentos 

comprobatórios para culpar o coletivo de captar recursos públicos e privados através de editais 

dos editais de financiamento de projetos culturais “(prática legal e corrente no meio da produção 

cultural)”. Duas críticas de ex-integrantes do coletivo sobre trabalho escravo e exploração 

sexual também foram amplificadas pela media. Outra crítica foi com base na pouca frequência 

de jornalistas diplomados nos quadros da Mídia Ninja. Porém, não existe legislação em vigor 

que exija o diploma para o exercício no Brasil. 

As críticas na tentativa de desqualificar a mídia alternativa não pararam por aí, como 

podemos ver: 

Como exemplos, o jornal O Globo, na edição de 4 de agosto de 2013, na 

coluna de Chico Otávio, acusa “Ninjas querem dinheiro público para 

sobreviver” [ver aqui]; o blog de Reinaldo Azevedo, no site da revista Veja, 

no dia 5 de agosto de 2013, estampava “Estes são os candidatos a ditadores da 

mídia alternativa” [ver aqui]; a mesma revista Veja, em 12 de agosto de 2013, 

publicava, devidamente acompanhada de uma foto do ativista junto com a 

presidente Dilma, a matéria “Conheça Pablo Capilé, o líder por trás do Mídia 

Ninja. Ele vive entre dois mundos, com um pé fora do eixo e outro dentro do 

http://oglobo.globo.com/pais/ninjas-querem-verba-oficial-para-sobreviver-9343258
http://oglobo.globo.com/pais/ninjas-querem-verba-oficial-para-sobreviver-9343258
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governo” [ver aqui]; em 18 de agosto de 2013, o jornal O Estado de S.Paulo, 

publica reportagem de Bruno Paes Manso e Flávia Guerra, com a seguinte 

chamada “Coletivos travam em SP guerra virtual. No centro da discussão está 

grupo que usa dinheiro público e apoia jornalismo alternativo”. Poucas vozes 

moderadas foram publicadas nestes dias nos grandes jornais, mas destacou-se 

um colunista de O Globo, Francisco Bosco, que, na edição de 13 de agosto de 

2013, publicou “Melhor nos preocuparmos com os verdadeiros inimigos da 

democracia” [ver aqui]. 

 

Segundo o autor, houve um verdadeiro “linchamento mediático” com poucas provas e 

nada de tempo para reflexão e análise.  

A referida análise das Jornadas de Junho de 2013 para o Blog do Observatório da 

Imprensa nos apresentou um contraponto, o qual nos permitiu ver como cada mídia, a 

tradicional e a digital, caracterizou o manifestante dos protestos de junho. A mídia tradicional, 

por ter o privilégio de estar no mercado editorial há longos anos e ter conquistado um público 

que ela acredita ser fiel, caracterizou o manifestante das jornadas de junho como um jovem 

inconsequente, manipulado que não merecia credibilidade. Ela não aceitou a bandeira de luta 

desses jovens pela revogação do aumento nos transportes públicos que, disse eram manipulados 

pelo Movimento Passe Livre (MPL), porque essa bandeira não vinha ao encontro de seus 

interesses. Vimos que a mídia impressa centrava os seus destaques para os episódios do Oriente 

Médio e tinha como pauta, para aquele momento, impedir a vitória de um projeto de Emenda 

Constitucional Regulamentadora dos direitos de investigação criminal pelo Ministério Público, 

a PEC 37. 

Ao contrário da mídia tradicional, incluindo nessa, a mídia impressa, a mídia digital se 

ocupou em divulgar os protestos filmados pelos próprios manifestantes e, principalmente, a 

violência policial contra eles, promovendo forte adesão de adeptos ao movimento. Desse modo, 

o manifestante identificado, pela mídia social, também era jovem, mas determinado, corajoso 

que mereceu a confiança da população. 

Isto posto, podemos dizer que essas mídias atuando em paralelo trarão ganho à sociedade 

que, tendo versões diferentes dos fatos, poderão tirar suas próprias conclusões. 

 

 

 

 

 

 

 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/o-ninja-do-pt
http://oglobo.globo.com/cultura/acusados-acusadores-9509047
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

            O objetivo desta tese foi apresentar como a mídia impressa, através de seus textos-

notícias, construiu o ator da enunciação das manifestações de junho 2013, também conhecidas 

como as “Jornadas de Junho”, realizadas na cidade de São Paulo. A princípio, o foco das 

manifestações foi pela revogação do aumento de R$ 0,20 nos transportes públicos, mas quando 

essas chegaram a seu auge, no dia 17 de junho, outras bandeiras de luta foram abraçadas, tais 

como: combate à corrupção, busca por uma educação de qualidade, atendimento digno do 

sistema público de sáude, mais segurança, transporte público acessível, sustação da Copa do 

Mundo no Brasil, entre outras. É essa, a grande manifestação de 17 de junho, que nos chamou 

particularmente a atenção e, por isso, passou ser o foco central da pesquisa. Verificou-se que 

os manifestantes receberam da mídia tradicional (a mídia impressa em jornais conhecidos de 

longa data) um tratamento que foi se alterando ao longo das manifestações.  

Nesse contexto e, partindo do princípio de que o sujeito apreende e se insere no mundo 

por meio de discursos, escolhemos analisar os discursos jornalísticos sobre esse tema, porque 

entendemos que eles fazem parte desse grande universo discursivo.  O leitor busca na leitura de 

jornal, num primeiro momento, obter um panorama dos acontecimentos, de maneira rápida e 

por vezes até superficial. Não há uma preocupação por parte desse leitor em querer entender a 

intencionalidade do enunciador.   O que é extremamente aceitável no contexto de vida atual em 

que as informações se disseminam em segundos e por vários veículos de comunicação.  Para 

esta finalidade, escolhemos, como corpus, notícias veiculadas sobre as manifestações em dois 

importantes jornais da cidade de São Paulo: Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo.  

Conforme vimos, segundo a Folha, nos dois primeiros protestos, os do dia 06 e 07 de 

junho de 2013, os percursos figurativos que identificam e caracterizam os manifestantes 

convergem para os temas do radicalismo (Movimento Passe Livre, os partidos políticos de 

extrema esquerda PSOL e PSTU, estudantes e alas radicais de partidos, ativistas, integrantes de 

alas de partido de extrema esquerda) e da violência (quebraram e picharam, 15 detidos). O tema 

da violência vem também fortemente marcado pelas figuras imagéticas que acompanham os 

textos, seja em imagens que retratam a crua violência, produzindo efeitos de sentido de 

realidade de altíssimo potencial de indignação, seja em imagens de incêndios nas ruas, nos quais 

se destaca a cor amarelo-vermelha com o seu efeito de sentido de ação intensa e virulenta.  O 
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radicalismo e a violência dos manifestantes (e não dos policiais) constituem, portanto, o 

percurso temático que predomina nos textos relativos a esses dois primeiros dias de 

manifestação. Esse percurso, em última instância, ecoa, nos textos, nos termos “vândalos”, 

“vandalismo” e “baderneiros”.  Resumindo, o ator da enunciação construído nos textos relativos 

a essas duas primeiras manifestações é um vândalo. 

Nos textos referentes às outras duas manifestações, as dos dias 11/06 e 13/06, 

particularmente da terceira, mantém-se o protagonista das manifestações, configurado pelas 

figuras e temas, pela temática do vandalismo, gerador da violência por parte dos policiais. Na 

quarta, o tema da violência continua reiterado nas figuras e subtemas que se disseminam nos 

textos. Ocorre, no entanto, uma mudança no sujeito da violência. Os manifestantes continuam 

praticando ações que tematizam o vandalismo, mas não mais um vandalismo causador da 

violência. O vandalismo, agora, é consequência da ação violenta desmedida da polícia. Destaca-

se, então, a figura “antropófagos” que identifica figurativamente os protagonistas policiais. Fica 

evidente, portanto, que essa reversão dos papéis no exercício da violência desencadeia uma 

mudança na configuração do ator da enunciação: a sua violência não é gratuita, mas sim reação 

à violência policial, de certa forma, então, justificada. Os manifestantes, postos em papel de 

vítimas, vão recebendo o apoio popular, o qual, gradativamente, vai-se refletir na mudança da 

configuração do enunciador nos textos da imprensa. Em síntese, há um claro percurso em 

desenvolvimento: da disforia do manifestante violento, “vândalo”, passa-se a um perfil, ainda 

não plenamente eufórico, mas já apontando para essa configuração. 

Considerando esses mesmos quatro protestos, pontuou-se nos textos de O Estado de S. 

Paulo o seguinte resultado: 

 Nos três primeiros protestos, dos dias 06 e 07 e 11 de junho de 2013, os percursos 

figurativos que identificam e caracterizam os manifestantes convergem para os temas do 

radicalismo (Movimento Passe Livre, militantes, anarquistas insurrecionários, alguns 

militantes do MPL; as bandeiras e as camisetas do PSTU e da União da Juventude Socialista 

pontilhavam o protesto na Marginal do Pinheiros, representantes da UNE, PT e PSOL, e alas 

jovens do PT e do PSOL); e da violência (manifestantes encapuzados, alguns manifestantes que 

foram detidos, a massa ainda foi engrossada por grêmios estudantis de escolas particulares, 

milhares de manifestantes). O tema radicalismo é marcado nos textos pelas locuções dos 

integrantes do Movimento Passe Livre que ensinam, inclusive, os manifestantes a se 

defenderem da polícia. Já o tema violência vem marcado pelas descrições de destruição ao 

patrimônio público e ação da polícia contra os manifestantes para coibir essas ações, o que fez 
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com que as pessoas que, não estavam participando, fossem prejudicadas, segundo o jornal. O 

enunciador justifica a violência, sempre se referindo às pessoas que ficam no meio do confronto 

entre manifestantes e policiais. O radicalismo e a violência dos manifestantes constituem 

portanto, o percurso temático que predominou nos textos relativos a esses três primeiros dias 

de protestos. Esse percurso ficou marcado nos textos pelos termos “vandalismo” que se 

pressupõe que quem os comete sejam “vândalos” e “violência” que configura os manifestantes 

como sendo “violentos”. 

 Nos textos do quarto protesto, de 13/06/13, mantém-se o protagonista das 

manifestações, configurado pelas mesmas figuras e temas anteriores, pela temática do 

radicalismo e violência, porém agora o sujeito gerador da violência passa a ser os policiais e a 

tropa de choque. O tema radicalismo fica condicionado à ação policial que apresenta um 

radicalismo exacerbado, de quem parece ter perdido o controle. O tema violência continua 

reiterado pelas figuras e subtemas que se disseminam nos textos (Manifestantes respondem com 

pedras e fogos de artifícios; Policiais da Rota, fora do foco de confronto, dispararam 

aleatoriamente balas de borracha contra pessoas que estavam na rua). Porém, fica evidente que 

há uma mudança do sujeito da violência. Os manifestantes continuam praticando ações que 

tematizam o vandalismo, porém, esse passa a ser consequência e não causa do motivo gerador 

da violência.  

 O mesmo tema (violência) vem também marcado pelas figuras imagéticas que 

acompanham os textos, seja em imagens de policiais atacando os manifestantes, ou de policiais 

prendendo manifestantes. Essas imagens produzem um efeito de sentido de realidade que leva 

à indignação.  

 Apesar de apresentar os temas radicalismo e violência sobre outro viés, trazendo como 

protagonistas os policiais, percebe-se ainda uma resistência do enunciador do jornal Estadão 

em assumir sua postura de reconhecer o manifestante como vítima da situação desse último 

protesto. Tendo em vista que, ao relatar os confrontos, o narrador coloca as pessoas não 

participantes como vítimas desses confrontos entre policiais e manifestantes.  

 Em síntese, o estado de disforia dos manifestantes se ameniza, mas não se altera 

completamente. 

Observa-se que, em relação aos textos desses primeiros quatro protestos, as diferenças 

foram irrelevantes, pois os temas e as figuras que representaram esses protestos foram os 

mesmos, com exceção ao protesto do terceiro dia, pois o Estado não mudou radicalmente sua 

posição em relação aos manifestantes, como o fez a Folha. Como o Estado vinha trazendo as 
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notícias sobre as manifestações, de forma mais comedida, procurando trazer a descrição dos 

fatos que envolviam os manifestantes e não a descrição do próprio manifestante, os textos não 

revelaram uma mudança tão marcante na descrição desses.  Assim, o Estado não mudou 

radicalmente a caracterização dos manifestantes a partir do terceiro protesto, mas caminhava 

para isso.  

Em relação ao quinto da dia das manifestações, ocorrido em de 17de junho de 2013, 

verificou-se nos textos analisados da Folha que há vários percursos figurativos a considerar 

para definir o ator da enunciação. Temos o percurso de figuras que revestem o tema da multidão 

(centenas de milhares de pessoas, 65 mil participantes, milhares de manifestantes); o de figuras 

que revestem o tema da idade, tanto da velhice (aposentados, aposentada de 82 anos) quanto da 

juventude (a maioria tem entre 26 e 35 anos, - 81% se informaram do ato pelo Facebook, 85% 

dos presentes buscaram informações pela Internet; UNE e Ubes União dos Estudantes, PT – 

Juventude do Partido dos Trabalhadores na Capital); figuras que revestem o tema da família 

(mães dos manifestantes); o de figuras que remetem ao tema do engajamento e da ação 

sociopolíticas (Partido Rede Sustentabilidade, de Marina Silva, PT – Juventude do Partido dos 

Trabalhadores na Capital, intersindical, PCO – Partido da Causa Operária, UNE e Ubes União 

dos Estudantes, Movimento de Mobilidade Urbana); o das figuras que remetem a diferentes 

papéis sociais (grupo de 10 a 15 punks, ABGLT Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais, Anarquistas e punks, trabalhadores).  

Reunindo esses temas num grande percurso temático, pode-se dizer que o ator da 

enunciação é multidão constituída por jovens e velhos, por famílias, por pessoas que exercem 

os mais variados papéis sociais, pertencem a diferentes filiações partidárias e de engajamento 

social e político. Esse percurso temático nos remete a uma tematização mais ampla, em que o 

ator da enunciação é definido pela totalidade e não mais pela parcialidade de um grupo que 

caracterizava os protagonistas das primeiras manifestações. E a totalidade a que nos referimos 

é a sociedade como um todo que está reivindicando direitos de que se sente privada no exercício 

da cidadania. No entanto, nos vários textos referentes a esta última manifestação, o 

protagonismo do grupo que desencadeou a sequência de protestos mantém-se em evidência. De 

vândalos passam agora a ser fundadores de um movimento mobilizador da cidadania, jovens 

que fizeram história, o que, sem dúvida, se contrapõe inteiramente à configuração anterior. 

Já em relação à publicação do Estado sobre o quinto dia de manifestação, pôde-se 

concluir que também há vários percursos figurativos a considerar para se definir o ator da 

enunciação. Temos também o percurso de figuras que revestem o tema multidão (50 mil pessoas 
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segundo a PM,  pessoas, - muitos manifestantes usando camisetas do Brasil; milhares de 

pessoas,  manifestantes, 2 mil pessoas já marchavam); o de figuras que remetem ao tema idade, 

tanto dos que representam a juventude como dos que representam a velhice (Grupo de mães 

organizou um ponto de apoio para mulheres que levaram crianças ao ato; pais de manifestantes 

presos em manifestações anteriores, estudantes, aposentados, juventude, internautas); figuras 

que revestem o tema família (Grupo de mães, pais de manifestantes); o de figuras que remetem 

ao engajamento e de ação sociopolítica (O grupo político, incluindo integrantes do PSTU e 

PSOL, representantes do PSTU, PSOL, União Nacional dos Estudantes (UNE); Movimento 

Passe Livre; Organizações de direitos humanos,  Líderes do movimento, Defensores do meio 

ambiente, Feministas, Ativistas,); o das figuras que remetem a diferentes papéis sociais 

(professores, Black Blocks, Advogados, Médico, Comunicadores, Jornalistas, Classe artística, 

Comerciantes, Escritora, Empresários, Consultora de Modas, Enfermeiros). 

Essa multiplicidade de temas, reunidos num grande percurso temático, pode confluir  

para a configuração do ator da enunciação como sendo uma multidão. Multidão esta constituída 

por pessoas de todas as faixas etárias, por famílias, por pessoas que exercem as mais variadas 

profissiões, por pessoas que pertencem a várias filiações partidárias e de engajamento político 

e social, e ainda por pessoas que assumem variados papéis na sociedade. Pelo percurso temático 

estabelecido pode-se chegar a uma tematização mais ampla, em que o ator da enunciação passa 

a ser definido pela totalidade e não mais pela parcialidade de um grupo, como foi caracterizado 

nas primeiras manifestações. Essa totalidade passa a ser representada pela sociedade que busca 

reivindicar os seus direitos, dos quais se sente privada. 

Os vários textos que retratam o protagonista dessa última manifestação o colocam em 

evidência. De jovens inconsequentes, tidos como vândalos e violentos eles passaram a ser 

reconhecidos como jovens que fizeram história. 

Em síntese, apesar das diferenças que o percurso descritivo revelou, pode-se, por fim 

efetivamente dizer que o ator da enunciação construído nos textos que analisamos tem um 

caráter mutante. A evolução passou pelas seguintes características: de jovem inconsequente, 

vândalo, baderneiro, violento para uma multidão que se constituiu de pessoas de todas as faixas 

etárias, de contexto-histórico e social diverso. Esses jovens ficarão marcados na história do 

Brasil por sua atuação e determinação, porque trouxeram para a sociedade o resgaste de 

cidadania. Nessa última manifestação, as diferenças movidas pelo poder de escolhas, que 

costumam provocar embates, ficaram de lado, o povo se uniu em torno de um único objetivo:  
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mostrar sua indignação e reivindicar por seus direitos, inclusive o de poder manifestar-se nas 

ruas. 

As conclusões das análises dos comentários/depoimentos do Blog do Facebook e do 

Blog do Observatório da Imprensa contribuíram para elucidar a construção do enunciador da 

enunciação aqui em foco, já que elas se puseram como um contraponto, que veremos a seguir: 

Os textos-comentários postados no Facebook do MPL revelaram, através das marcas 

enunciativas deixadas nos enunciados, que o ator da enunciação inicialmente não tinha 

convicção de que o movimento poderia alcançar sucesso e, nem se considerava tão relevante a 

bandeira de luta, a revogação do aumento de R$ 0,20 dos transportes. Os internautas criticaram 

a atuação dos manifestantes do primeiro protesto, a quem atribuíram a culpa pelos atos de 

vandalismo e violência. Um ou outro reconheceu que a violência partira dos policiais. Também 

uma parcela ínfima reconheceu o poder de manipulação da mídia. Porém, mesmo com o 

fracasso e as críticas ao primeiro dia de protesto, os jovens, envolvidos pelo que se chama 

embalo, foram às ruas para participar da segunda, da terceira e da quarta manifestações. No 

entanto, verificou-se que a partir da segunda manifestação, o discurso passou a ser outro. O que 

se depreendeu da instância enunciativa dos enunciados dos comentários do segundo dia de 

manifestação, foi que se manifestou um sentimento movido por uma força que os uniu para 

continuar com os protestos. Porém, o motivo real de luta ainda não tinha sido assimilado, pois   
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havia desabafos que refletiam a indignação por muitas outras coisas. 

Do terceiro protesto em diante, o ator da enunciação dos comentários enunciados surge 

como alguém que sabe o quer e que, também já percebeu a manipulação da mídia e por isso, 

passa a se organizar, buscando estratégias para mudar a opinião pública a respeito de si e da 

própria manifestação. Isso fará também com que a mídia impressa mude o tom dado às notícias 

sobre os protestos. 

No último e grande protesto de 17 de junho, esse ator da enunciação, que emergiu dos 

enunciados-comentários, será tomado de um sentimento de patriotismo, que fará com que ele 

mesmo se veja como herói. No entanto, o motivo de luta continua indefinido, tanto que esse 

internauta cobra do MPL a continuação dos protestos em busca de muitas outras coisas e não 

aceita a bandeira de luta proposta pelo movimento, cujo objetivo é o de lutar pelo passe livre. 

Comparando a configuração dada ao ator da enunciação das manifestações pela mídia 

impressa e rede social, chegamos à seguinte conclusão: 

O ator da enunciação que emerge das redes sociais é a de um jovem que, inicialmente, 

se mostra revoltado e aceita ser rotulado de vândalo. Mas tira da adversidade motivação para 

continuar a luta e, determinado, busca estratégias para vencer a batalha, conseguindo atingir 

seu objetivo e por isso, se considera um herói, quase que um salvador da pátria.  

A divergência de informações, tanto da mídia impressa, quanto de outros veículos de 

comunicação, como os de radiodifusão, fez com que as redes sociais se sobressaissem. Através 

do Facebook, Twitter e YouTube os manifestantes tiveram a oportunidade de expressar suas 

opiniões e mostrar as manifestações sob outra ótica. A ótica deles, que ocuparam às ruas. Na 

Folha, eles só tiveram oportunidade para falar sobre as manifestações, a partir do terceiro 

protesto e, no Estado, o MPL era quem assumia a voz, representando os manifestantes, desde 

o primeiro protesto. 

Outro ponto interessante que se pode destacar em relação aos textos-comentários do 

Facebook é que o discurso é interativo, o internauta pode ler todos os comentários, concordar 

ou discordar e se pronunciar ou não a respeito do que lê. A informação é sociabilizada e 

dialogada, o que difere da situação de comunicação do jornal.  

Com a análise que fez o Blog do Observatório da Imprensa, consolidamos a nossa 

conclusão. Sabemos que a análise publicada no Observatório da Imprensa também revela a 

opinião de um enunciador, há marcas enunciativas que podem mostrar opiniões divergentes ou 

convergentes em relação às Jornadas de Junho de 2013 por quem as lê e interpreta. No entanto, 

como analisamos o que mídia impressa disse sobre o manifestante e como eles se mostraram 
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nas redes sociais, vimos que havia mais pontos concordantes do que discordantes na análise do 

referido Blog, em relação aos resultados que obtivemos com a pesquisa. 

 O pressuposto enunciador e também narrador das informações da análise distinguiu a 

mídia como sendo tradicional e social. Reconheceu o tratamento dado pela mídia tradicional 

aos movimentos de junho como “arrogante”. Nos enunciados da referida análise, o ator da 

enunciação se configura como sendo jovens que invadiram as ruas das maiores cidades 

brasileiras, de 6 a 20 de junho, em protesto. Esses jovens foram convocados, ciberneticamente, 

pela ONG Movimento Passe Livre (MPL) para protestar contra o aumento das passagens do 

transporte coletivo e que as manifestações foram fortemente reprimidas pelas polícias militares 

estaduais. A esse movimento, rapidamente, se incorporaram bandeiras políticas diversificadas, 

exprimindo diferentes insatisfações populares. 

O autor afirma que essas manifestações de protesto vinham sendo ignoradas pela 

imprensa tradicional e destacou a força comunicativa concentrada nas Redes Sociais da 

Internet, que possibilitou a ampliação das bases dos protestos, convocando os manifestantes às 

ruas, através das redes sociais, principalmente do Facebook e YouTube. Assim, a mobilização 

cibernética foi reconhecida como crucial, através do compartilhamento de informações, 

inclusive das versões eletrônicas da imprensa tradicional para o que se viu em junho de 2013.  

Os vídeos produzidos pelos próprios manifestantes, com ampla utilização das câmeras de 

telefones celulares, postados quase em tempo real, foram vitais para a abrangência da 

mobilização assistida nas manifestações. 

 Com o ápice das manifestações passa a haver uma tensão competitiva entre os 

tradicionais jornais, TVs rádios e revistas e os atores cibernéticos: blogueiros, coletivos de 

criação digital e de difusão internética, sites de agitação cultural e política de diferentes matizes 

ideológicos. E, embora a visibilidade pública, adesões, simpatias tivessem ganhado força pela 

cobertura da imprensa, ela apresentou uma postura de opinião bastante dúbia e crítica em 

relação aos protestos.  

De toda essa análise, podemos inferir que a diversidade de veículos de comunicação, 

para a difusão de informações que se tem hoje, principalmente da Internet através das redes 

sociais, fez com que as grandes corporações midiáticas brasileiras tradicionais despertassem 

para também ouvir a sociedade. Essas manifestações de junho, consideradas Jornadas de Junho, 

comprovaram isso. Não fossem as redes sociais oferecer a liberdade de expressão a esses 

jovens, as manifestações não teriam chegado aonde chegaram.  
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ANEXO A 

 

Carta de Princípios e Comentários de internautas para o Blog do Movimento Passe Livre 

 
 

Carta de Princípios 

Carta de princípios do Movimento Passe Livre 
[A Carta de Princípios é o documento que estabelece os pontos de unidade dos coletivos federados 
nacionalmente ao MPL. Ela foi redigida e aprovada na Plenária Nacional pelo Passe Livre, no V Fórum Social 
Mundial, em 28 de janeiro de 2005; alterada no III Encontro Nacional do Movimento Passe Livre, no dia 30 de 
julho de 2007; alterada por consenso no IV ENMPL em 2013] 

“Princípios organizativos do Movimento Passe Livre Nacional 
O Movimento Passe Livre é um movimento horizontal, autônomo, independente e apartidário, mas não antipartidário. 

A independência do MPL se faz não somente em relação a partidos, mas também a ONGs, instituições religiosas, financeiras 
etc. 

Nossa disposição é de Frente Única, mas com os setores reconhecidamente dispostos à luta pela Tarifa Zero dentro 
das nossas perspectivas estratégicas. Os documentos assinados pelo Movimento devem conter o nome Movimento Passe Livre, 
evitando, assim, as disputas de projeção de partidos, entidades e organizações. 

A via parlamentar não deve ser o sustentáculo do MPL, ao contrário, a força deve vir das ruas. 
Os princípios constitutivos do MPL serão definidos somente pelo método do consenso. Nas deliberações não referentes a 
princípios, deve-se buscar propostas consensuais, na impossibilidade, deve-se ter previsto o recurso à votação. 

Perspectivas Estratégicas 
O MPL não tem fim em si mesmo, deve ser um meio para a construção de uma outra sociedade. Da mesma forma, a 

luta pela Tarifa Zero não tem um fim em si mesma. Ela é o instrumento inicial de debate sobre a transformação da atual concepção 
de transporte coletivo urbano, rechaçando a concepção mercadológica de transporte e abrindo a luta por um transporte público, 
gratuito e de qualidade, como direito para o conjunto da sociedade; por um transporte coletivo fora da iniciativa privada, sob 
controle público (dos trabalhadores e usuários). 

O MPL deve ter como perspectiva a mobilização dos jovens e trabalhadores pela expropriação do transporte coletivo, 
retirando-o da iniciativa privada, sem indenização, colocando-o sob o controle dos trabalhadores e da população. Assim, deve-
se construir o MPL com reivindicações que ultrapassem os limites do capitalismo, vindo a se somar a movimentos revolucionários 
que contestam a ordem vigente. Portanto, deve-se participar de espaços que possibilitem a articulação com outros movimentos, 
sempre analisando o que é possível fazer de acordo com a conjuntura local. 

Os projetos reivindicados para a implementação do passe livre para uma categoria não devem implicar em aumento 
das tarifas para os demais usuários. 

O MPL deve fomentar a discussão sobre aspectos urbanos como crescimento desordenado das metrópoles, relação 
cidade e meio ambiente, especulação imobiliária e a relação entre drogas, violência e desigualdade social. 

O MPL deve lutar pela defesa da liberdade de manifestação, contra a repressão e criminalização dos movimentos 
sociais. Nesse sentido, lutar contra a própria repressão e criminalização de que tem sido alvo. 

Organização e constituição 
O apoio mútuo deve ser a base que garante a existência do movimento em nível movimento nacional. 
O MPL se constitui através de um pacto federativo, isto é, uma aliança em que as partes obrigam-se recíproca e 

igualmente e na qual os movimentos nas cidades mantêm a sua autonomia diante do movimento em nível federal, ou seja, um 
pacto no qual é respeitada a autonomia local de organização. 

As unidades locais devem seguir os princípios federais do movimento. Ressalta-se que o princípio da Frente Única 
deve ser respeitado, estando acima de questões ideológicas. 
O MPL em nível federal é formado por representantes dos movimentos nas cidades, que constituem um Grupo de Trabalho (GT). 
O GT é formado por pelo menos 1 e no máximo 3 membros referendados pelas delegações presentes no Encontro. Os grupos 
locais de luta não presentes devem ter o aval dos movimentos que fizerem parte do GT. Deve-se garantir a rotatividade dentro 
do GT de acordo com as decisões do MPL local. 

Semana Nacional de Luta pelo Passe Livre 
A semana do dia 26 de outubro fica definida como Semana Nacional de Luta pelo Passe-Livre. Preferencialmente, as 

mobilizações devem ocorrer no dia 26 de outubro, e se possível no mesmo horário. Os MPLs locais devem ter autonomia para 
definir as atividades a serem realizadas. O GT deve procurar obter a programação de todas as cidades para divulgar por meios 
eletrônicos e outros. 

Outras resoluções 
– O MPL deve utilizar mídias alternativas para a divulgação de ações e fomentar a criação e expansão destes meios. 

Já o contato com a mídia corporativa deve ser cauteloso, entendendo que estes meios estão diretamente atrelados às oligarquias 
do transporte e do Poder Público. 

– O MPL se coloca contra todo tipo de preconceito (racial, sexual, gênero etc.). 

Entendendo os princípios 
Leu a carta de princípios e ficou com dúvidas? 
Veja abaixo a definição dos princípios para compreender melhor nossa organização. 
Autonomia 
A autonomia é o mesmo que auto-gestão. Significa que todos os recursos financeiros do movimento 

devem ser administrados, criados e geridos pelo movimento. Aqui, não vale depender de doações de empresas, 
ONGs, partidos políticos e outras organizações. 

Independência 
A independência é uma das conseqüências da autonomia. Os coletivos do MPL são independentes entre 

si, em suas ações locais, desde que respeitem os princípios organizativos nacionais. O MPL também age 
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independentemente de partidos políticos, ONGs, governos, ideologias e de unidades teóricas. O MPL depende 
apenas das pessoas que o constituem. 

Horizontalidade 
Todas as pessoas envolvidas no MPL devem possuir o mesmo poder de decisão, o mesmo direito à voz 

e a liderança nata. Pode-se dizer que um movimento horizontal é um movimento onde todos e todas são líderes, 
ou onde esses líderes não existem. Desta forma, todose todas tem os mesmos direitos e deveres, não há cargos 
instituidos, todos e todas devem ter o acesso a todas as informações. As responsabilidades por tarefas específicas 
devem ser rotatórias, para que os membros do grupo possam aprender diversas funções. 

Apartidarismo, mas não antipartidarismo 
Os partidos políticos oficiais e não-oficiais, enquanto organização, não participam do Movimento Passe 

Livre. Entretanto, pessoas de partidos, enquanto indivíduos, podem participar desde que aceitem os princípios e 
objetivos do MPL, sem utilizá-lo como fator de projeção política. O MPL não deve apoiar candidatos a cargos 
eletivos, mesmo que o candidato em questão participe do movimento. 

Federalismo 
O MPL é um movimento nacional que se organiza através de um Pacto Federativo, que consiste na adoção 

dos princípios de independência, apartidarismo, horizontalidade, decisões por consenso e federalismo. Isso 
confere autonomia a cada coletivo local, desde que estes respeitem os principios do Movimento Nacional. Os 
coletivos devem ainda estabelecer uma rede de contatos inter-coletivos, tentando ao máximo se aproximar uns 
dos outros, tornando real o apoio mútuo entre coletivos, o que garantirá organicidade ao Pacto Federativo do 
MPL 

 

 

1º Protesto: 06/06/2013, quinta-feira – ‘comentários’ dos internautas no Facebook do  

MPL dia 07/06/2013, sexta-feira  
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 2º Protesto: 07/06/2013, sexta-feira – ‘comentários’ dos internautas no Facebook do 

MPL  no dia 08/06/2013, Sábado  
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3º Protesto: 11/06/2013, terça-feira – ‘comentários’ dos internautas no Facebook  do 

MPL no dia 12/06/2013, quarta-feira  
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4º Protesto: 13/06/2013, quinta-feira – ‘comentários’ dos internautas no Facebook do 

MPL no dia 14/06/2013, sexta-feira  
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5º Protesto: 17/06/2013, segunda-feira – ‘comentários’ no Facebook do MPL no dia 

18/06/2013, terça-feira  
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ANEXO B 

 

JORNAL DE DEBATES > ECOS DOS PROTESTOS 

‘Media’ e as manifestações de junho: 

controle e disputa 

Por Hélio Lemos Sôlha em 22/10/2013 na edição 769 

Texto originalmente apresentado, sob a forma de conferência, no I Colóquio Internacional Arrogância, 

UFMG/Université de Bordeaux/Grupo Cosmopolita/CNRS, em setembro de 2013 

O texto a seguir ensaia uma reflexão sobre o papel da media na sociedade brasileira 

contemporânea, tendo como ponto de ancoragem a arrogância, em diferentes formas, com que 

vem lidando com os movimentos de rua, iniciados em junho deste ano. 

Na perspectiva do tema proposto para este colóquio, a arrogância, esta intervenção 

buscará tratar do comportamento arrogante da mediacontemporânea, em suas diversas 

manifestações. Para tanto, buscaremos olhar para o tratamento dado por ela às “Jornadas de 

Junho”, como alguns sociólogos têm se referido à multidão de brasileiros, em sua maioria jovens, 

que tomou em protesto a praça pública. O nome, “Jornadas de Junho”, tem aqui um sentido 

designativo provisório, posto que sequer se pode afirmar estar circunscrito àquele momento. 

Longe de tentar explicar as Jornadas, tarefa deixada para os especialistas em movimentos sociais, 

trataremos do comportamento da media brasileira em relação a estas Jornadas, onde assumiu 

uma atitude didática e esclarecedora sobre o seu papel na sociedade e das transformações deste 

papel, em virtude das tensões internas, impostas pelo processo de convergência digital. 

As Jornadas de Junho foram precedidas de inúmeras manifestações de protesto que, pelo 

mundo, partiram do Oriente Médio e caminharam para os EUA e Europa. Embora motivações 

nacionais e regionais tenham sido bastante diversificadas, todos esses movimentos sociais 

guardam fortes semelhanças nas suas formas de organização e nas táticas, das quais devem ser 

destacadas: a negação da representação política tradicional, um forte questionamento das 

instituições tradicionalmente tidas como democráticas, a heterogenia das pautas de protesto e o 

uso intensivo das ferramentas cibernéticas na autoconvocação dos protestos. Também 

a mediamundial vem se comportando de forma bastante uniforme. Noticiando os eventos árabes, 

nota-se uma permanente esperança na ocidentalização política e cultural daqueles países, 

http://bharrogancia2013.wordpress.com/
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destacando-se uma certa euforia do papel das chamadas “redes sociais” e a liberdade digital na 

configuração de uma nova forma de organização política. Sobre os protestos nos países centrais, 

os veículos tratam os mesmos tipos de ações e ferramentas sob uma dura crítica e notável 

desconfiança. 

Internet serviu como espelho 

No final de 2010, um jovem desempregado tunisiano, em protesto contra as condições em 

que vivia no país, ateou fogo ao próprio corpo, desencadeando, inadvertidamente uma 

incontrolável onda de protestos na Tunísia, que rapidamente se alastrou por outros países do norte 

da África, com consequências políticas de todo imprevistas. Assumindo um discurso 

hegemonizado por interesses internacionais, a media imediatamente adotou, aludindo ao processo 

de reformas liberalizantes da Tchecoslováquia dos anos 60, o nome de “Primavera Árabe”. Esta 

“primavera” das liberdades políticas – que, de resto, não são mais ainda do que promessas – foi 

intensamente atribuída às facilidades comunicativas da internet. De fato, através do uso de 

ferramentas conhecidas como “redes sociais” (Facebook, Twiter etc.), as pessoas rapidamente 

tomaram conhecimento dos fatos, foram mobilizadas e ocuparam as ruas. Em dezembro de 2011, 

o jornal diário O Estado de S.Paulo publicava artigo do jornalista João Coscelli, com o sugestivo título 

de “A revolução será twittada”, onde afirmava: 

“A chamada Primavera Árabe mudou o cenário geopolítico no Oriente Médio e no norte da 

África e a internet, afirmam analistas, teve um papel fundamental na consolidação do movimento. 

Foi por meio das redes sociais – como o Facebook, o Twitter e o YouTube – que a juventude 

organizou e espalhou informações sobre protestos, ainda que em alguns casos as comunicações 

estivessem sob controle do regime” [ver aqui]. 

Uma euforia noticiosa apontava as virtudes democráticas das tecnologias propiciadas pelo 

mundo liberal, como se fosse o corolário da própria ideia de liberdade. Falar do potencial da 

Internet para romper o silêncio imposto por regimes autoritários fortalecia, naquele momento, o 

intenso movimento da mediana sua autodefesa das liberdades de expressão e de imprensa. 

Amorfamente mediática, a internet serviu como espelho para os meios de comunicação, ao mesmo 

tempo em que fazia vazar detalhes dos acontecimentos, que alimentavam diariamente os veículos 

jornalísticos. 

A legitimidade da luta 

Por outro lado, inspirados por este cenário de mobilização popular, vários outros 

movimentos foram surgindo pelo mundo, utilizando-se das mesmas ferramentas, mas atingindo 

insuspeitos países ocidentais democráticos e de economias liberais. “Occupy Wall Street” 

rapidamente ganhou dimensão global e colocou no centro da cena dos protestos as estruturas 

político-econômicas de atores nacionais como os EUA, a Grã-Bretanha e a Alemanha. Os 

manifestantes ressaltavam, como nos casos do Oriente Médio, a importância das ferramentas da 

internet para a mobilização das pessoas, fato que a mediatampouco deixou de destacar. 

http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,a-revolucao-sera-twittada,812020,0.htm
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Entretanto, Occupy não fazia apenas a apologia da eficácia comunicativa das tecnologias 

digitais ao colocar o uso das redes sociais como instrumento fundamental do movimento. Muito 

mais do que isto, acusava a media de ser subserviente aos poderosos interesses de corporações 

e governos, denunciando uma censura intrínseca ao funcionamento dos meios tradicionais, 

justificando o destaque dado à produção própria da informação noticiosa e de sua distribuição pela 

Internet. De seu lado, TVs, jornais e revistas tradicionais logo enchem as pautas de argumentos 

demonstrativos das profundas diferenças entre os dois tipos de protestos, ignorando as críticas e 

reafirmando o fazer político ocidental, as instituições nacionais, o livre mercado e a 

própria media, como modelo universal de sociedades sadias. Não havendo um ditador a ser 

nominado, os protestos seriam inconsistentes, destituídos de qualquer coerência e vigor 

revolucionário, como bem exemplifica o trecho, abaixo, do artigo da jornalista Anne Applebaum, 

“O que os protestos Occupy nos contam sobre os limites da democracia”, publicado na edição de 

17 de outubro de 2011 do jornal Washington Post: 

“(…) Em Nova York, manifestantes gritavam: “Isto é o que a democracia parece”, mas, na 

verdade, não é isto que a democracia parece. Isto é o que a liberdade de expressão parece. A 

democracia parece muito mais chata. A democracia exige que as instituições, eleições, partidos 

políticos, regras, leis, um sistema judiciário e muitas atividades, que consomem tempo sem 

glamour, nenhuma das quais é tão divertida quanto acampar em frente à Catedral de St. Paul ou 

cantar slogans na rua Saint-Martin, em Paris”[ver aqui]. 

A crítica ao compromisso da mediacom o status quo é respondida por um conjunto de 

declarações de princípios, que resvalam discretamente na questão e reafirmam a posição de 

autodefesa mediática: liberdade de expressão. Liberdade coexistente com o livre mercado, com a 

sociedade de consumo massivo, que contrasta a diversão popular de manifestar-se em países 

principisticamente declarados democráticos com a legitimidade da luta pela “primavera” política 

naqueles lugares onde nem o capital, nem as palavras podem fluir livremente. 

Mediaconstrói as pautas 

“Ao contrário dos egípcios na Praça Tahrir, a quem os manifestantes de Londres e Nova 

York abertamente (e ridiculamente) se comparam, temos instituições democráticas no mundo 

ocidental”, afirma Applebaum, em seu artigo, um pouco mais adiante. Simples assim, onde há 

democracia, há instituições que defendem, honesta e corretamente, os interesses do povo – e a 

própria mediaseria uma delas. No “mundo ocidental”, como afirmou a jornalista, as coisas são 

assim. Portanto, tumultuar a tranquilidade das ruas com críticas a estas instituições, buscando, 

ainda, a identidade com as lutas da Primavera Árabe, não passa de uma atitude “ridícula”. A 

contradição da arrogante afirmação é sutil, pois desqualifica a manifestação justamente por existir 

liberdade para exercê-la. Subtrai-se o debate no júbilo à liberdade de debater; reduz-se a liberdade 

de expressão a uma declaração simplista e autônoma. Destituída de sua complexidade social e 

histórica, a defesa da liberdade de expressão torna-se fórmula de uma democracia tão 

fundamentalista quanto qualquer outro tipo de explicação baseado exclusivamente na fé. 

http://articles.washingtonpost.com/2011-10-17/opinions/35278895_1_spanish-protests-online-video-democracy
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Entre os dias 6 e 20 de junho, multidões de jovens invadem as ruas das maiores cidades 

brasileiras em protesto. Inicialmente convocados ciberneticamente pela ONG “Movimento Passe 

Livre” (MPL), em protesto contra o aumento das passagens do transporte coletivo, as 

manifestações, fortemente reprimidas pelas polícias militares estaduais, rapidamente 

incorporaram bandeiras políticas diversificadas, exprimindo diferentes insatisfações populares. 

Praticamente ignoradas pela imprensa tradicional brasileira, que centrava os seus 

destaques noticiosos nos episódios do Oriente Médio, muitas manifestações de protesto vinham 

sendo organizadas pelo país desde 2011, com a força comunicativa concentrada nas Redes 

Sociais da Internet. No início de 2013 os atos ganham maior fôlego, atingindo o ápice nas 

manifestações de junho, logrando, consequentemente, uma maior visibilidade mediática. Uma 

certa tensão competitiva se instala entre os tradicionais jornais, TVs rádios e revistas e os atores 

cibernéticos: blogueiros, coletivos de criação digital e de difusão internética, sites de agitação 

cultural e política de diferentes matizes ideológicos. De um lado, as manifestações ganhavam cada 

vez mais visibilidade pública, adesões, simpatias e isto se dava através do que era veiculado nos 

meios tradicionais, muito embora a cobertura da imprensa tivesse mantido uma postura de opinião 

bastante dúbia e crítica aos protestos. De outro lado, organizações com reivindicações específicas 

ampliavam as bases dos protestos, convocando os manifestantes às ruas, através das redes 

sociais, principalmente o Facebook e o YouTube. É interessante notar que esta mobilização 

cibernética se deu, e se dá, em duas frentes: pelo compartilhamento de informações contidas em 

outros sites, notadamente as versões eletrônicas da imprensa tradicional e pela produção de 

material informativo próprio, postado em sites da internet. Os vídeos produzidos pelos próprios 

manifestantes, com ampla utilização das câmeras de telefones celulares, postados quase em 

tempo real, foram vitais para a abrangência da mobilização assistida nas manifestações. 

Manifestações influenciaram linha editorial 

O site da Interagentes, uma empresa especializada em monitoramento das redes digitais, 

apresenta um interessante relatório de acompanhamento e análise destes comportamentos. A 

partir de dois conceitos-chave, HUB e Autoridade, o documento demonstra a frequência com que 

fontes foram utilizadas durante os dias de protesto mais intenso na cidade de São Paulo. Segundo 

a sua explanação metodológica, Autoridade “estima o valor do conteúdo de cada página ou nó a 

partir do número de compartilhamentos de suas postagens”, enquanto HUB avalia “o valor de suas 

ligações (links) para outras páginas ou nós”. Explicando melhor, continua: “Dito de outra forma, 

enquanto um bom HUB representa um nó que aponta para muitos ‘nós’ da rede, uma 

boa Autoridade é apontada por diversos outros HUBs. Em suma, um nó de rede (pessoa ou 

página) que tenha seus posts muito replicados tem uma grande Autoridade. Já quem compartilha 

muitos posts de outros perfis tem um valor de HUB mais elevado” [ver aqui]. A metodologia 

empregada permite a comparação com as tradicionais medidas de audiência dos veículos 

impressos e da radiodifusão. Com ela, puderam construir uma cronologia dos acontecimentos é 

http://interagentes.net/2013/07/11/cartografia-de-espacos-hibridos-as-manifestacoes-de-junho-de-2013/
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bastante esclarecedora sobre a relação entre o desenvolvimento das mobilizações populares e o 

papel desempenhado pelos diferentes veículos. Abaixo, um breve resumo do relatório: 

** O movimento indicou uma forte hibridização entre as ruas e as redes: Facebook, Twitter, 

YouTube. 

** Inicialmente convocados por movimento social, Movimento Passe Livre, logo passa a 

considerar, também, ilegítima a liderança dos movimentos sociais organizados. 

** A repressão policial, com a consequente ampliação da visibilidade dos protestos, faz 

crescer o número de mensagens no Facebook, considerando apenas o mês de junho, de 10.500 

para mais de 300.000 (por dia de protesto). 

** Principais autoridades são: páginas do jornal O Estado de S.Paulo, do Movimento Passe 

Livre (SP), do Mídia Ninja, da CartaCapital, da Folha de S.Paulo, Movimento Contra a Corrupção, 

Anonymous Brasil – as posições se alteraram durante o crescimento dos protestos, mas a 

imprensa tradicional manteve um permanente papel de destaque sobre os blogs e sites 

independentes na Internet. 

** Os HUBs são bastante diversificados mudam muito ao longo do tempo: Anonymous 

Brasil, Movimento Contra a Corrupção, Passe Livre São Paulo, Movimento Passe Livre, Verdade 

Nua & Crua. 

O relatório continua, com uma análise mais aprofundada do movimento e da utilização das 

redes. Entretanto, parece sofrer de um vício decorrente de suas próprias virtudes. Tratando-se de 

uma da poucas metodologias consistentes para o acompanhamento da visibilidade social da 

Internet, parece sobrevalorizar a rede cibernética, diminuindo as conhecidas influências dos meios 

tradicionais no imaginário cultural e político. Ao analisar o papel de Autoridade de veículos da 

imprensa nos protestos, conclui, ainda que secundariamente: 

“Muito longe de dizer que a presença destes veículos como autoridades nas redes tenham 

tido alguma influência no curso das manifestações, o que vimos foi o contrário, o curso das 

manifestações influenciou as principais linhas editorias de cobertura por parte dos grandes 

veículos” [idem]. 

Protestos indicavam insatisfação mais ampla 

Se é verdade que a amplificação das vozes das ruas obrigou a grande imprensa a mudar 

o tom de suas narrativas noticiosas e das análises dos protestos, também chama a atenção que 

a alteração de uma postura crítica para um discurso de apoio às Jornadas de Junho veio 

acompanhada de uma vigorosa interferência nas pautas do movimento. Alguns fatos, ignorados 

no relatório do Interagentes, podem ajudar a verificação de que a influência da TV e da imprensa 

foi maior do que a destacada. 

Os atos do dia 13 de junho foram marcados pela violência policial, que vitimou não apenas 

os manifestantes, mas também muitos jornalistas. Este episódio marcou o ponto de inflexão do 

movimento de protesto, que ganhou enorme simpatia popular – sem dúvidas, pelo impacto que as 

imagens produziram na rede – e forçou as editorias jornalísticas a criticar Estado e governantes 
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pelo abuso do uso da força e desrespeito pelo do trabalho da imprensa. O desenvolvimento da 

simpatia popular pelos protestos foi, entretanto, mais rápida que a indignação da imprensa, cuja 

pauta principal era, naquele momento, impedir a vitória de um projeto de Emenda Constitucional 

regulamentadora dos direitos de investigação criminal pelo Ministério Público, a PEC 37. 

Na noite deste dia, o comentarista da Rede Globo de TV Arnaldo Jabor, conhecido pelo 

destempero de suas verdades peremptórias, destila toda a arrogância da emissora em duras 

críticas aos manifestantes, que chama de “meninos de classe média”, ignorantes e rancorosos. O 

comentarista afirma, dentre outras críticas, que os manifestantes protestariam por uma causa 

marcada pela “ausência de causas” e pergunta por que aqueles jovens, no lugar de lutar contra o 

aumento de R$ 0,20 nas passagens dos transportes coletivos urbanos, não estavam lutando por 

causas mais relevantes, como “a PEC 37, por exemplo” [ver aqui]. 

Quatro dias depois, no dia 17 de junho, a TV Cultura, emissora do sistema público de rádio 

e TV do estado de São Paulo, entrevista, no programa Roda Viva, a estudante Nina Capello e o 

professor Lucas Monteiro de Oliveira, líderes do Movimento Passe Livre. Neste mesmo dia 

acontecia na capital paulista uma das maiores manifestações públicas, com a estimativa oficial de 

mais de cem mil participantes. O Roda Viva é cenografado como uma arena, onde os entrevistados 

ficam no centro, sentados em cadeiras rotativas, no nível do “palco”, e os entrevistadores, 

jornalistas e especialistas no tema em pauta, ficam em posição elevada, na “arquibancada” da 

arena. Entre os entrevistadores deste dia estava uma jovem jornalista da Folha de S.Paulo, Giuliana 

Vallone, uma das vítimas da violência policial do dia 13, que estampava no rosto os hematomas 

decorrentes de um disparo de arma não-letal da polícia militar paulista, cuja agressão fora a notícia 

mais destacada daqueles dias. Veio de Vallone a primeira menção ao fato das manifestações 

terem pautas múltiplas, muito além do preço da passagem dos ônibus. Apesar dos entrevistados 

insistirem que o Movimento Passe Livre convocara as passeatas contra o aumento das passagens, 

não foram poucos os entrevistadores que insistiram que os protestos indicavam uma insatisfação 

popular muito mais ampla, destacadamente contra o governo federal e contra a PEC 37. Outro 

ponto a ser destacado na entrevista foi a insistência no questionamento sobre a relação do 

Movimento Passe Livre com partidos de esquerda [ver aqui]. 

Movimento Passe Livre acusado de “negociar” 

Na mesma noite do dia 17, Arnaldo Jabor volta a comentar as manifestações, fazendo a 

autocrítica: “À primeira vista, esse movimento parecia uma provocação inútil, que muito criticaram, 

erradamente, inclusive eu…”. Seu texto passa a elogiar os jovens manifestantes, mas não sem 

alertar para vários riscos, como a violência e a falta de objetivos. Sublinha o que chama de paralisia 

da República, em decorrência de interesses “partidários ou privados”. “É preciso uma política nova, 

se reinventando”, continua, “mas com objetivos concretos, como, por exemplo, a luta contra o 

projeto de Emenda Constitucional, o PEC 37, que será votado a semana que vem, para limitar o 

Ministério Público, que defende a sociedade. Se tudo correr bem, estamos vivendo um processo 

http://www.youtube.com/watch?v=IyiQH4QAbuQ%20e%20http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/13/REVOLTOSOS-DE-CLASSE-MEDIA-NAO-VALEM-20-CENTAVOS.htm
http://www.youtube.com/watch?v=BYASRwXiQ4g
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histórico lindo e novo. Os jovens terão nos dado uma lição: democracia já temos, agora temos de 

formar uma República” [ver aqui]. 

Nos dias 18 e 19, prolifera nas redes sociais o compartilhamento de um vídeo com as 

marcas e a estética mascarada do movimento Anonymous Brasil, inspirada no filme V de vingança. 

Neste vídeo, onde se sugere que as manifestações de junho são autoconvocadas e não tem 

liderança, é feita a afirmação de que “só a diminuição do valor das passagens de transportes 

públicos não nos satisfazem, mas realmente temos que saber por onde começar um novo Brasil!”. 

Para tanto, decidem levantar bandeiras que não envolvam polêmicas, “sem bandeiras partidárias 

ou subjetividades”, propondo lutar por “causas de cunho moral, que são unanimemente aceitas.” 

Declara, então, “As 5 Causas” dos protestos [ver aqui], onde se destaca a questão da PEC 37, que 

surge como primeira causa [as 5 causas: “1. Não á PEC 37. 2. Saída imediata de Renan Calheiros 

da presidência do Congresso Nacional (sic). 3. Imediata investigação e punição de irregularidades 

nas obras da Copa, pela Polícia Federal e Ministério Público Federal. 4. Queremos uma lei que 

torne a corrupção no Congresso crime hediondo. 5. Fim do foro privilegiado, pois ele é um ultraje 

ao artigo 5º da nossa Constituição!”]. 

O site AnonymousBrasil.com negou a autoria do vídeo e a sua postagem nas redes, mas 

afirmou que, baseado no principio do “hackerativismo”, o Anonymous é um movimento, e não uma 

organização. Assim, pode ser um Anonymous qualquer um que se identifique com a causa. Apesar 

disso, a rede RBS, afiliada à Rede Globo de TV no Rio Grande do Sul, exibiu, no dia 30 de junho, 

uma reportagem sobre o vídeo e uma suposta entrevista com “lideranças” da “organização”, feita 

através da internet, onde os rostos dos entrevistados apareciam cobertos por panos. A reportagem 

não questiona a falta de identificação dos entrevistados, que falariam por uma “organização 

internacional”, mas destacou a vitória no arquivamento da PEC 37 e o debate de uma legislação 

que tornaria a corrupção crime hediondo [ver aqui]. 

Não há como deixar de estranhar a coincidência entre os discursos e pautas 

damediahegemônica com o de grupos de natureza coletivista, orientados por princípios próximos 

ao anarquismo. A mudança de posição da mediafoi absolutamente sincronizada com a 

incorporação das pautas mediáticas pelos jovens nas ruas. Até o 17 de junho, não eram vistos 

protestos sobre as PECs ou sobre “As 5 causas”, embora o tema da corrupção fosse permanente 

nas manifestações. No dia 20 de junho, “As 5 causas” estavam presentes na maioria dos cartazes, 

as lideranças formalizadas foram banidas dos protestos e manifestantes identificados com partidos 

políticos e sindicatos foram agredidos e expulsos das ruas por outros manifestantes. O Movimento 

Passe Livre foi acusado de “negociar” com políticos, partidos e sindicatos, hostilizado e, no dia 

seguinte, declarou que abandonava a convocação das manifestações, sob um certo júbilo 

mediático [ver aqui]. 

O show tem que continuar 

Ao contrário de uma mera coincidência, a mediavinha mantendo um papel protagônico na 

catalisação de insatisfações massivas contra a corrupção, principalmente após a primeira vitória 

http://www.youtube.com/watch?v=o-Xv9QYG_YU%20e%20http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/17/AMIGOS-EU-ERREI-E-MUITO-MAIS-DO-QUE-20-CENTAVOS.htm
http://www.youtube.com/watch?v=2jbOdvIx0Ng
http://globotv.globo.com/rbs-rs/teledomingo/v/membros-do-anonymous-falam-sobre-seus-objetivos/2664894/
http://oglobo.globo.com/pais/movimento-passe-livre-anuncia-que-nao-vai-mais-convocar-protestos-8766919
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eleitoral do presidente Lula. A contínua denúncia de casos de corrupção, a maior parte deles 

informados por investigações do Ministério Público e distribuídos, em caráter privilegiado, à grande 

imprensa brasileira, vinha fomentando a sensação popular de impunidade no país, garantindo 

conteúdos mediáticos de grande interesse público. A forte adesão aos protestos convocados pelo 

Movimento Passe Livre, entretanto, surpreendeu até mesmo a media, que, num primeiro momento, 

reagiu negativamente à perda da primícia. Esta atitude custou muito caro, pois catalisou um dos 

alvos dos protestos, que era a própria mediae seu comportamento arrogante contra os movimentos 

sociais. Carros de reportagens foram queimados e um jornalista da Rede Globo foi impedido de 

gravar a reportagem sobre uma das passeatas [http://entretenimento.r7.com/blogs/fabiola-

reipert/globo-e-xingada-e-impedida-de-gravar-em-protesto-contra-aumento-das-passagens/2013/06/17/]. 

Entretanto, quando jornalistas de TV – e foram vários – passam a se retratar em público, fazem 

o mea culpa e assumem um ar um discurso de positiva moralidade em relação aos protestos, 

ganham um enorme fôlego para interferir nas agendas e mobilizar uma certa “insatisfação difusa”. 

Desta mudança de postura, tiraram diversas vitórias: a neutralização de lideranças de movimentos 

populares organizados, a continuação de uma hostilização moral da política, das instituições e dos 

partidos e tudo isto emblematicamente embalado na vitória contra a controversa PEC 37. Vitória 

da iluminada arrogância do espetáculo sobre a razão política da democracia participativa. Vitória, 

também, da capacidade mediática de invisibilizar pautas incômodas, como os próprios protestos 

contra os veículos de comunicação de massa. 

Qual a origem de tamanho poder, o que sustenta a arrogância que legitima a mediaa pautar 

toda uma sociedade? A resposta certamente não é simples e a origem desta legitimidade é 

múltipla e complexa. Mas é preciso que entendamos a natureza social dos empreendimentos 

mediáticos, cuja realidade está sempre nublada pelo foco analítico nos seus conteúdos e nas 

taxativas reafirmações da liberdade de expressão, muito embora a mediase configure como um 

negócio dos mais lucrativos do mundo contemporâneo. Como entender, pela simples interpretação 

dos textos e discursos mediáticos, a formação de um negócio comercial, que impacta 

numericamente a produção de riqueza mundial, superando até mesmo atividades industriais 

vigorosas, como a da produção de automóveis? Se a resposta para isto for a simples e 

transcendente ideologia, teríamos que entender a mediacomo um negócio idealista e suicida, onde 

a defesa das ideias teria preferência aos lucros. Não é assim que as coisas parecem acontecer. 

Para que se possa ter uma ideia da dimensão econômica da media, tomemos o exemplo 

espanhol. Em 2005, seu PIB era de cerca de € 900 bilhões [Scandiucci Filho, José Gilberto. 

Desequilíbrios Externos da Economia Espanhola. In Economia Política: Análise e estratégia nº 7, 

outubro-dezembro, 2005], enquanto os investimentos em publicidade somavam perto de € 15 

bilhões [Estudio Infoadex de la Inversión Publicitaria en España 2007 – Resumen – 

www.infoadex.es]. O que se pode facilmente perceber é que somente o mercado publicitário, o 

setor mais visível da media, representou cerca de 1,7% da economia do país, mais do que várias 

outras iniciativas isoladas de setores como os serviços, do comercio e da indústria. Entretanto, a 

http://entretenimento.r7.com/blogs/fabiola-reipert/globo-e-xingada-e-impedida-de-gravar-em-protesto-contra-aumento-das-passagens/2013/06/17/
http://entretenimento.r7.com/blogs/fabiola-reipert/globo-e-xingada-e-impedida-de-gravar-em-protesto-contra-aumento-das-passagens/2013/06/17/
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publicidade não anda só no campo mediático, ela surge das próprias necessidades 

mercadológicas do setor produtivo e depende de produtos jornalísticos, de entretenimento e 

informação geral, veiculados por meios gráficos, eletrônico-informacionais, cinematográficos, etc., 

que fixam a atenção de olhares disponíveis para a exibição das mensagens publicitárias e 

propagandísticas. A lógica mediática nasce junto com a mercadoria industrial, na qual são 

investidas gigantescas somas nas pesquisas de mercado, design, identificação do produto com o 

consumidor e todas as outras atividades relacionadas ao marketing. Assim, se somados os 

investimentos totais no campo da media, envolvendo todos os atores e processos deste negócio, 

estes valores certamente representarão um impacto consideravelmente mais expressivo na 

economia, superando, com boa margem de certeza, atividades mais tradicionais. 

Audiência não “consome” os conteúdos 

É necessária, portanto, uma mudança no olhar sobre a media, se quisermos compreender 

a sua forma de atuação na sociedade e o significado dessas ações. Se aprendemos a entender o 

jornalismo na defesa do cidadão dos excessos do Estado, o rádio, cinema e TV como um lugar 

onde a produção e difusão do entretenimento, por outro lado é mais do que certo que tudo isto, 

oriundo do generoso olhar dos iluministas sobre as transformações que as revoluções burguesas 

prometiam à sociedade, estão na gênese da media. A democracia moderna, sem dúvida, 

dificilmente se realizaria sem a sua atuação e o mundo das representações artísticas ainda estaria 

limitado a uma limitada elite, não fossem os milionários investimentos da indústria cinematográfica 

e editorial. Mas, tanto a notícia jornalística, como o cinema ou o livro só existem na medida em 

que podem produzir lucros superiores a estes investimentos. 

Se olharmos com atenção o processo de construção social do valor – e dos lucros, 

consequentemente – nos negócios mediáticos, entretanto, termos dificuldade de reconhecer a 

origem do lucro que justifica a existência do negócio. A TV aberta, o rádio e mesmo alguns tipos 

de jornais nos fornecem diariamente informações sem que desembolsemos qualquer quantia por 

elas. Todos sabemos como este negócio se financia e produz lucro: a venda de espaços de 

divulgação publicitária. Mas, se sabemos, por que continuamos a reafirmar que a mediavende 

informação? Se assim fosse, não seria da relação comercial direta do produtor com o consumidor 

da informação que o lucro se originaria? A própria mediainsiste em afirmar cotidianamente que a 

natureza do seu negócio reside na produção e entrega da informação diretamente para a sua 

audiência, uma arrogância que esconde a essência de seus lucros. 

Uma tentadora ferramenta teórica para atacar a questão é a noção marxista de fetiche da 

mercadoria. Para Marx, as relações sociais seriam mediadas pelas mercadorias, fazendo parecer 

as relações entre as pessoas uma relação entre coisas. Este processo de reificação esconde o 

trabalho, concretamente trocado no mercado, transformando-o na troca de valores abstratos 

fetichistamente atribuídos à mercadoria [Marx, Karl. Capital, a critique of political economy. Progress 

Publishers, Moscow, 1980]. Buscando entender o processo mediático por esta ótica, qual seria o 

trabalho concreto realizado para a produção do valor na media? Se é verdade o que foi dito acima 
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e sabemos que o lucro é produzido no processo de venda de espaço para a publicidade, será aí 

que encontraremos a produção de valor e a difusa mercadoria mediática. Mas a medianão produz 

e vende um pedaço de papel ou a fatia de uma onda eletromagnética, pois seria mais fácil e barato 

o anunciante comprá-los diretamente do fabricante de papel ou de osciladores eletrônicos. O 

anunciante compra uma expectativa de visibilidade de sua mensagem publicitária e o valor 

atribuído a essa transação comercial é estabelecido pela capacidade dos trabalhadores do veículo 

de comunicação em produzir esta visibilidade. No negócio mediático, é o conteúdo – notícia, 

novela, filme, etc. – que faz as vezes da ferramenta – meio-de-produção – socialmente capaz de 

produzir esta mercadoria. Daí o expressivo investimento na produção de conteúdos, mas também 

revelador do seu caráter de “capital” e não de mercadoria consumida pelo leitor, pela audiência. A 

audiência não “consome” os conteúdos, é produzida por eles, ao mesmo tempo em que os 

incorpora no patrimônio daquilo que genericamente chamamos cultura. 

A transformação da audiência 

A audiência é constituída por pessoas de carne e osso; pessoas que andam pelas ruas, 

que trabalham, que se vestem, que amam e se divertem. Esta abordagem já havia sido ensaiada, 

nos anos 1960 e 70, por autores marxistas como Dallas Smythe [Smythe, D. W. “Communication: 

a blindspot of Western Marxism”, Canadian Journal of Political and Social Theory, vol. I, n. 3, 1977], 

dentre outros. Smythe foi fortemente criticado por atribuir um valor produtivo ao ócio. Caiu em 

certo esquecimento nas teorias da comunicação, mas deixou um incômodo intelectual na 

Economia Política das Comunicações, e nas teorias da comunicação como um todo, como 

descrevem Armand e Michelle Mattelart: 

“A economia política pretendia suprir as carências da semiologia da primeira geração, 

atenta antes de mais nada aos discursos como conjuntos de unidades fechadas sobre si mesmas 

e que contêm os princípios de sua construção (…)” 

E continuam: 

“(…) A economia política estimulou, naquele país (Grã-Bretanha), uma polêmica aberta 

com a corrente dos Cultural Studies, acusada de privilegiar de maneira isolada o nível ideológico.” 

Se a Economia Política, da qual Smythe é um dos pioneiros, traz à tona as limitações de 

uma compreensão da media,estabelecida exclusivamente pelo seu conteúdo (narrativas, 

discursos, ideologias), sua abordagem não consegue esclarecer o significado deste lado mais 

visível dos veículos de comunicação massiva. Para ela, a relação está fundada exclusivamente 

na produção da audiência, onde o próprio espectador, no processo de transformação em 

mercadoria, atua produtivamente, sem conseguir explicar o papel dos conteúdos (e dos enormes 

investimentos em sua produção) na relação media-audiência. Indo um pouco mais além, se 

percebe que o espectador não pode ser visto apenas como ser passivo no processo, tenta explicar 

o seu caráter ativo pela transformação do ócio em trabalho. Ignora, com isto, toda uma complexa 

abrangência da mediana sociedade contemporânea, onde as pessoas, audiência, representam 

mais do que a mercadoria. Transformadas pela lógica da massificação, as pessoas passam a ser 



338 
 

 

o alvo do outro aspecto do processo mediático: são consumidores e interessam ao anunciante. 

Como audiência, são passivos, mas, na qualidade de consumidores, são seres ativos e é sobre 

esta condição que recai o interesse da publicidade. São igualmente cidadãos, que, na lógica 

mediática, no lugar de exercerem direitos civis, são consumidores de serviços e políticas públicas. 

Colocando a produção da audiência no centro da cadeia de produção de valor na media, 

terminamos por perceber que este é o real foco da guerra competitiva estabelecida pelos diversos 

veículos: produzir a audiência com o maior valor adicionado. Entendemos também que todos os 

veículos e meios – cinema, TV, rádio, internet etc. – competem entre si e em um mesmo mercado. 

Não é para menos que as empresas do setor dificilmente estão presas ao negócio de um único 

veículo. Ao contrário, costumam formar milionários conglomerados de veículos, na disputa de cada 

olhar disponível, cada espaço de reunião pública, cada lugar por onde passem pessoas, a matéria-

prima disputada com ferocidade. Na competição pela audiência, a mediase expande, ocupa todos 

os espaços e se superpõe ao espaço público real e concreto. Transfere, pelo poder concedido a 

quem opera no centro de um capitalismo dependente do consumo de massa continuadamente 

crescente, toda a vida social para o virtual ambiente mediático. A política, a economia e a cultura 

passam a ter fraca influência social se estiverem fora do ambientemedia. Com a cidadania, 

evidentemente, ocorre o mesmo. Diferentemente da mercadoria analisada por Marx, no 

ambiente mediao que se obscurece é a transformação da audiência em mercadoria e do cidadão 

em consumidor [sobre este tema ver: Sôlha, H.L. “Convergencia en el Campo Mediático: algunas 

reflexiones sobre el control social y la regulación de los médios”. In Susana Sel (org.), Imágenes, 

Palabras e Industrias de La Comunicación: estudios desde el capitalismo informacional contemporâneo. 

Buenos Aires, La Tinta ediciones, 2008 e Notas Sobre a Mídia e a Sociedade Brasileira. In Susana 

Sel (org.) La Comunicación Mediatizada: hegemonías, alternatividades, soberanías. Buenos Aires, 

Clacso, 2008]. 

A privatizaçãodas liberdades 

O espetacular, o colorido, chamativo e bem diagramado são figuras chave na construção 

da mercadoria audiência. Neste aspecto não se diferem as notícias do show musical ou do filme 

cinematográfico. Todos operam na mesma lógica gráfica, visual. As passeatas de junho ou as 

novelas fazem parte do mesmo universo espetacular, ou, parafraseando o termo cunhado por 

Debord, a mesma sociedade do espetáculo [Debord, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Rio de 

Janeiro, Editora Contraponto, 2000]. 

Não é de se estranhar, portanto, que a mediadispute até mesmo as pautas dos movimentos 

sociais, como visto acima. Ela assume um dever de mercado em manter os olhares voltados para 

si, mas educados e conformados para o consumo. E não há promessa de consumo na objetividade 

racional do movimento social organizado e nem esperança de emocionais ações consumidoras 

massivas nos seus apelos ao comportamento crítico [sobre a relação entre consumo, emoção e 

razão, ver Bauman, Z. Capitalismo Parasitário e Outros Temas Contemporâneos. Rio de Janeiro, 

Zaar, 2010 e Vida Para o Consumo. Rio de Janeiro, Zaar, 2008]. 



339 
 

 

Se o tipo de relação estabelecida entre a mediae a audiência pode ser vista como uma 

manifestação de arrogância, na medida em que se vale de Direitos Humanos Fundamentais, para 

estabelecer uma não-reconhecida relação comercial, a arrogância torna-se evidente nas diversas 

tentativas de tomar para si, exclusivamente, a defesa do Estado de Direito, da democracia e da 

cidadania, buscando, de certa forma, privatizar a Liberdade de Expressão. Diferentemente da 

tentativa bem sucedida de pautar as Jornadas de Junho, através das sutis estratégias baseadas 

no marketing do convencimento, a mediavem mantendo uma atitude bem mais conflitiva com os 

veículos noticiosos alternativos, contra quem está promovendo uma batalha de disputa de 

hegemonia. 

Mídia Ninja, nome do projeto de produção e difusão cibernética de informações e notícias, 

vinculado à iniciativa cultural coletivista, “Fora do Eixo”, vem atuando com relativo sucesso há 

quase dez anos, mas teve os seus momentos de maior visibilidade pública durante as Jornadas. 

Sua estratégia é simples e se vale das tecnologias digitais disponíveis a qualquer consumidor 

comum, como as câmeras, bem como a capacidade de conexão à rede, dos telefones celulares. 

Desenvolvida a partir das experiências árabes, estadunidenses e europeias, sua metodologia foi 

largamente empregada na cobertura dos eventos por diversos manifestantes, ainda que não 

vinculados ao coletivo, e garantiu um abastecimento intenso de informação para as Redes Sociais 

durante as manifestações. 

“Avaliar, controlar e punir” 

Sem edição de qualquer tipo, na maior parte das vezes, o material bruto era carregado no 

Facebook ou no YouTube quase em tempo real. O olhar “noticioso” é o do próprio manifestante, 

quase sempre antecipando em algumas horas a imprensa tradicional, e terminou por revelar uma 

incômoda surpresa: diferia notavelmente do que era exibido na TV ou comentado nos jornais. Não 

diferia apenas esteticamente ou no ponto de vista, mas mostrava acontecimentos simplesmente 

ignorados ou invisibilizados pelos veículos tradicionais.Atingindo um público imenso, ávido de 

notícias do que se passava nas ruas, a divergência das informações logo foi notada e largamente 

compartilhada nas redes. Particularmente, ficou evidenciado que os protestos também eram 

dirigidos às grandes redes de TV e imprensa, como já citado anteriormente, que não pareciam 

gozar de mais confiança dos manifestantes, do que a estrutura político representativa do país. As 

grandes corporações mediáticas passaram, então, a ser um dos focos dos debates políticos na 

rede. 

Já faz alguns anos, desde as discussões organizadas em torno da Constituinte de 1987/88, 

que significativos setores da sociedade civil se mantém organizados em torno do tema 

Comunicação de Massa e a necessidade de sua regulação. Durante a gestão do músico e então 

ministro da Cultura, Gilberto Gil, foram organizados vários eventos oficiais sobre o tema, 

culminando na realização da I Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), em 2009 [sobre 

o debate regulatório e a Confecom, ver Sôlha, H.L. Conferência Nacional de Comunicação: da 

Liberdade de Expressão à censura mediática. In Susana Sel (org.) Políticas de Comunicación en el 
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Capitalismo Contemporáneo. Buenos Aires, Clacso, 2010]. Tendo em vista o silêncio imposto pelos 

jornais, revistas e emissoras de TV sobre o assunto, que se resumiam a comentar sem noticiar, a 

maior parte da sociedade brasileira desconhecia o assunto. Sob o argumento da inalienabilidade 

das liberdades de imprensa e de expressão, os meios de comunicação de massa se outorgaram 

o direito à censura do tema, impedindo o seu debate no único espaço público de ampla visibilidade 

social, o espaço media, demonstrando, definitivamente, que fora dele nada tem existência social 

real. Com base na demonstração desta verdadeira privatização do espaço público, onde 

corporações podem decidir sonegar à sociedade um debate de interesse público, aqueles setores 

da sociedade civil, que vinham há anos militando pela abertura dos debates, acirrou a luta e lançou, 

no final do ano de 2011, a campanha “Para Expressar a Liberdade: por uma lei da mídia 

democrática” [ver aqui]. 

Ao mesmo tempo em que o tema vinha a ponto de ebulição nos setores especializados, as 

grandes corporações mediáticas brasileiras, em coro com a Sociedade Interamericana de 

Imprensa (SIP) e organizadas pela Associação Nacional de Jornais e Revistas (ANJ), passam a 

insistir, quase cotidianamente, nos riscos para a democracia latino-americana promovidos por 

governos de esquerda, através de legislação de regulação das comunicações na Venezuela, 

Equador, Bolívia e Argentina [ver aqui e aqui]. Não faltaram, também, acusações a um sombrio 

plano do governo petista brasileiro de golpear a democracia, amordaçando a imprensa [ver aqui]. 

Em setembro de 2010, a revista de circulação nacional, Veja, publicava: 

“Neste ano, contudo, a poucos meses de deixar o governo, Lula abraçou outro projeto com 

o mesmo teor: a implantação de um ‘observatório de conteúdos midiáticos’, tribunal que seria 

encarregado de avaliar, controlar e punir jornalistas. A ideia, surgida na Conferência Nacional de 

Comunicação (Confecom), está prestes a circular, em forma de projeto de lei, no Congresso 

Nacional. É uma bomba-relógio, que terá de ser desarmada no próximo ano. A Associação 

Nacional de Jornais (ANJ) já se mobilizou, anunciando em agosto a criação de um órgão de 

autorregulação do jornalismo. A ideia é formar uma entidade em que os próprios jornalistas e 

empresários do setor discutam e estabeleçam as diretrizes de sua atividade” [ver aqui]. 

Um verdadeiro linchamento mediático 

A proposta de tal “tribunal” não consta dos cadernos de resoluções da Confecom [disponível 

aqui] e os anais da Câmara dos Deputados não mencionam qualquer iniciativa legislativa com esse 

teor, mas a notícia foi reproduzida em outros veículos na época. Difícil para o leitor, que, sem 

saber sequer o que foi a Confecom, não forma facilmente uma opinião sobre o assunto. De 

qualquer sorte, o tema é recorrente, nas redes sociais. 

Nem mesmo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, escapou do obsequioso 

silêncio, quando declarou, em seminário do instituto que leva o seu nome, que “não há como 

regular adequadamente a democracia sem regular adequadamente os meios de comunicação” 

[ver aqui]. 

http://www.paraexpressaraliberdade.org.br/
http://www.anj.org.br/programas-e-acoes/liberdade-de-imprensa
http://www.sipiapa.org/pt-br/service/libertad-de-prensa/
http://www.anj.org.br/sala-de-imprensa/noticias/a-democratizacao-petista
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/liberdade-de-imprensa-e-governo-uma-relacao-delicada
http://www.mc.gov.br/acessoainformacao/servico-de-informacoes-ao-cidadao-sic/respostas-a-pedidos-de-informacao/25143-dados-sobre-a-1-conferencia-nacional-de-comunicacao-confecom-realizada-em-2009
http://www.mc.gov.br/acessoainformacao/servico-de-informacoes-ao-cidadao-sic/respostas-a-pedidos-de-informacao/25143-dados-sobre-a-1-conferencia-nacional-de-comunicacao-confecom-realizada-em-2009
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=20167
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Com a eclosão das Jornadas de Junho, a insatisfação com a mediaveio à tona e os debates 

sobre a democratização dos meios de comunicação começam a ganhar maior visibilidade, 

deixando as empresas de comunicação de massa em situação bastante incômoda. Enquanto os 

protestos, em geral, perdem o foco e a definição dos seus contornos, muitos dos manifestantes 

tem propostas bastante concretas sobre o tema: criar uma legislação que regulamente a aplicação 

de verbas públicas para a publicidade oficial do Estado, garantindo uma divisão equitativa e que 

inclua a chamada mediaalternativa. A proposta, que tem defensores de todos os matizes políticos 

internacionalmente, é defendida até pelo megaespeculador do mercado financeiro, George Soros, 

que mantém uma fundação de monitoramento do exercício da Liberdade de Imprensa e Direitos 

Humanos, a “Open Society”. Seu relatório, “The Price of Silence”, acusa diversos governos latino-

americanos de impor uma “censura silenciosa” à imprensa, através da distribuição discriminatória 

das verbas publicitárias. Sugere, enfaticamente, a criação de legislações nacionais que imponham 

uma igual distribuição destes recursos entre todos os veículos [ver aqui]. 

A proposta, neste momento representada pela atuação e questionamento do Mídia Ninja e 

do Fora do Eixo, não tardou a receber uma forte reação contrária das corporações mediáticas 

nacionais. Com uma articulação muito parecida com a utilizada para minar a liderança do 

Movimento Passe Livre, o líder do coletivo Fora do Eixo, Pablo Capilé, e o coordenador do projeto 

Mídia Ninja, Bruno Torturra, forma convidados para o programa Roda Viva, da TV Cultura, e 

submetidos a uma sabatina de jornalistas profissionais. Inicialmente, os entrevistadores 

questionaram o caráter jornalístico do Mídia Ninja, seguido-se críticas à forma de organização e 

financiamento do coletivo cultural Fora do Eixo. As reações da imprensa nos dias que se seguiram 

à entrevista, foram de uma virulência poucas vezes vista, em se tratando de atores sociais 

menores, como um coletivo de produção cultural. Foram publicadas fotos dos líderes do coletivo 

e do projeto ao lado de políticos, na sugestão de que tinham vínculos partidários; apresentaram-

se documentos comprobatórios de que o coletivo capta recursos públicos e privados através de 

editais dos editais de financiamento de projetos culturais (prática legal e corrente no meio da 

produção cultural), à guisa de denúncia de que não há nada de alternativo na iniciativa; duas 

críticas de ex-integrantes do coletivo, foram amplificadas à condição de denúncias de trabalho 

escravo e exploração sexual; foram desqualificadas as ações jornalísticas do grupo, com base na 

pouca frequência de jornalistas diplomados nos quadros do Mídia Ninja. Ressalte-se aqui, não 

existir qualquer legislação em vigor que exija o diploma para o exercício do jornalismo no Brasil e 

que as empresas da imprensa mantém um grande lobby legislativo para impedir o andamento de 

um projeto de lei, neste sentido, de iniciativa da Federação dos Jornalistas. 

Como exemplos, o jornal O Globo, na edição de 4 de agosto de 2013, na coluna de Chico 

Otávio, acusa “Ninjas querem dinheiro público para sobreviver” [ver aqui]; o blog de Reinaldo 

Azevedo, no site da revista Veja, no dia 5 de agosto de 2013, estampava “Estes são os candidatos 

a ditadores da mídia alternativa” [ver aqui]; a mesma revista Veja, em 12 de agosto de 2013, 

publicava, devidamente acompanhada de uma foto do ativista junto com a presidente Dilma, a 

http://www.opensocietyfoundations.org/reports/price-silence-growing-threat-soft-censorship-latin-america
http://oglobo.globo.com/pais/ninjas-querem-verba-oficial-para-sobreviver-9343258
http://oglobo.globo.com/pais/ninjas-querem-verba-oficial-para-sobreviver-9343258
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matéria “Conheça Pablo Capilé, o líder por trás do Mídia Ninja. Ele vive entre dois mundos, com 

um pé fora do eixo e outro dentro do governo” [ver aqui]; em 18 de agosto de 2013, o jornal O 

Estado de S.Paulo, publica reportagem de Bruno Paes Manso e Flávia Guerra, com a seguinte 

chamada “Coletivos travam em SP guerra virtual. No centro da discussão está grupo que usa 

dinheiro público e apoia jornalismo alternativo”. Poucas vozes moderadas foram publicadas nestes 

dias nos grandes jornais, mas destacou-se um colunista de O Globo, Francisco Bosco, que, na 

edição de 13 de agosto de 2013, publicou “Melhor nos preocuparmos com os verdadeiros inimigos 

da democracia” [ver aqui]. 

Todas as palavras-chave em voga para desqualificar politicamente alguém foram usadas: 

dinheiro público, partido político, esquerda, corrupção etc. Da noite para o dia, Pablo Capilé foi 

acusado e condenado à condição de inimigo público. Um verdadeiro linchamento mediático, com 

poucas provas e nada de tempo para a reflexão e análise. Seu crime? Ousar disputar a hegemonia 

da produção da informação, da audiência e concorrer no espaço mediático com os conglomerados. 

Saiu gravemente ferido da batalha, mas os resultados da guerra ainda não podem ser previstos. 

Por conclusões preliminares 

Os dois tipos de ação das grandes empresas de mediadurante as Jornadas de Junho, a 

disputa da pauta e a disputa de hegemonia na produção da informação e da audiência, parecem 

demonstrar que a reversão do quadro de privatização do Direito Humano Fundamental da 

Liberdade de Expressão representará uma longa, penosa e dolorida batalha para a sociedade 

brasileira. Entretanto, o controle absoluto sobre a informação e a voz pública, capitalizada e 

mercantilizada pelas grandes corporações da comunicação de massa, como buscamos 

demonstrar nos fatos aqui analisados, impõe o urgente esforço de todos os setores, públicos e 

privados, na abertura e publicização do debate, sob a pena nos tornarmos um país formalmente 

democrático na configuração do Estado, mas submetidos à autocracia da arrogância privada 

da media. 

****** 

Hélio Lemos Sôlha é professor universitário, Campinas, SP – MediaTec – Unicamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/o-ninja-do-pt
http://oglobo.globo.com/cultura/acusados-acusadores-9509047

