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RESUMO 
 

Este trabalho propõe-se a analisar o conteúdo dos editoriais publicados pelo jornal 

Folha de S. Paulo sobre e durante os protestos que tomaram conta das ruas das 

principais cidades do Brasil em junho de 2013, a fim de observar a linha editorial 

adotada nesse período. Muito se criticou a forma parcial e conservadora com que o 

veículo teria tratado as manifestações, os manifestantes e a ação da polícia, porém 

poucas ou nenhuma pesquisa acadêmica foram feitas desde então, seguindo 

técnicas e metodologias preexistentes, para comprovar se houve, de fato, alteração 

no discurso e na abordagem dos eventos. Para tanto, neste trabalho foram feitas 

análises sintática e léxica dos textos selecionados, com uma leitura relacionando as 

publicações com os fatos vividos no início, meio e fim dos protestos, e uma 

comparação entre os próprios editoriais, além da tabulação de termos positivos e 

negativos usados pelo jornal em referência a cada parte envolvida. Assim, foi 

possível observar uma nítida mudança no posicionamento da Folha em relação às 

manifestações, tratadas inicialmente como ações violentas a serem combatidas e 

controladas pelo Estado e, posteriormente, um movimento vitorioso de legítimas 

reivindicações do povo brasileiro. 

 

 

Palavras-chave: Jornalismo. Jornal impresso. Editorial. Protestos.  

 



ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the content of the editorials published by the newspaper 

Folha de S. Paulo on and during the protests which took to the streets of the main 

cities in Brazil in June 2013, in order to observe the editorial line taken in this period. 

The partial and conservative manner with which this vehicle would have handled the 

demonstrations, protesters and police action has been much criticized, but few or no 

academic research has been done since then, following existing techniques and 

methodologies to establish whether there was in fact change in the discourse and the 

approach to those events. Therefore, syntactic and lexical analysis of the selected 

texts were done in this work by reading publications concerning the facts 

experienced at the beginning, middle and end of the protests and a comparison 

between the editorials themselves were also made beyond the tabulation of positive 

and negative terms used by the newspaper in reference to each party involved. Thus, 

a distinct change in Folha’s positioning in relation to the demonstrations was 

observed, initially treated as violent actions to be fought and controlled by the State 

and later, a Brazilian people’s victorious movement of legitimate demands. 

 
Keywords: Journalism. Printed newspaper. Editorial. Protests. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho propõe-se a analisar o conteúdo dos editoriais publicados pelo 

jornal Folha de S. Paulo durante os protestos populares que tomaram conta das ruas 

das principais cidades do país durante o mês de junho de 2013. Na cidade de São 

Paulo, as manifestações começaram a partir do aumento no valor da tarifa de 

ônibus, trem urbano e metrô de R$ 3 para R$ 3,20, no dia 2 de junho. Mobilizações 

já haviam ocorrido anteriormente em outras capitais, como Natal, Porto Alegre e 

Gioânia, também motivadas pelo preço no transporte público. Mas foi a ação em 

São Paulo, organizada através das redes sociais, em princípio pelo Movimento 

Passe Livre (MPL) – movimento social criado em 2005 –, que deu início aos 

protestos que tomaram grandes proporções em mais de 120 cidades brasileiras e 

engajaram considerável parcela da população.  

Em um cenário social inédito no país, a própria imprensa foi alvo das 

manifestações, ora envolvendo atos de vandalismo, ora pacífica. Diante das 

diferentes características da mobilização, que era organizada pela internet, sem 

lideranças estabelecidas – e posteriormente sem uma causa única, comum a todos 

os participantes – e com ampla cobertura de mídias alternativas no próprio meio 

virtual, as grandes empresas de comunicação foram taxadas de manipuladoras e 

defensoras do sistema político estabelecido no país. Entre elas, e especificamente 

no meio impresso, a Folha de S. Paulo foi um dos veículos mais criticados durante e 

após as manifestações, pela linha editorial que adotou no período da cobertura 

desses eventos, em junho de 2013.  

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Analisar o posicionamento adotado pelo jornal Folha de S. Paulo durante os 

protestos populares no país em junho de 2013 por meio do conteúdo dos editoriais. 

1.1.2 Objetivos específicos 

• Verificar de houve mudança no posicionamento do jornal em relação às 
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manifestações ou manifestantes ao longo do período; 

• Identificar quais aspectos dos protestos foram destacados pelo jornal; 

• Elencar quais termos foram associados aos manifestantes ou à manifestação 

e à Polícia Militar ou ao Estado. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Essa pesquisa visa a aprofundar o debate sobre a cobertura jornalística dos 

protestos populares que mobilizaram grande parte da população brasileira em junho 

de 2013. Trata-se de um levantamento documental sobre o posicionamento adotado 

pela Folha de S. Paulo, um dos principais jornais impressos brasileiros1, durante o 

período das manifestações. Muito se discute sobre a mudança na linha editorial da 

Folha, bem como o posicionamento de outros grandes veículos de comunicação, 

durante o decorrer das mobilizações. Mas poucos são os estudos acadêmicos 

dedicados ao assunto2. 

A amplitude nacional que os protestos ganharam, com o engajamento da 

população em cidades de Norte a Sul do país, faz por merecer tal avaliação, tal qual 

o modo como os veículos de comunicação noticiaram os acontecimentos, dado o 

ineditismo da situação. De modo geral na imprensa, em princípio havia uma dúvida 

sobre a real motivação dos manifestantes, que aos poucos foi sendo substituída por 

um posicionamento acerca dos acontecimentos. E tal posicionamento pode ser 

definido mais claramente com uma análise de conteúdo de materiais publicados na 

época. Este trabalho propõe-se ainda, dentro da metodologia escolhida, a mensurar 

o peso dado a cada uma das expressões escolhidas pelo referido jornal para tratar 

da manifestação ou dos manifestantes, sempre levando-se em consideração o 

contexto onde estão inseridos os termos, em um espaço destinado à publicação da 

opinião institucional do veículo: o editorial. 

                                                
1 A Associação Nacional de Jornais (ANJ) aponta a Folha de S. Paulo como o maior jornal 
brasileiro, com a maior circulação paga. De acordo com o Instituto Verificador de Circulação 
(IVC), em outubro de 2012 a publicação atingiu uma média de 301.299 exemplares pagos, de 
segunda a domingo. 
 
2 Em buscas na internet não foi localizada nenhuma pesquisa acadêmica sobre o tema, apenas 
artigos opinativos e breve publicações em redes sociais. 
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1.3 MÉTODO E TÉCNICA DE PESQUISA 

 

Dado o objetivo principal deste trabalho, a técnica escolhida para fazer o 

levantamento e apontamentos sobre os editoriais publicados pela Folha de S. Paulo 

durante os protestos de junho de 2013 foi a análise de conteúdo, de acordo com as 

técnicas propostas pela autora Laurence Bardin, na obra Análise de Conteúdo 

(1977). Além de quantificar expressões e palavras utilizadas nos textos, Bardin 

sugere que se faça também uma análise um pouco mais subjetiva dos recortes, 

permitindo uma maior interpretação das publicações.  
 

Pertencem, pois, ao domínio da análise de conteúdo, todas as iniciativas 
que, a partir de um conjunto de técnicas parciais mas complementares, 
consistam na explicitação e sistematização do conteúdo das mensagens e 
da expressão deste conteúdo, com o contributo de índices passíveis ou não 
de quantificação, a partir de um conjunto de técnicas, que embora parciais, 
são complementares. Esta abordagem tem por finalidade efectuar deduções 
lógicas e justificadas, referentes à origem das mensagens tomadas em 
consideração. (BARDIN, 1977, p. 42) 

 

A Folha de S. Paulo foi escolhida por ser o jornal de maior tiragem e 

circulação do Brasil, entre os diários nacionais de interesse geral, posição que ocupa 

desde a década de 1980. O Grupo Folha define-se como “o diário brasileiro com 

maior alcance geográfico e presença por todo o país, na faixa dos chamados jornais 

de prestígio”. De acordo com o Instituto Verificador de Circulação (IVC), organização 

sem fins lucrativos que faz a auditoria da circulação de veículos de comunicação, em 

outubro de 2012 a publicação atingiu uma média de 301.299 exemplares pagos, de 

segunda a domingo. Além disso, fundada em 1921, a Folha é uma das mais fortes 

representantes da chamada mídia tradicional no Brasil e uma das principais 

empresas atacadas por manifestantes durante os protestos, quando a imprensa de 

modo geral tornou-se alvo de críticas por parte da população.  

O intervalo considerado para a análise foi o mês de junho, período dentro do 

qual as manifestações tiveram maior organização, ganharam proporção nacional e 

perderam força. Como objeto de análise foi escolhido o editorial, espaço onde fica 

clara a opinião do veículo sobre qualquer que seja o assunto. Neste caso, foram 

considerados todos os textos que fizessem alguma menção à mobilização e que 

usassem expressões para caracterizar de maneira positiva ou negativo os 

envolvidos. Foram selecionadas, portanto, oito publicações.  
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2 OS PROTESTOS DE JUNHO 

Como nunca antes visto no país, inúmeros de protestos populares tomaram 

conta de ruas das principais cidades do Brasil durante o mês de junho de 2013. O 

site Wikipédia3 registra que na cidade de São Paulo as manifestações começaram a 

partir do aumento no valor da tarifa de ônibus, trem urbano e metrô de R$ 3 para R$ 

3,20, no dia 2 de junho de 2013. As mobilizações foram organizadas inicialmente 

pelo Movimento Passe Livre (MPL), mas dias depois passou a ter outro contorno e 

dimensão. Em centenas de cidades brasileiras boa parte dos moradores se engajou 

nas manifestações que surpreenderam parcela maior ainda da população e da 

classe política. 
 

Governantes, políticos de todos os partidos, imprensa, cronistas, políticos 
e até mesmo cientistas sociais foram pegos de surpresa pelas 
manifestações de massa que mudaram a face e o cotidiano de nossas 
cidades em junho. Pela rapidez com que espraiaram, pelas multidões que 
mobilizaram, pela diversidade de temas e problemas postos pelos 
manifestantes, elas evocam os grandes e raros momentos da história em 
que mudanças e rupturas que pareciam inimagináveis até a véspera se 
impõem à agenda política da sociedade e, em alguns casos, acabem 
transformando em possibilidades algumas mudanças sociais e políticas 
que pareciam inalcançáveis (VAINER, 2013). 

 

Apesar de partir de um descontentamento inicialmente relacionado ao 

transporte público, seu preço e a qualidade do serviço oferecido, os protestos 

passaram a ter tantas outras motivações quanto porta-vozes, deixando de ser 

orquestrado pelo Movimento Passe Livre e tornando-se de fato um movimento 

social. Como nesse mesmo período ocorria a Copa das Confederações no Brasil, 

também a Copa do Mundo de 2014 e os gastos para realizar o evento esportivo no 

país passaram a ser protagonistas na lista de reclamações da população para com o 

poder público, visto os notórios e exorbitantes gastos para a construção de estádios 

de futebol, por exemplo. No momento em que os protestos ganham maios 

dimensão, passam também a ser reconhecidos pelos grandes veículos de imprensa 

– nacional e internacionalmente – como algo legítimo e, por consequência, com 

maior espaço de cobertura. Em artigo escrito de forma coletiva por integrantes do 

MPL, o próprio movimento reconhece que “as mobilizações sempre foram muito 

mais amplas que o Movimento Passe Livre – que jamais se pretendeu dono de 
                                                
3 O site colaborativo (http://pt.wikipedia.org/wiki/Manifestações_no_Brasil_em_2013), 
acessado em 20 de setembro de 2013, reúne informações atualizadas desde os primeiros 
protestos motivados pelo transporte público, ainda em 2012, em Natal, Rio Grande do Norte. 
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qualquer uma delas – e eclodiram, por vezes, em cidades e regiões onde nunca 

houve atividades do movimento”. E segue, sobre o que denomina Jornadas de 

Junho: “As lutas por transporte no Brasil formam um todo muito maior que o MPL” 

(2013). 

Os protestos não são algo novo, a revolta com que se deu é que é inédita no 

país, afirma Chico de Oliveira (2013). De acordo com o sociólogo, o Brasil, sem 

nenhuma grande revolução violenta, tem um histórico de conformismo, que explode 

apenas em violência pessoal e privada, referindo-se a crimes em menor escala, 

como assassinatos noticiados todos os dias. Oliveira acredita que a manifestação de 

2013 foi benéfica para a sociedade porque fez sair às ruas setores sociais que 

geralmente permanecem acomodados diante de injustiças, inclusive parte da 

juventude. Para ele, o objetivo de “assustar os donos do poder” foi cumprido. 

Já David Harvey (2013) afirma que “vivemos, na maioria, em cidades 

divididas, fragmentadas e tendentes ao conflito”. Para ele a globalização e o 

neoliberalismo fizeram aumentar as desigualdades sociais e puseram “cercas”, onde 

a população precisa escolher de qual lado ficar. Ao citar outras revoltas pelo mundo, 

que entraram para a história pelos efeitos que produziram – como os protestos de 

norte-americanos contra a Guerra do Vietnã – Harvey defende o direito à cidade, 

não como um presente, mas como algo que precisa ser tomado por um movimento 

político. O autor apoia-se em Don Mitchell (2003, p. 12), que afirma que 
 

[...] o direito à cidade é um grito, uma demanda, então é um grito que é 
ouvido e uma demanda que tem força apenas na medida em que existe 
um espaço a partir do qual e dentro do qual esse grito e essa demanda 
são visíveis. No espaço público – nas esquinas ou nos parques, nas ruas 
durante as revoltas e comícios – as organizações políticas podem 
representar a si mesmas para uma população maior e, através dessa 
representação, imprimir alguma força a seus gritos e demandas. Ao 
reclamar o espaço em público, ao criar espaços públicos, os próprios 
grupos sociais tornam-se públicos. 

 

Manuel Castells (2013) encarrega-se de fazer a didática relação entre os 

protestos no Brasil e a onda de revoltas em diferentes países do mundo em períodos 

relativamente próximos, como no Egito, em janeiro de 2011 – mesma época em que 

movimentos populares tomaram as ruas de países árabes e que o Occupy Wall 

Street, nos Estados Unidos, começava a ser organizado. No Brasil, afirma o autor, a 

diferença foi a reação das autoridades políticas. Pela primeira vez desde que os 

movimentos desencadearam-se em 90 diferentes países, a partir de 2010, a mais 
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alta autoridade institucional declarou que “tinha a obrigação de escutar a voz das 

ruas”, como fez a presidente Dilma Rousseff em pronunciamento a toda a nação em 

cadeia de rádio em TV logo após o auge dos protestos no país. Assim como 

Oliveira, Castells aponta como fruto das manifestações de junho o eco nas 

autoridades políticas do país.  

O  autor também estabelece a ligação com a sociedade conectada em rede e, 

assim, mais articulada. O movimento que surgiu – como em outros países – sem 

liderança clara, sindicatos ou partidos políticos envolvidos e sem apoio da mídia aos 

poucos “se difundiu e foi se transformando no projeto de esperança de uma vida 

melhor, por meio da ocupação das ruas em manifestações que reuniram multidões 

em mais de 350 cidades.” A evolução no processo de comunicação, sem a 

intermediação da imprensa, teve papel fundamental nesse levante popular. Diante 

de um cenário de insatisfação geral, foi a internet o meio que possibilitou a 

mobilização de parcelas da população aparentemente sem relação entre si. “A 

autocomunicação de massas é a plataforma tecnológica da cultura da autonomia”, 

afirma Castells.  
 

De forma confusa, raivosa e otimista, foi surgindo por sua vez essa 
consciência de milhares de pessoas que eram ao mesmo tempo 
indivíduos e um coletivo, pois estavam – e estão – sempre conectadas, 
conectadas em rede e enredadas na rua, mão a mão, tuítes a tuítes, post 
a post, imagem a imagem. Um mundo de virtualidade real e realidade 
multimodal, um mundo novo que já não é novo, mas que as gerações mais 
jovens veem como seu (CASTELLS, 2013). 

 

 

 

2.1 O PAPEL DA MÍDIA NA DEMOCRACIA 

 

A imprensa brasileira acabou por tornar-se também alvo de discussão durante 

os protestos de junho. De prestadora de serviço à sociedade na exposição dos fatos, 

tornou-se protagonista de inúmeros cartazes empunhados pelas ruas brasileiras no 

período, em frases de repúdio à atual forma de atuação, principalmente, das 

grandes empresas de comunicação, tidas como um não-reflexo dos anseios 

populares, mas de interesses capitalistas. Mas a discussão em torno do papel da 

mídia ocorre muito antes de sequer o Brasil tornar-se um regime democrático.  

Pompéo e Martini (2012) deixam clara a função social do jornalismo: 
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Enquanto formadora de opinião que é, a mídia presta serviço de ordem 
social, público e essencial a sociedade, difundindo conhecimento e 
tornando o inatingível, muitas vezes, atingível. Em função disso, sua 
essencialidade se revela vez que atua como element dirimente das 
desigualdades que, pelos motivos já explanados, mantêm verdadeiro 
abismo entre algumas classes sociais. Aproximando e difundindo 
informações independente de nível ou casta social, a comunicação 
contemporânea atua como verdadeira aliada na busca pela democracia, 
cidadania e justiça, uma vez que proporciona combater o esquecimento 
social, fortalecendo a participação popular como forma de garantia de 
direitos, fazendo com que se deixe de a democracia meramente 
representativa e se adote um modelo que dá prevalência a aproximação 
do cidadão à realidade governamental. 

 

 

Desde quando se iniciam as teorizações acerca da mídia de massa, sabe-se 

que grandes veículos de comunicação, além de dizerem o que é ou não notícia de 

interesse e relevância social, pautam a sociedade, determinando sobre quais temas 

a atenção pública recairá (MCCOMBS; SHAW, 1972). Historicamente, a mídia 

privada surge e se desenvolve como decorrência da sociedade capitalista, 

representando novos segmentos dominantes até tornar-se o chamado quarto poder. 

A preocupação com o direito à informação está presente desde a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, em 1789, à Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, no século 20, após a Segunda Guerra Mundial. 

Ambas representam ainda hoje “marcos no pensamento político, jurídico e filosófico 

ocidental e são  tomadas como balizas para a democratização das sociedades no 

que tange ao direito à expressão de ideia, à informação e à comunicação 

(FONSECA, 2012).  
Especificamente no Brasil, onde o processo democratização da política 

ocorreu de fato na década de 1980, a imprensa teve e continua tendo forte ação 

modeladora da sociedade e, por consequência, da democracia (SINGER, 2000). 

Fonseca (2012) inclusive defende que “o sistema midiático brasileiro, constituído por 

órgãos privados, comerciais, partidários, sem freios e contrapesos, elitizados e 

oligopolizados, tem contribuído fortemente para o retardo da democracia no país”. E 

ele não está sozinho nesse pensamento.  

 
A imprensa tradicional brasileira, a velha mídia, não é democrática, de 
qualquer ponto de vista que seja analisada. Antes de tudo, porque não é 
pluralista. Do editorial à ultima página, a visão dos donos da publicação 
permeia tudo, tudo é editorializado. Não podem, assim, ter espaço para 
várias interpretações da realidade, deformada, esta, pela própria 
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interpretação dominante na publicação, do começo ao fim. Não é 
democrática porque não contém espaços para distintos pontos de vista 
nas páginas de debate, com pequenas exceções, que servem para 
confirmar a regra (SADER, 2013). 

 

Autores como Chico de Oliveira (2013) chegam à mesma conclusão ao 

analisar a atuação da mídia durante o período da onda de protestos populares no 

Brasil, em junho de 2013. De acordo com Oliveira, “a imprensa tem um papel 

horroroso: o que for conformismo, ela exalta; o que for rebeldia, ela condena”. O viés 

conservador – a fim de perpetuar uma suposta passividade da população brasileira – 

adotado pela mídia ao noticiar as manifestações é o que chama mais a atenção. 

Todo o processo pelo qual passou o país não foi visto como uma “libertação da 

sociedade”. Para o sociólogo, as manifestações são “uma amostra de que a 

sociedade pode e deve manifestar-se sempre que as condições de sua existência 

sejam tão iníquas como são hoje” (OLIVEIRA, 2013). 

 

 

 
2.2 JORNALISMO OPINATIVO 

 

As mudanças pelas quais passaram o jornalismo têm ligação histórica com 

manifestações sociais. Antes mesmo de ser informativo ou interpretativo, o 

jornalismo foi opinativo, como se viu no panfletismo ideológico durante a Revolução 

Francesa. No Brasil, a partir dos anos 1930, com o êxito do jornalismo interpretativo 

que surgia, a comunicação passou a ser um bom negócio e as empresas da área 

foram se profissionalizando. O gênero opinativo passou a ocupar a página dois dos 

jornais, onde até hoje o posicionamento da empresa é expresso em editoriais e 

artigos assinados são publicados (CAMPO). 

De acordo com Beltrão (1980), o jornalismo opinativo é caracterizado pela 

clara tomada de posição, seja ela do jornalista, do editor, do colaborador ou mesmo 

de um leitor. Para o autor, no entanto, nem todo assunto é digno de expressão 

opinativa dentro da imprensa. Um fato só se torna passível de tema para texto 

opinativo quando a sociedade o considera capaz de oferecer ao público diversas 

possíveis abordagens para o debate, a discussão. As manifestações de junho, pelo 
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ineditismo e importância histórica – dadas as proporções que ganharam –, tornam-

se, portanto, tema digno das primeiras páginas dos principais jornais do Brasil.  

Desta vez, no entanto, um acontecimento de tamanha relevância para o país 

ocorreu num período em que a internet – móvel, muitas vezes – é de alcance de 

praticamente todos e no qual as redes sociais no meio virtual fazem parte da 

realidade de grande parte dos brasileiros. A população não mais estava passiva 

diante da TV ou de um jornal impresso, apenas recebendo informações sobre o que 

acontecia nas ruas. Era ela também uma produtora de conteúdo, de incontáveis 

registros fotográficos, em vídeos e em depoimentos escritos que foram 

compartilhados aos milhares em poucos segundos, quando não transmitidos ao vivo 

através de um aparelho celular. Assim, os fatos passaram a não mais ter apenas 

duas ou três versões contadas pelos veículos de comunicação, mas milhares de 

versões narradas pelos próprios espectadores. Numa situação como essa, é natural 

haver maior cobrança do público, agora com mais acesso a informações, em relação 

à mídia, acusada de manipuladora. Bertocchi (2005) afirma que o processo 

webjornalístico é marcado pela intercomunicação de muitos para muitos, o que cria 

um contato mais direto com o público, que também pode deixar sua opinião e assim 

criar um diálogo entre colaborador e leitores, contribuindo para a diversidade de 

ideias. Como o ambiente era de revolta, o que prevaleceu foi a crítica em relação 

jornalismo do modo como é feito nos dias atuais. Nesse contexto, a imprensa viu-se 

forçada a se posicionar em relação aos protestos e deixar clara a essa posição por 

meio de textos opinativos.  

 

 

2.2.1 O posicionamento do veículo por meio do editorial 

 

Melo (2003) divide o gênero jornalístico opinativo em oito diferentes formatos: 

editorial, comentário, resenha/crítica, artigo, crônica, coluna, caricatura e carta. O 

gênero editorial é definido como a matéria, normalmente não assinada, que 

expressa a opinião oficial da empresa jornalística sobre determinado assunto, o que 

não significa que a opinião do proprietário do jornal será colocada no editorial, mas 

sim o que pensa o consenso responsável pela organização da mídia em questão, 

como acionistas e anunciantes.  
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No contexto editorial, a interpretação ocupa-se, pois, de explicitar o 
sentido subjacente ao que é apenas noticiado. Expressivamente, os 
jornais de grande porte têm como objetivo maior de pauta editorialista 
acontecimentos relativos ao cenário político, administrativo e econômico 
do país. 
Em razão desse seu objeto maior de análise, os editoriais, discursos 
modalizados narrativamente pela interpretação, cumprem a função 
comunicativa de fazer saber e de fazer compreender ao público-leitor os 
jogos de conduta dos governantes, as implicações, para a vida do país, 
das atitudes e decisões governamentais.  
Ao interpretarem tais atitudes e decisões, os editoriais manifestam seus 
pontos de vista, sua verdade sobre a vida pública. A interpretação, com 
efeito, instaura o editorial como discurso de opinião, manifestação do 
ponto de vista de seu anunciador sobre o que toma por objeto de 
análise. (KRIEGER, 1990, p. 160) 

 

Melo, no entanto, afirma que apenas em sociedades civis fortes e 

organizadas é que o editorial é, de fato, dirigido à coletividade e se contrapõe ao 

Estado. Para ele esse não é o caso da sociedade brasileira, onde os editoriais 

difundidos por jornais diários “embora se dirijam formalmente à ‘opinião pública’, na 

verdade encerram uma relação de diálogo com o Estado” (MELO, 2003, pg. 104). 

De acordo com Melo, “as intituições jornalísticas procuram dizer aos dirigentes do 

aparelho burocrático do Estado como gostariam de orientar os assuntos públicos”, 

numa forma de coação do poder público para a “defesa de interesses dos 

segmentos empresariais e financeiros que representam”. Assim, o espaço do 

editorial torna-se altamente contraditório, ainda que siga por uma determinada linha 

editorial, num equilíbrio entre diferentes interesses.  

É a linha editorial do veículo que indica como o texto deverá ser redigido, 

orienta sobre a utilização de termos, a relevância de cada tema e a abordagem que 

melhor condiz com a empresa. É uma política predeterminada pela diretoria que 

determina "a lógica pela qual a empresa jornalística enxerga o mundo; ela indica 

seus valores, aponta seus paradigmas e influencia decisivamente na construção de 

sua mensagem" (PENA, 2005). Venancio (2009) considera a linha editorial um 

“valor-notícia”. Não dos fatos a serem abordados, mas da forma de realizar a pauta, 

construir a notícia. 

 Em texto publicado pela Folha de S. Paulo no site do jornal, em fevereiro de 

20144, o veículo afirma que a experiências e as opiniões adotadas ao longo dos 93 

anos de história servem de diretrizes para que a editoria de Opinião elabore os 

editoriais a cada novo assunto, com argumentos coerentes a fim de traduzir os fatos 
                                                
4 O texto na íntegra, acessado em 20 de fevereiro de 2014, está disponível em 
http://goo.gl/A9tQzl. 
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a um público amplo. A publicação afirma, no entanto, que “o fato de a Folha declarar 

sua opinião por meio dos editoriais não impede que os diversos colunistas (de 

colaboração periódica) e articulistas (esporádica) manifestem posição diferente” e 

conclui que o pluralismo é uma das marcas do jornal, não só nos textos de opinião, 

como também nas reportagens, “que procuram enfocar a informação sob vários 

ângulos e que tampouco são dirigidas pelo editorial”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

3 ANÁLISE DE CONTEÚDO  

À primeira vista, o que se percebe é que a Folha de S. Paulo foi inicialmente 

contrária às manifestações que tomaram as ruas primeiro na capital paulista e, em 

seguida, nas principais cidades do país. Após um período de duras críticas ao 

Movimento Passe Livre e dúvidas acerca dos acontecimentos, o tom de seus 

editoriais fica mais ameno em relação aos protestos e trata de debater não mais 

suas causas, mas suas consequências. No entanto, para se chegar a uma análise 

aprofundada sobre como o maior jornal diário do país abordou a questão das 

manifestações de junho e seus impactos na sociedade, política e segurança, foram 

necessárias tão numerosas quanto diferentes leituras dos editoriais selecionados. A 

partir dessa pesquisa pôde-se chegar a interpretações embasadas em números e 

com referências textuais.  

 

3.1 MÉTODO E TÉCNICA DE PESQUISA 

 
A pesquisa divide-se em qualitativa, com a análise sintática dos editoriais, e 

quantitativa, com a contagem de palavras por meio de análise léxica. A qualitativa é 

mais subjetiva e após diversas leituras do material permite a elaboração de 

hipóteses (neste caso já bastante fundamentadas, uma vez que os textos não 

deixam muitas dúvidas), que são reforçadas na pesquisa quantitativa, que reúne 

números de termos positivos e negativos acerca das manifestações e manifestantes 

e da ação da polícia na tentativa de controle dos protestos.  

Por se tratar de um evento específico, o trabalho ateve-se ao mês de junho. A 

Folha tem uma página diária dedicada aos editoriais e textos opinativos. Para o 

trabalho, apenas os dois principais (ou o principal, quando apenas um foi publicado, 

como ocorreu no dia 19) de cada dia foram considerados. Dentre esses, foram 

selecionados aqueles que fazem menção aos protestos de alguma forma: 10 no 

total. Porém, dois deles foram desconsiderados após análise por tratarem 

exclusivamente das consequências políticas das manifestações, já sem fazer juízo 

dos atos em si. No dia 24 o tema é a pressão sobre Dilma Rousseff, e no dia 28 o 

texto trata do cenário econômico brasileiro. Sendo assim, foram objeto deste estudo 
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os editoriais publicados na versão impressa do jornal nos dia 13, 15, 19, 20, 23, 27, 

28 e 29 (ver anexos a partir da página 35). Tais conteúdos foram acessados no site 

do jornal (Folha.com), que armazena e disponibiliza todos os textos publicados na 

versão impressa. 

Estabelecido o recorte a ser analisado, foi feita uma leitura de todo o material, 

a leitura flutuante como recomenda Bardin (1977), para se verificar a abordagem 

geral e, em uma segunda análise, mais aprofundada, feitas as anotações de 

considerações sobre como o tema foi abordado pelo jornal, relacionando com os 

fatos vividos no país naquelas datas. Em seguida, deu-se início à tabulação de 

termos utilizados nos textos, a fim de se conseguir um levantamento quantitativo que 

comprovasse a análise anterior. Pra tanto, palavras relacionadas às manifestações 

ou manifestantes e à Polícia Militar (PM) foram tabuladas de forma independente e 

separadas em duas listas, por data: uma com termos de conotação positiva e outra 

de conotação negativa, sempre considerando o contexto onde estavam inseridos. 

Por se tratar de um protesto contra fatos como a corrupção, o sistema político 

nacional e injustiças de todo tipo, termos como “revolta”, “crítica” ou “força” ganham 

conotação positiva, visto que em princípio a Folha não apoiava a ocupação das ruas 

ou considerava os motivos injustificáveis de tais atos. 

A fim de manter-se um critério único para a tabulação dos resultados, 

expressões compostas como “exemplar disciplina” ou “notável purismo 

reivindicativo” foram separados por palavra, avaliando-se uma a uma se são 

positivas ou negativas. No editorial do dia 28, uma vez que o texto foi sobre uma 

sabatina com membros do Movimento Passe Livre, alguns termos apareceram como 

tendo sido ditos pelos entrevistados, no entanto foram considerados aqueles que 

não estavam entre aspas, por entender-se que não se tratava da transcrição de uma 

fala, mas da escolha do editor. 

Na análise quantitativa foram levados em consideração apenas adjetivos ou 

substantivos e verbos utilizados de forma similar a um adjetivo, com a função de dar 

qualidade e caracterizar. Termos como “marcha”, apesar de terem conotação 

positiva no modo como foram empregados, não foram contabilizados por terem sido 

utilizados como sinônimo das palavras “manifestação” e “protesto”, por exemplo. 

Contudo, a mudança de postura do jornal evidenciada por esse novo discurso 

adotado com o passar dos dias contou para a análise sintática do material. Em 

determinados trechos – em especial no editorial do dia 15, que trata do confronto 
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entre a população e a polícia – palavras como “violência” e “desordem” são 

utilizados em referência tanto a manifestantes quanto à Polícia Militar, por isso 

constam das duas tabelas da análise léxica. 

	  

 

3.2 ANÁLISE SINTÁTICA 

 

Uma mudança de posicionamento da Folha de S. Paulo fica evidenciada 

quando são comparados os editoriais publicados nos dias 13 (primeiro relacionado 

ao assunto no mês de junho), 15, 19 e 20 (quando os protestos atingiram o ápice de 

engajamento no país). Essa guinada – de forte crítica aos protestos à uma avaliação 

positiva das manifestações e suas consequências – pode ser percebida inclusive 

pelos títulos dados aos textos publicados nas primeiras páginas do jornal. São eles, 

pela ordem: “Retomar a Paulista” (após a terceira manifestação, que fez parar o 

trânsito de São Paulo), “Agentes do caos” (sobre a reação da polícia na noite mais 

violenta dos protestos); “Incógnita nas ruas” (quando as mobilizações ganha 

proporção nacional); e “Vitória das ruas” (quando trata dos resultados alcançados 

pelo Movimento Passe Livre, como a revogação do aumento na tarifa do transporte 

público em grandes cidades brasileiras). Ainda que a mudança no tom dos textos 

fique mais explícita nesse curto espaço de tempo, é válido comparar, também, os 

primeiros editoriais com os últimos dedicados ao assunto, nos dias 28 e 29, quando 

já é possível fazer um balanço do saldo que as manifestações deixaram ao país. 

O jornal passa a se posicionar apenas após o terceiro protesto em São Paulo, 

com o editorial “Retomar a Paulista” publicado no dia 13 de junho, quando a 

mobilização já começa a ganhar proporções maiores na cidade. Tal procedimento 

ocorreu também em outros veículos da grande mídia, que ainda observava com 

desconfiança, mais do que se posicionava sobre os acontecimentos. Mas já neste 

primeiro editorial, a Folha toma posição clara de ataque às manifestações. Coloca-

se contra o Movimento Passe Livre (MPL), que encabeçou os primeiros protestos. O 

jornal afirma que o MPL se “vangloria de parar São Paulo”. A posição fica ainda mais 

evidente no segundo parágrafo do texto.  
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Sua reivindicação de reverter o aumento da tarifa de ônibus e metrô de R$ 
3 para R$ 3,20 – abaixo da inflação, é útil assinalar – não passa de 
pretexto, e dos mais vis. São jovens predispostos à violência por uma 
ideologia pseudorrevolucionária, que buscam tirar proveito da 
compreensível irritação geral com o preço pago para viajar em ônibus e 
trens superlotados (FOLHA DE S. PAULO, 2013). 

 

Em diferentes trechos ao longo do editorial, ao tratar sobre os manifestantes, 

são usados termos como “grupelho”, “ignorância”, “condição marginal”, 

“oportunismo” e “criminalidade”. Logo no primeiro parágrafo fala sobre os prejuízos 

para a cidade e trata como “reféns” a população que ficou presa no trânsito por 

causa do protesto. As palavras “vandalizar” e “vandalismo” estão presentes no texto, 

assim como “violência”, que é usada por duas vezes para se referir ao ato. Já 

quando menciona a brutalidade da polícia, o veículo emprega a palavra “suposto”: 

“Os poucos manifestantes que parecem ter algo na cabeça além de capuzes 

justificam a violência como reação à suposta brutalidade da polícia, que acusam de 

reprimir o direito constitucional de manifestação”. Além disso, apesar de reconhecer 

que são milhares de manifestantes, o jornal utiliza a palavra “poucos” antes de 

“milhares”, o que parece diminuir o movimento. 

Neste mesmo conteúdo opinativo, o jornal chega a cobrar o fim dos protestos. 

Sugere que o poder público vete os “potencialmente mais perturbadores” e indique 

locais alternativos. Tal conservadorismo reforça o pensamento do sociólogo Chico 

de Oliveira (2013), que afirma que “o que for conformismo, ela (a imprensa) exalta; o 

que for rebeldia, ela condena”. 

 Antes dessa data já há relatos nas redes sociais sobre excesso de violência 

por parte da Polícia Militar, apesar disso somente após a noite do dia 13 (uma das 

mais violentas na capital paulista), quando jornalistas também foram alvo de 

agressão policial – entre eles, seis profissionais da Folha, sendo que uma foi 

alvejada no olho por uma bala de borracha disparada à queima roupa –, é que o 

jornal cobra melhor preparo dos policiais designados para acompanhamento os 

protestos e garantir a ordem pública, como fica demonstrado no editorial publicado 

em 15 de junho.  

Ainda que condene a violência policial, a Folha segue com tom crítico em 

relação ao movimento. Nesse segundo editorial, sobre o quarto protesto em São 

Paulo, o jornal considera “irreal” a reivindicação de tarifa zero, a principal bandeira 

do movimento até então. Também afirma que jornalistas não deveriam ser atacados 

pela polícia porque seu trabalho “oferece um testemunho expurgado do radicalismo 
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sectário que se impregnou nas manifestações contra o aumento das tarifas”. Ainda 

cita o exemplo de um PM que sacou a arma mas não atirou, apesar de ferido, no 

terceiro protesto. Faz isso como forma de cobrar similar “senso de equilíbrio” da 

polícia no quarto confronto, mas usa termos como “exemplar disciplina” e “coragem”, 

este último por duas vezes, para referir-se ao policial. 

Dia após dia os protestos ganham mais simpatizantes e adeptos, e as 

manifestações tomam as principais ruas das cidades de Norte a Sul do país. A partir 

de então os editoriais da Folha passam a ter um tom mais moderado em relação aos 

acontecimentos, ainda que no dia 19 de junho levante dúvida sobre as mobilizações, 

como fica claro no próprio título adotado: “Incógnita nas ruas”. As manifestações 

passam a ser chamadas também de “marchas” e de “passeatas”, com uma 

conotação mais positiva. O jornal trata como “equívoco comum” – sem reconhecer, 

portanto, como um equívoco da Folha de S. Paulo – “subestimar a ressonância que 

o Movimento Passe Livre poderia alcançar no meio social”. O jornal afirma, ainda, 

que em geral as marchas foram pacíficas, demonstrando que depredações partiram 

de grupos minoritários nos protestos. Posto desta forma, o trecho contrasta com a 

veemência com que os manifestantes, de modo generalizado, foram tratados como 

vândalos nos editoriais anteriores. O jornal parece justificar-se com a afirmação de 

que “o tamanho das marchas se impôs como índice de mudança de qualidade dos 

protestos” 

O princípio de que as manifestações deveriam obedecer a regras e itinerários 

negociados com a polícia segue sendo defendido pela Folha, que também se 

mantém contrária às reivindicações de tarifa zero para o transporte coletivo, estopim 

para as manifestações. O texto diz que o pedido para que os aumentos fossem 

revertidos se tornou “o veículo de uma insatisfação profunda”, mas segue com a 

posição de que transporte gratuito é uma demanda irrealista. E demonstra com 

números o impacto econômico que teria tal subsídio do governo à população. Nesse 

ponto, o cenários político começa a ser considerado, tendo em vista as eleições de 

2014, e o veículo passa a nominar os políticos que tornaram-se alvo dos 

manifestantes. 

Em um texto mais longo que os anteriores (enquanto os outros não chegaram 

a 500 palavras, este teve 847 – seguido pelo conteúdo do dia 29, último analisado, 

com 743 palavras contabilizadas), a Folha traz dados de uma pesquisa do Instituto 

Datafolha, que constatou que a maioria dos manifestantes tem diploma universitário 
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e menos de 25 anos. Mas trata de não desmerecer o movimento por isso; pelo 

contrário, lembra transformações políticas no Brasil provocadas pela mobilização 

deste segmento social, como as eleições diretas e o impeachment de Fernando 

Collor. Pela primeira vez, o jornal fala sobre a característica mais marcante do 

protesto, o fato de ser “espontâneo e descentralizado, definindo-se mais pelo 

recurso a meios tecnológicos (redes sociais e telefonia celular) do que pela liderança 

exercida por organizações”. O editorial encerra no mesmo tom de dúvida que se 

inicia, questionando para onde caminhará a marcha. 

Mas a situação parece ser diferente já no dia seguinte. “A revogação do 

aumento das tarifas de transportes em São Paulo e no Rio é uma vitória indiscutível 

do Movimento Passe Livre”. Assim começa o editorial da Folha em 20 de junho, 

denominado “Vitória das ruas”.  O termo “revolta” passa a ser empregado (por duas 

vezes no dia 20 e uma no dia 23), mas sem conotação negativa, como sugere este 

trecho: “Da revolta com a qualidade da saúde e da educação à crítica aos gastos 

com a Copa do Mundo, várias insatisfações vieram à tona durante os protestos.” 

Além de tecer comentários apenas elogiosos sobre as manifestações, nesta data a 

Folha já dá mais destaque para as consequências políticas que os protestos tiveram 

do que para uma análise do movimento em si, que a essa altura já deixava claros os 

seus propósitos. Em contraponto ao termo “vitória”, usado em referência aos 

resultados que o movimento alcançou, a palavra “derrota” é utilizada quando se 

explica o que as “forças políticas majoritárias no país” acumularam com os 

protestos. A truculência da Polícia Militar volta a ser citada – reforçando que a ação 

da PM variou entre o excesso e a omissão – assim como os atos de vandalismo 

registrados nas manifestações, tratadas agora como um “fenômeno multifacetado e 

amplo”. 

Com o passar do tempo, os textos passam a ser muito mais de um 

diagnóstico político, mas vale citar que continuaram sendo objeto da análise deste 

trabalho por fazerem referência, ainda que menor, aos protestos e ao movimento. 

No dia 23, a Folha reafirma sua posição contrária a atos violentos por parte dos 

manifestantes e ao Movimento Passe Livre por não ter “repudiado de forma 

inequívoca, até aqui, o vandalismo que tem irrompido nas marchas”. Esse editorial 

baseia-se no pronunciamento da presidente Dilma Rousseff, feito em rede nacional 

no dia 21 de junho. De modo geral, o jornal elogiou as palavras da líder do 

Executivo, considerando que  
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[...] Dilma disse o que precisava ser dito e o fez no momento em que a 
mobilização entrava em refluxo. Enfatizou a manutenção da lei e da ordem 
como condição do convívio democrático, criticando o flanco mais 
vulnerável do movimento (FOLHA DE S. PAULO, 2013). 

 

No texto publicado em 27 de junho, sob o título “Brasília se agita”, o impresso 

utiliza o espaço para fazer uma avaliação da repercussão dos protestos na Capital 

Federal. Classifica, contudo, como “populismo barato” a proposta do Congresso de 

criar o passe livre para estudantes, mantendo o ponto de vista já defendido nos 

primeiros editoriais publicados em junho sobre o tema. Mas nessa mesma data volta 

a tratar os protestos – de forma simpática – como “marchas populares” e os 

manifestantes como uma representação do povo brasileiro, quando diz que “no afã 

de dar respostas à população, eles (os deputados federais) se puseram a 

prodigalizar providências”. 

O mesmo tom moderado pode ser percebido em um dos dois editoriais da 

edição do dia 28 de junho, no qual o jornal descreve como foi a sabatina Folha/Uol 

com membros do Movimento Passe Livre – até então duramente criticado pelo 

jornal. O conteúdo em nada lembra o primeiro texto opinativo publicado no dia 13 

pela Folha, quando essas mesma pessoas foram descritas como “jovens 

predispostos à violência por uma ideologia pseudorrevolucionária, que buscam tirar 

proveito da compreensível irritação geral com o preço pago para viajar em ônibus e 

trens superlotados” (FOLHA DE S. PAULO, 2013). A entrevista relatada é descrita 

como “uma boa ocasião para conhecer melhor o pensamento dos que, para sua 

própria surpresa, iniciaram uma onda de manifestações capaz de ir muito além da 

questão do transporte público”. Termos como “notável purismo reivindicativo” e 

“espírito pacífico” (esse último sobre a participação na sabatina, não em relação aos 

protestos) são empregados no texto. 

O foco principal é a questão da viabilidade de o governo fornecer transporte 

gratuito à população, reivindicação principal do MPL. Ao contrário de outros 

editoriais, quando a Folha classificava como “irreal” tal propósito, desta vez o jornal 

abriu espaço para debate da ideia. Diante das considerações apresentadas por dois 

membros do movimento de que o transporte gratuito é um direito essencial da 

população, o veículo questiona como assegurá-lo na prática, mas em seguida afirma 

que  
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são perguntas a que o Movimento Passe Livre (MPL) não se sente 
obrigado a responder em detalhes. Talvez não seja, de fato, sua função -
-abolicionistas do século 19 não precisavam dar soluções 
pormenorizadas para a produção cafeeira (FOLHA DE S. PAULO, 2013). 

 

Vandalismo e depredações também foram abordados na entrevista descrita 

no editorial. As respostas dadas pelos entrevistados foram consideradas pelo jornal 

como “evasivas”. 

No último editorial de junho dedicado aos protestos e suas consequências, 

publicado na edição do dia 29, a Folha faz uma avaliação do movimento que 

mobilizou moradores de diversas cidades do país durante o mês. Sob o título “Não é 

só pelo dinheiro”, o jornal diz que ainda é difícil prever se “os movimentos de rua que 

eclodiram nas últimas semanas”  e “aparentam ter destravado o impulso para que 

algo de mais profundo comece a mudar no país” conduzirão a algum lugar. Em 

seguida, sem mencionar a questão do transporte público, discorre sobre dois 

assuntos que ganharam espaço entre as bandeiras: saúde  e educação públicas. 

Traz números sobre investimentos possíveis e planejados pelo governo federal e o 

Congresso. Os protestos são citados de forma positiva no seguinte trecho, onde o 

termo “justa mobilização” é empregado: “Ficará, para o poder público, o risco de 

ceder à tentação de criar ou aumentar tributos. Seria um resultado ruim para a justa 

mobilização por mais verbas.” E conclui afirmando que não adiantará o Brasil tornar 

tais assuntos prioridades “se o poder público não abandonar a leviandade com que 

trata os recursos do contribuinte”. 

 

3.3 ANÁLISE LÉXICA  

Fazendo uma análise quantitativa dos termos empregados nos editoriais 

selecionados é possível constatar ainda mais precisamente a mudança no discurso 

da Folha de S. Paulo a respeito da onda de protestos populares no mês de junho. 

Para tanto, termos com propriedades adjetivas referentes às manifestações ou 

manifestantes foram classificados como positivos ou negativos e separados por data 

em duas tabelas (ver apêndices A e B, nas páginas 31 e 32) e relacionados 

independentemente da data em outras duas tabelas (apêndices C e D, nas páginas 
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33 e 34). 

Dessa forma percebe-se que as palavras mais empregadas para tratar das 

mobilizações são “vandalismo” e suas variações como “vândalo” e “vandalizar”. 

Aparecem nove vezes, sendo que estão presentes em seis dos oito editoriais 

analisados. Atrás dela, está “violência” ou “violento”, usadas em sete ocasiões 

quando em referência às manifestações e quatro à ação da Polícia Militar (PM). Do 

total de termos relativos aos protestos, 38 são negativos e 19 positivos. Dia 13 de 

junho, no primeiro editorial sobre o assunto, foi quando houve o maior número de 

negativos: 12. Nessa mesma data, em relação à PM houve uma menção negativa, 

mas como já avaliado anteriormente, a palavra “brutalidade” aparece acompanhada 

de “suposta”, o que diminui seu peso. 

No dia 15, com foco maior na ação da polícia em confronto com os 

manifestantes – quando sete repórteres da Folha ficaram feridos –, houve uma 

diminuição para cinco termos negativos em relação ao manifesto. Porém ainda não 

há qualquer referência positiva. Por 13 vezes o veículo usou uma palavra negativa 

para falar da polícia. Em compensação, apareceram no texto cinco menções 

positivas em relação ao ato de um policial militar em outro protesto, sendo duas 

vezes “coragem” (em contraponto, “covardia” é um dos negativos). No maior editorial 

publicado nesse período, em 19 de junho, voltou a subir o número de termos 

negativos sobre as manifestações, mas começam a figurar alguns positivos. Nesse 

dia foram três. Tratando-se da PM foram duas palavras positivas contra quatro 

negativas. 

A última menção à polícia ocorre no dia 20, com três termos de repúdio: 

“excesso”, “omissão” e “truculência” esse último já usado em dias anteriores. Já 

quanto aos protestos, é nessa data que o jornal dá mais espaço para uma avaliação 

positiva dos atos populares. Sete palavras demonstram isso, sendo que “vitória” 

aparece duas vezes. Além disso, foi identificado apenas um termo negativo. Com a 

citação de “vandalismo” o jornal reafirma a posição contrária a depredações, que 

defende desde o início das publicações.   

A partir de então, os editoriais tratam mais sobre reflexos políticos em Brasília 

e a presença de termos que qualifiquem as manifestações diminui. Ainda assim, no 

dia 23 houve duas referências positivas aos protestos e por seis vezes usou-se 
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palavras negativas. No dia 27, é possível constatar apenas uma menção positiva e, 

pela primeira vez, nenhuma negativa. No dia 28, foram cinco positivas e quatro 

negativas e, no último editorial analisado, do dia 29, apenas a palavra “justa” é 

usada quando em referência à manifestação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os objetivos propostos foram alcançados nesta pesquisa. A metodologia 

escolhida foi adequada para os fins propostos neste trabalho que verificou, sim, uma 

mudança no posicionamento editorial adotado pelo jornal Folha de S. Paulo durante 

os protestos ocorridos no Brasil em junho de 2013. A pesquisa quantitativa reforça 

os resultados da pesquisa qualitativa. Tanto a análise sintática quanto a léxica 

deixam claro como o veículo inicialmente colocou-se de forma totalmente contrária 

às manifestações populares e, conforme o movimento crescia, optou por um 

discurso em tom mais moderado até que, por fim, comemorou os resultados obtidos 

pelos manifestantes. À medida em que a proporção dos protestos crescia, a Folha 

de S. Paulo foi adotando um tom mais positivo acerca dos acontecimentos e, de 

“jovens predispostos à violência por uma ideologia pseudorrevolucionária”, os 

manifestantes passaram a ser reconhecidos como integrantes de um movimento de 

“notável purismo reivindicativo”. Conforme a mobilização ganhava força no país, 

palavras como “vandalismo” e “depredação” deixaram de aparecer nos textos, por 

exemplo. Tratadas inicialmente como ações violentas a serem combatidas e 

controladas pelo Estado, posteriormente as manifestações foram definidas pelo 

veículo como um movimento vitorioso de legítimas reivindicações do povo brasileiro. 

Com a leitura crítica e profunda do material selecionado foi possível tabular 

dados e transcrever recortes que demonstram de forma clara a opinião da Folha em 

cada data. Desta forma, não deixa dúvidas e tampouco brechas para uma mera 

opinião pessoal sobre como o veículo teria se portado no período, diferente do que 

se viu publicado em sites e redes sociais. É uma análise acadêmica que pode ser 

usada no debate sobre como grandes veículos de comunicação se portam diante de 

mobilizações políticas inéditas e de grande engajamento popular no país. Por se 

tratar do maior diário impresso de Brasil – com números já descritos na justificativa 

deste trabalho – a Folha é um dos melhores exemplos de como se porta a mídia 

tradicional.  

Um dos maiores desafios em fazer as análises relacionando com 

acontecimentos foi o fato de que, com um texto mais analítico, os editoriais não têm 

a obrigação de ser estritamente factuais. Um editorial sobre algo específico não 

precisa ser publicado no dia seguinte ao ocorrido. Dias de grande mobilização não 

necessariamente foram tema de textos opinativos no jornal. Uma demonstração 
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disso foi que apenas após o terceiro protesto em São Paulo é que a Folha publicou o 

primeiro editorial do mês a respeito disso. Portanto, toda relação com as 

manifestações foi feita partindo inicialmente das publicações e não do que ocorria 

nas ruas. Mesmo assim, foi possível relacionar os textos aos principais fatos do 

início, meio e fim das mobilizações populares, como o grave conflito com a polícia e 

os anúncios de redução da passagem de ônibus em diferentes cidades. 

Vale ressaltar, ainda, que considerações do jornal sobre reflexos políticos das 

manifestações, também bastante presentes nos editoriais, não foram contabilizadas 

em ambas as análises por se entender que não acrescentariam dados interessantes 

a esta pesquisa. Contudo, verificar como foram tratadas as consequências políticas 

dos protestos renderia um novo estudo acadêmico. Da mesmo forma, uma análise 

semiótica do posicionamento do jornal poderia ser feita igualmente com base nas 

capas publicadas nessas mesmas datas pelo veículo. As fotos e manchetes também 

evidenciam uma mudança de postura conforme o crescimento das mobilizações pelo 

país (ver anexo B, a partir da página 50). Por tratar-se de uma nova pesquisa, com 

diferente metodologia, tais informações não foram levadas em consideração neste 

trabalho. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – TERMOS NEGATIVOS E POSITIVOS LIGADOS AO 

MOVIMENTO OU AOS MANIFESTANTES (POR EDITORIAL) 

 

 
Data da publicação Termos positivos Termos negativos 
13/06/2013  Prejuízos 

Reféns 
Violência (2) 
Pseudorrevolucionária 
Grupelho 
Vandalizar 
Ignorância 
Marginal 
Oportunismo 
Vandalismo 
Criminalidade 

15/06/2013  Vandalismo 
Violência 
Desordem 
Depredar 
Guerra 

19/06/2013 Pacífico 
Espontâneo 
Força 

Vandalismo (2) 
Depredação (2) 
Criminalmente 
Violentos 
Violência 
Arruaceiros 
Desorganização 
Vulnerabilidade 

20/06/2013 Vitória (2) 
Revolta (2) 
Crítica 
Multifacetado 
Amplo 

Vandalismo 
 

23/06/2013 Revolta 
Estridência 

Violência (2) 
Selvagem 
Vandalismo 
Depredação 
Agressão 

27/06/2013 Clamor  
28/06/2013 Notável 

Purismo 
Reivindicativo 
Pacífico (2) 

Evasivas 
Vandalismo 
Depredações 
Vândalo 

29/06/2013 Justa  
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APÊNDICE B – TERMOS NEGATIVOS E POSITIVOS LIGADOS 

À POLÍCIA OU AO ESTADO (POR EDITORIAL) 

 

Data da publicação Termos positivos Termos negativos 
13/06/2013  Brutalidade 
15/06/2013 Exemplar 

Disciplina 
Equilíbrio 
Coragem (2) 

Caos (2) 
Despreparo 
Truculência (2) 
Desordem 
Violência (2) 
Brutalidade 
Agressões 
Arbitrariedades 
Despreparo 
Covardia 

19/06/2013 Redimiu 
Apaziguadora 

Violência (2) 
Truculenta 

20/06/2013  Truculência 
Excesso 
Omissão 
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APÊNDICE C – LISTA DE TERMOS NEGATIVOS E POSITIVOS  

LIGADOS AO MOVIMENTO OU AOS MANIFESTANTES 

 

 

Termos positivos Termos negativos 

Revolta (3) 
Vitória (2) 
Pacífico (2) 
Pacífico 
Espontâneo 
Força 
Crítica 
Multifacetado 
Amplo 
Estridência 
Clamor 
Notável 
Purismo 
Reivindicativo 
Justa 

Vandalismo (7) 
Vandalizar 
Vândalo 
Violência (6) 
Violentos 
Depredação (3) 
Depredações 
Depredar 
Prejuízos 
Reféns 
Pseudorrevolucionária 
Grupelho 
Ignorância 
Marginal 
Oportunismo 
Criminalidade 
Desordem 
Guerra 
Criminalmente 
Arruaceiros 
Desorganização 
Vulnerabilidade 
Selvagem 
Agressão 
Evasivas 
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APÊNDICE D – LISTA DE TERMOS NEGATIVOS E POSITIVOS  

LIGADOS À POLÍCIA OU AO ESTADO 

 

 

Termos positivos Termos negativos 

Coragem (2) 
Exemplar 
Disciplina 
Equilíbrio 
Redimiu 
Apaziguadora 
 

Violência (4) 
Truculência (3) 
Truculenta 
Brutalidade (2) 
Caos (2) 
Despreparo 
Desordem 
Agressões 
Arbitrariedades 
Despreparo 
Covardia 
Excesso 
Omissão 
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ANEXOS 

ANEXO A – EDITORIAIS DA FOLHA DE S. PAULO 

 

Retomar a Paulista (publicado quinta-feira, 13 de junho de 2013) 

Oito policiais militares e um número desconhecido de manifestantes feridos, 

87 ônibus danificados, R$ 100 mil de prejuízos em estações de metrô e milhões de 

paulistanos reféns do trânsito. Eis o saldo do terceiro protesto do Movimento Passe 

Livre (MPL), que se vangloria de parar São Paulo – e chega perto demais de 

consegui-lo. 

Sua reivindicação de reverter o aumento da tarifa de ônibus e metrô de R$ 3 

para R$ 3,20 – abaixo da inflação, é útil assinalar – não passa de pretexto, e dos 

mais vis. São jovens predispostos à violência por uma ideologia 

pseudorrevolucionária, que buscam tirar proveito da compreensível irritação geral 

com o preço pago para viajar em ônibus e trens superlotados. 

Pior que isso, só o declarado objetivo central do grupelho: transporte público 

de graça. O irrealismo da bandeira já trai a intenção oculta de vandalizar 

equipamentos públicos e o que se toma por símbolos do poder capitalista. O que 

vidraças de agências bancárias têm a ver com ônibus? 

Os poucos manifestantes que parecem ter algo na cabeça além de capuzes 

justificam a violência como reação à suposta brutalidade PM da polícia, que acusam 

de reprimir o direito constitucional de manifestação. Demonstram, com isso, a 

ignorância de um preceito básico do convívio democrático: cabe ao poder público 

impor regras e limites ao exercício de direitos por grupos e pessoas quando há 

conflito entre prerrogativas. 

O direito de manifestação é sagrado, mas não está acima da liberdade de ir e 

vir --menos ainda quando o primeiro é reclamado por poucos milhares de 

manifestantes e a segunda é negada a milhões. 

Cientes de sua condição marginal e sectária, os militantes lançam mão de 

expediente consagrado pelo oportunismo corporativista: marcar protestos em horário 
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de pico de trânsito na avenida Paulista, artéria vital da cidade. Sua estratégia para 

atrair a atenção pública é prejudicar o número máximo de pessoas. 

É hora de pôr um ponto final nisso. Prefeitura e Polícia Militar precisam fazer 

valer as restrições já existentes para protestos na avenida Paulista, em cujas 

imediações estão sete grandes hospitais. 

Não basta, porém, exigir que organizadores informem à Companhia de 

Engenharia de Tráfego (CET), 30 dias antes, o local da manifestação. A depender 

de horário e número previsto de participantes, o poder público deveria vetar as 

potencialmente mais perturbadoras e indicar locais alternativos. 

No que toca ao vandalismo, só há um meio de combatê-lo: a força da lei. 

Cumpre investigar, identificar e processar os responsáveis. Como em toda forma de 

criminalidade, aqui também a impunidade é o maior incentivo à reincidência. 

 

 

 

Agentes do caos (publicado sábado, 15 de junho de 2013)  

 

A Polícia Militar do Estado de São Paulo protagonizou, na noite de anteontem, 

um espetáculo de despreparo, truculência e falta de controle ainda mais grave que o 

vandalismo e a violência dos manifestantes, que tinha por missão coibir. Cabe à PM 

impor a ordem, e não contribuir para a desordem. 

O Movimento Passe Livre preconiza a paralisação de São Paulo em nome da 

irreal reivindicação de tarifa zero para os transportes públicos. Tolera, se não acolhe, 

facções interessadas apenas em depredar equipamentos públicos, que num 

intervalo de seis dias transformaram áreas centrais da capital, por três vezes, em 

praças de guerra. 

No quarto protesto, a responsável maior pela violência passou a ser a própria 

PM. Pessoas sem envolvimento no confronto foram vítimas da brutalidade policial. 

Transeuntes, funcionários do comércio, manifestantes pacíficos e até frequentadores 

de bar foram atacados com cassetetes e bombas. 
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Sete repórteres da Folha terminaram atingidos, quatro deles com balas de 

borracha, em meio à violência indiscriminada da polícia. A jornalista Giuliana Vallone 

foi alvejada no olho e recebeu 15 pontos no rosto. O comandante da PM diz que o 

disparo foi feito para o chão. 

Não é só por solidariedade profissional que se mencionam, neste espaço, as 

agressões sofridas por repórteres desta Folha – e de outros órgãos de imprensa. 

Antes de mais nada, como qualquer cidadão, eles não poderiam ser atacados por 

policiais cuja ação não parecia obedecer a qualquer plano ou estratégia. 

Há uma razão adicional para a força policial não tomar jornalistas por alvo: o 

trabalho da imprensa oferece um testemunho expurgado do radicalismo sectário que 

se impregnou nas manifestações contra o aumento das tarifas.  

As arbitrariedades cometidas pela polícia no quarto protesto não poderiam 

contrastar de modo mais nítido com a exemplar disciplina exibida pelo PM Wanderlei 

Vignoli, na terceira manifestação. Ele sacou a arma, mas não disparou, mesmo 

isolado e ferido por manifestantes. "Somos treinados para manter o autocontrole", 

declarou.  

Lamentavelmente, o comportamento da PM na quinta-feira veio impugnar a 

expectativa de que a tropa revelasse o mesmo senso de equilíbrio e, por que não, 

de coragem. Pois há coragem em manter a calma e o discernimento sob ameaça de 

uma multidão. Revela-se despreparo – e covardia –, entretanto, quando se ataca 

indiscriminadamente a população indefesa, ainda que sob a justificativa de defender 

a liberdade de ir e vir dos prejudicados pela manifestação. 

Nem mesmo o saldo de 13 PMs feridos justifica o emprego de meios 

excessivos pela polícia. Tampouco foi eficaz a ação da PM, afinal ela acabou 

contribuindo para paralisar a cidade, mais até do que o próprio protesto. 

De promotores da paz pública, policiais transformaram-se em agentes do 

caos e da truculência que lhes cabia reprimir, dentro da lei, da legitimidade e da 

razão. 

 

 

 



38 

 

Incógnita nas ruas (publicado quarta-feira, 19 de junho de 2013) 

 

Quando se iniciaram os protestos contra o aumento das tarifas de transporte 

em São Paulo, com seus episódios de vandalismo dos manifestantes e de violência 

policial, um equívoco comum foi subestimar a ressonância que o Movimento Passe 

Livre (MPL) poderia alcançar no meio social.  

O porte dos protestos dos últimos dias, por todo o país, e o caráter em geral 

pacífico das marchas deixaram patente que a depredação partiu de grupos 

minoritários.  

Por mais que a ação truculenta da Polícia Militar paulista, na quinta-feira, 

tenha sido decisiva para engrossar a multidão nas ruas, está claro que a 

reivindicação de reverter os aumentos de tarifa se tornou o veículo de uma 

insatisfação profunda, ainda que difusa, sem dúvida insuflada pela mordida da 

inflação nos salários.  

"Não são só 20 centavos" foi uma das palavras de ordem da passeata de 

segunda-feira em São Paulo. De fato, eram muitas as bandeiras: de críticas aos 

gastos com a Copa à defesa de investigações pelo Ministério Público, passando por 

vagos pedidos por "mais direitos".  

Políticos, como seria de prever, tornaram-se alvos dos manifestantes. A 

presidente Dilma Rousseff (PT), os governadores Geraldo Alckmin (PSDB-SP) e 

Sérgio Cabral (PMDB-RJ) e o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), foram 

criticados nos maiores protestos.  

Nada disso torna menos irrealista a demanda maior do movimento, tarifa zero. 

Para tanto, em São Paulo, seria preciso agregar ao subsídio anual de R$ 1 bilhão 

outros R$ 4,6 bilhões – 92% do que se arrecada com o IPTU.  

Com a capacidade de investimento do Estado – em todos os níveis de 

governo – reduzida a quase nada por anos de estreiteza e inépcia na condução da 

economia, aumentar o subsídio ao transporte nessa proporção é impraticável.  

Por outro lado, suspender o reajuste (em São Paulo, de R$ 3 a R$ 3,20) é 
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decisão política extremamente custosa, na medida em que possa traduzir 

capitulação do poder público perante atos violentos.  

O tamanho das marchas se impôs como índice de mudança de qualidade dos 

protestos. Mal ou bem, a massa falou pela maioria e falou contra os poderes 

instituídos.  

São decerto condenáveis, até criminalmente, os atos de vandalismo e a 

depredação a palácios (a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi o pior 

exemplo). É positivo que o MPL tente isolar e conter manifestantes violentos, como 

diante da prefeitura paulistana.  

Registre-se também que, nos protestos desta semana em São Paulo, a 

Polícia Militar se redimiu dos abusos cometidos dias antes. Mesmo diante da 

ameaça de invasão do Palácio dos Bandeirantes (sede do governo estadual), logrou 

manter conduta apaziguadora.  

Continua válido, nesse sentido, o princípio de que os protestos deveriam 

obedecer a regras e itinerários negociados com a polícia, de maneira a evitar o 

colapso frequente da circulação urbana.  

As pessoas precisam trabalhar e chegar em casa. Não é justo que 

manifestações por mobilidade, a toda hora, as impeçam de ir e vir. Menos ainda que 

sejam expostas à violência, parta de quem partir.  

De resto, as marchas não são representativas da demografia brasileira. 

Pesquisa Datafolha entre os participantes constatou que a maioria tem diploma 

universitário (77%) e menos de 25 anos (53%). Ou seja, a adesão é maior entre 

jovens de classe média, se não de classe média alta.  

Isso não é razão para desmerecer o movimento, por certo. Não faltam 

exemplos, na história recente do Brasil, de transformações políticas iniciadas com 

manifestações desse segmento social – basta citar as eleições diretas e o 

impeachment de Fernando Collor.  

Há muitas diferenças com as mobilizações dos anos 1980 e 1990, contudo. 

Esta agora tem muito de espontâneo e descentralizado, definindo-se mais pelo 

recurso a meios tecnológicos (redes sociais e telefonia celular) do que pela liderança 
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exercida por organizações.  

Até aqui, o movimento rejeitou a instrumentalização por partidos políticos 

(84% declararam ao Datafolha não ter preferência partidária). Mas só os ingênuos 

deixarão de reconhecer que leva água para correntes à esquerda do PT, como 

PSOL e PSTU – ou que possa, principalmente, vir a engrossar o apoio a Marina 

Silva e sua Rede.  

A fluidez e a desorganização dos protestos tornam sua pauta caleidoscópica, 

multifacetada e cambiante. Essa é a sua força, e também sua vulnerabilidade.  

Em primeiro lugar, a ausência de uma voz unificada torna a interlocução com 

o poder público muito difícil. Depois, a direção fragmentada abre inúmeras 

oportunidades para a ação de grupos arruaceiros. A falta de foco, por fim, tende a 

multiplicar as demandas, o que também serve para diluí-las.  

Não será surpresa se o movimento acabar por esvair-se e ser eclipsado na 

campanha eleitoral de 2014, cuja antecipação pode agora ser vista como um 

sintoma de falência da política atual, tão bem representada pelo comportamento do 

Congresso Nacional.  

Ninguém esperava que transcorresse assim, mas tal é a forma que assumiu a 

tantas vezes prognosticada insatisfação das classes médias com o que há de 

disfuncional no Estado brasileiro, após dez anos de PT no governo federal e quase 

duas décadas de PSDB no comando do principal Estado do país.  

Como na marcha de muitas cabeças em São Paulo, é difícil prever onde esse 

caudal irá desembocar. Nem os manifestantes sabem.  

 

 

 

Vitória das ruas (publicado quinta-feira, 20 de junho de 2013) 

 

A revogação do aumento das tarifas de transportes em São Paulo e no Rio é 

uma vitória indiscutível do Movimento Passe Livre. Já os prefeitos Fernando Haddad 
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(PT) e Eduardo Paes (PMDB), bem como os governadores Geraldo Alckmin (PSDB) 

e Sérgio Cabral (PMDB), saem atônitos das manifestações que os encurralaram.  

Menos mal que tenham demonstrado realismo. O movimento adquiriu 

tamanha repercussão no tecido social que ceder já se tornava imperativo de bom-

senso. Agora lhes cabe enunciar de onde sairão as verbas para pagar a conta.  

Não é fácil aquilatar, contudo, como o episódio reverberará no panorama 

partidário e eleitoral. Da revolta com a qualidade da saúde e da educação à crítica 

aos gastos com a Copa do Mundo, várias insatisfações vieram à tona durante os 

protestos.  

No momento, nenhuma das forças políticas majoritárias no país pode colher 

benefícios do que acontece. Ao contrário: acumulam derrotas, sem exceção.  

Haddad tornou-se, naturalmente, um alvo preferencial do movimento após 

anunciar decisão que, pela lógica administrativa, nada mais era do que um ato de 

rotina, apesar de seu caráter impopular.  

A prefeitura confiou, e tinha motivos para isso, na possibilidade de que os 

protestos pudessem esgotar-se sem maior esforço de negociação. Pressionado, o 

prefeito paulistano terminou obrigado a rever uma medida que apresentava como 

positiva – o reajuste revogado em São Paulo, afinal, ficara abaixo da inflação.  

O enfraquecimento de seu cacife político encontra paralelo no campo do 

governo estadual. Em tese representando uma força oposta ao PT de Haddad, o 

tucano Alckmin paga um duplo preço.  

De um lado, a truculência (PM) policial verificada na quinta-feira passada 

despertou largos contingentes da classe média para o movimento. De outro, novos e 

repetidos atos de vandalismo se registraram. Entre o excesso PM e a omissão (PM) 

policial, o comando do Estado parecia oscilar, incapaz de definir-se quanto à 

alternativa de menor custo eleitoral.  

Ironicamente, para uma administração que conta com índices de popularidade 

ainda altos, embora em queda, também o governo da presidente Dilma Rousseff 

(PT) se viu atingido por um sentimento de insatisfação difuso, expressado nas 

maiores cidades do país.  
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PT e PSDB se veem lado a lado, como faces da mesma moeda, diante de 

uma sensação de inconformismo geral. Nenhuma agremiação política parece dar 

conta, por enquanto, de fenômeno tão multifacetado e amplo.  

Até o Congresso dá sinais de incômodo com a revolta. Cogita acelerar a 

votação de projeto para desonerar os transportes urbanos. Políticos tradicionais 

sentem a exigência de reinventar-se, mas para tanto as manifestações ainda não 

parecem ter força bastante.  

É mais fácil parar metrópoles, como São Paulo e Rio, do que tirar do atraso a 

política nacional.  

 

 

 

 

Mensagem bem-vinda (publicado domingo, 23 de junho de 2013) 

 

A presidente Dilma Rousseff demonstrou discernimento e equilíbrio ao extrair 

lições dos protestos que se espalharam pelo país. Foi categórica ao explicitar que 

ouviu a voz das ruas e que pretende agir para lhe dar consequência.  

A presidente, que já via sua popularidade em queda antes das manifestações, 

era quem mais tinha a perder. Governadores e prefeitos de alguma forma 

estancaram a sangria de prestígio com o recuo no reajuste das tarifas de transporte. 

Como os distúrbios prosseguiram e a pauta de demandas se desdobrou, o alvo 

primário passou a ser o governo federal.  

Dilma disse o que precisava ser dito e o fez no momento em que a 

mobilização entrava em refluxo. Enfatizou a manutenção da lei e da ordem como 

condição do convívio democrático, criticando o flanco mais vulnerável do movimento.  

Cidadãos isolados e grupos minoritários produziram episódios de violência 

selvagem – e é digno de nota que o Movimento Passe Livre não tenha repudiado de 

forma inequívoca, até aqui, o vandalismo que tem irrompido nas marchas.  
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Aos atos de saque, depredação e agressão física a agentes públicos 

nenhuma democracia pode responder senão com intervenção policial e 

responsabilização civil e penal de seus autores. Dilma reafirmou esse princípio 

basilar.  

Ciente de que o tema da corrupção tende a canalizar a insatisfação 

subjacente, retomou o tom e a promessa de intransigência do início de seu governo. 

Nada anunciou de concreto a respeito, mas indicou a intenção de aumentar a 

transparência das instituições e os mecanismos de controle público.  

Dilma também se preocupou em dar respostas à revolta com os péssimos 

serviços públicos. No que toca ao tema da reivindicação inicial dos protestos, 

prometeu um plano nacional de mobilidade urbana.  

Para as áreas de educação e saúde, repetiu propostas conhecidas: destinar 

100% dos royalties do pré-sal à primeira e reforçar a segunda com médicos 

estrangeiros.  

Sobre os questionamentos à Copa do Mundo, disse que os gastos federais 

são financiamentos que serão ressarcidos. Conclamou todos a restabelecer o clima 

de hospitalidade e a abandonar a violência "que envergonha o Brasil".  

Além de convidar líderes das manifestações para uma reunião, Dilma 

prometeu conclamar chefes dos demais Poderes, governadores e prefeitos para um 

pacto por mudanças.  

Muito mais precisaria ser dito e feito, mas não foi desta vez que a presidente 

se comprometeu com metas mais ambiciosas, como desempacar a reforma 

tributária. Falou em reforma política, mas não sobre qual seria ela. Providências de 

impacto simbólico, por exemplo quanto ao notório inchaço de cargos de confiança e 

ministérios, também ficaram de fora.  

Em suma, a presidente reagiu ao inconformismo geral com firmeza e 

disposição para melhorar. Que o sistema político, sacudido pela estridência das 

ruas, saiba seguir seu exemplo.  

 

 



44 

 

Brasília se agita (publicado quinta-feira, 27 de junho de 2013) 

 

Até o Supremo Tribunal Federal se pautou pelo clamor das ruas e condenou – 

pela primeira vez – à prisão imediata um deputado federal, Natan Donadon (PMDB), 

por desvios na Assembleia Legislativa de Rondônia nos anos 1990.  

Coincidência ou não, ao decidir o caso nesta altura, o STF se sujeita ao 

questionamento que já se dirige aos outros dois Poderes: quanto mais frenéticos se 

mostram em providenciar medidas, agora, mais evidenciam quanto eram letárgicos, 

antes das manifestações.  

Foi o Congresso Nacional, no entanto, que se excedeu na repentina 

demonstração de apreço pela opinião pública. Como o Legislativo tem sido o Poder 

mais refratário a ela, fica patente o quanto Brasília tremeu diante dos protestos.  

Quase onipresente nos atos, o tema da ojeriza à corrupção encontrou uma 

bandeira na recusa da proposta de emenda constitucional nº 37, que limitaria o 

poder de investigação do Ministério Público.  

Em condições normais, não seria improvável que a PEC 37 alcançasse o 

apoio necessário no Congresso. Quando foi apresentada, contou com 207 

assinaturas em seu favor, cifra não tão distante dos 308 votos de que precisaria para 

ser aprovada pelos deputados.  

Foi grande a viravolta na Câmara na sessão de anteontem. Sem dúvida 

constrangidos pelas marchas populares, nada menos que 430 deputados foram 

contra a PEC 37 – e, entre os nove que a apoiaram, pelo menos dois disseram que 

se enganaram na hora do voto.  

Fulminar a chamada PEC da Impunidade foi só uma das iniciativas adotadas 

pelos congressistas. No afã de dar respostas à população, eles se puseram a 

prodigalizar providências.  

Os deputados aprovaram projeto que destina 75% das receitas do petróleo 

para a educação (e não 100%, como queria a presidente Dilma Rousseff) e 25% 

para a saúde. Também chancelaram a desoneração de tributos incidentes sobre 
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transporte público municipal.  

A agenda positiva do Congresso inclui outras iniciativas bem-vindas, como a 

extinção do voto secreto em sessões sobre perda de mandato parlamentar.  

Algumas proposições, contudo, sucumbem ao populismo barato. Encaixam-se 

perfeitamente nessa rubrica tornar a corrupção um crime hediondo e criar o passe 

livre para estudantes.  

O Congresso decerto não corre sozinho o risco de se sair com medidas de 

apelo popular e eficácia duvidosa. Desse mal também padece o governo Dilma 

Rousseff.  

Seria o caso de perguntar se a presidente não considera oportuno, como 

pede a oposição, reduzir o número de ministérios – já são 39 – e de cargos de 

confiança no Executivo federal – mais de 22 mil.  

Se o governo federal quisesse dar um sinal ainda mais claro de que ouviu os 

manifestantes, poderia sepultar de vez o trem-bala ligando São Paulo ao Rio de 

Janeiro. Os mais de R$ 40 bilhões estimados para o projeto teriam melhor destino 

se aplicados à infraestrutura de transportes coletivos dessas duas cidades.  

Os políticos foram tirados da inércia. Precisam, como se vê, encontrar o rumo 

certo.  

 

 

Muito além das catracas (publicado sexta-feira, 28 de junho de 2013) 

A sabatina Folha/UOL com membros do Movimento Passe Livre foi uma boa 

ocasião para conhecer melhor o pensamento dos que, para sua própria surpresa, 

iniciaram uma onda de manifestações capaz de ir muito além da questão do 

transporte público gratuito. 

A essa bandeira – e praticamente a nada mais – os dois entrevistados 

dedicaram suas intervenções. Empenhavam-se em ostentar um movimento 

desatrelado de partidos políticos e em resguardar sua autonomia. 
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Em alguns aspectos, todavia, podem-se notar os limites de tão notável 

purismo reivindicativo. Se se trata de dar expressão ao que os militantes consideram 

um direito essencial – o transporte gratuito se equipara, nessa visão, à educação e à 

saúde –, impõe-se o problema de como assegurá-lo na prática. 

Sabemos, disseram os entrevistados, que não existe almoço grátis. Cabe 

perguntar, então, como esse direito deve ser financiado. Mais impostos? Quais? 

Sobre o quê? 

São perguntas a que o Movimento Passe Livre (MPL) não se sente obrigado a 

responder em detalhes. Talvez não seja, de fato, sua função – abolicionistas do 

século 19 não precisavam dar soluções pormenorizadas para a produção cafeeira. 

Mesmo a reivindicação mais pertinente, contudo, implica desdobramentos 

técnicos que devem ser enfrentados. É razoável a demanda do MPL? O direito de 

todos à alimentação, por exemplo, poderia justificar o movimento pelo almoço grátis 

– mas deste não há notícia, por enquanto. 

A estratégia política minimalista dos representantes do MPL foi inepta ainda 

em outro aspecto. Mostraram-se evasivas suas respostas sobre questões relativas 

ao vandalismo e às depredações. 

Não queremos congelar, declararam na sabatina, a definição de quem é 

vândalo e de quem é manifestante pacífico. Atribuições desse tipo, segundo seu 

raciocínio, mudam conforme os interesses de quem as emite. 

Isso não exime qualquer movimento – se quer de fato ter responsabilidade e 

compromisso com a democracia – de respeitar as demarcações já consagradas em 

lei sobre quais comportamentos são admissíveis nesse tipo de protesto. Os 

membros do Movimento Passe Livre não foram taxativos a esse respeito. 

Transmitiram, entretanto, sua mensagem: a de que o transporte gratuito seja 

considerado um direito da população. Resta saber se, diante do contraditório técnico 

ou político, estarão dispostos a reagir com o espírito pacífico que pautou sua 

participação na sabatina. 
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Não é só pelo dinheiro (publicado sábado, 29 de junho de 2013) 

Os movimentos de rua que eclodiram nas últimas semanas aparentam ter 

destravado o impulso para que algo de mais profundo comece a mudar no país. Se 

ele conduzirá a algum lugar, e quando, ainda é difícil prever. 

É particularmente animador que a melhoria da educação e da saúde públicas 

tenha encontrado espaço entre as bandeiras. Ao lado de segurança e transporte, 

elas fecham o quadrilátero de agruras sociais do Brasil, porém na condição de 

fatores com maior potencial para alavancar a massa crítica de que o país precisa 

para se desenvolver. 

A prioridade para a educação é um consenso. Mas a sociedade brasileira 

ainda tateia na busca de meios para traduzir as melhores intenções em resultados 

palpáveis. 

A métrica criada em 2007 pelo governo federal, o Ideb (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica), indica que as metas bienais traçadas vêm 

sendo cumpridas. Só que elas são tímidas demais. 

Para escapar desse avanço apenas incremental – e insuficiente –, ganha 

cada vez mais apoio a proposta de destinar ao setor parcelas crescentes do PIB, até 

alcançar 10% em 2020. Hoje se investe algo entre 5% e 6% (a depender de como se 

faz a conta), nível similar ao de países desenvolvidos. 

Para ter uma ideia, com o PIB de 2013 estimado em R$ 4,9 trilhões, é como 

se o gasto anual com educação saltasse de menos de R$ 300 bilhões anuais para 

R$ 490 bilhões. 

O candidato indicado para tentar cobrir esse acréscimo bilionário é o ainda 

intangível petróleo do pré-sal. A Câmara já aprovou projeto que destina para a 

educação 75% das receitas com royalties dos novos campos – o governo preferiria 

repassar 100% desses recursos para o setor. Em qualquer dos casos, o valor é 

insuficiente. 

Mesmo nas contas hiperbólicas do deputado federal André Figueiredo (PDT-

CE), relator da proposta, o pré-sal carrearia em dez anos recursos acumulados de 

R$ 295 bilhões para educação e saúde (esta destinatária dos outros 25%). Ou seja, 



48 

 

menos de R$ 25 bilhões a mais para o ensino, na média anual. Nem de longe o 

necessário para atingir os 10% do PIB. 

Especialistas em petróleo afirmam que uma estimativa mais realista seria de 

R$ 180 bilhões acumulados ao longo da década, chegando ao ápice de renda anual 

(R$ 60 bilhões) apenas em 2022. 

Em todo caso, seria mais prudente aumentar o dispêndio com educação de 

forma escalonada, sem fixar um número mágico como meta inarredável. Aliás, 

exatamente em qual projeto educacional se despejariam tantos bilhões? Como de 

hábito, o poder público se preocupa mais com o aumento de verbas do que com 

mecanismos para tornar seu uso mais eficiente. 

A educação não vai melhorar sem bons professores. Mas, hoje, os docentes 

já são formados e recrutados num sistema deficiente. Pior, os baixos salários e o 

desprestígio da carreira não atraem as melhores cabeças para o magistério. 

Não há como escapar de uma paulatina valorização salarial, desde que 

atrelada a compromissos dos professores com metas de qualidade e assiduidade. 

Diretores de escola e supervisores de ensino também precisam passar pelo 

mesmo processo de incentivo (que deveria generalizar o bônus por desempenho), 

reciclagem e cobrança, pois são muitas as deficiências de gestão que transformam 

várias escolas em antros. 

A situação da saúde não destoa muito: seria uma irresponsabilidade 

multiplicar de afogadilho as verbas para uma estrutura confusa e desarticulada como 

é hoje o SUS (Sistema Único de Saúde). 

A proposta em debate no Congresso se limita a vincular, no papel, outra cifra 

de 10% --neste caso, sobre as receitas da União (e não sobre o PIB). A parcela 

atual (R$ 79 bilhões) não chega a 7%. Como a previsão de receitas para este ano é 

de R$ 1,2 trilhão, os 10% demandariam acrescentar R$ 41 bilhões ao dispêndio. 

Os 25% dos royalties do pré-sal tampouco serão suficientes para a saúde. 

Ficará, para o poder público, o risco de ceder à tentação de criar ou aumentar 

tributos. Seria um resultado ruim para a justa mobilização por mais verbas. 
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Assim como na educação, não é possível avançar de forma consistente na 

saúde sem um programa de reforma gerencial. Organizações sociais, desde que 

devidamente fiscalizadas, decerto têm muito a contribuir nesse sentido. Além disso, 

metas claras e monitoráveis de melhora no atendimento, por exemplo, deveriam ser 

fixadas. 

Nenhum processo de mudança do Brasil pode deixar saúde e educação em 

segundo plano. Pouco adiantará torná-las prioridades, no entanto, se o poder 

público não abandonar a leviandade com que trata os recursos do contribuinte. 
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ANEXO B – CAPAS DA FOLHA DE S. PAULO 

 

13 de junho de 2013 
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15 de junho de 2013 
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19 de junho de 2013 
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20 de junho de 2013 
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23 de junho de 2013 
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27 de junho de 2013 
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28 de junho de 2013 
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29 de junho de 2013 

 


