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Resumo 

 

Este artigo analisa, no caso das manifestações contra a proposta de Reorganização 

Escolar Paulista, em 2015, de que maneira foram representados os estudantes e os 

Policiais Militares, bem como suas ações, no discurso da Folha de S. Paulo, o jornal de 

maior circulação no Brasil. O corpo-teórico metodológico empregado foi a Análise de 

Discurso Francesa, com base em Orlandi (2012) e Pêcheux (2014). Buscou-se observar, 

especialmente, como a memória (interdiscurso) influenciou na construção de sentidos a 

respeito desses agentes. Os principais resultados revelaram que, nas notícias analisadas, 

o veículo reforçou e retomou estigmas e já-ditos sobre “manifestantes” e “Policiais 

Militares” que vinham sendo construídos pela própria publicação, principalmente desde 

2013, quando ocorreram as chamadas Jornadas de Junho. 
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Introdução 

 

 Ao tratar do objeto de estudo da Análise de Discurso Francesa, da qual Michel 

Pêcheux foi o precursor e principal autor, Orlandi (2012) define “discurso” como 

“palavra em movimento”, uma vez que, etimologicamente, o termo traz “a ideia de 

curso, de percurso, de correr por, de movimento” (p. 15). É nessa perspectiva que a 

autora propõe que todo dizer advém da confluência entre dois eixos: o da constituição – 

a memória, o interdiscurso, “o saber discursivo que torna possível todo dizer” (p. 31) – e 

o da formulação – a atualidade, o intradiscurso, “aquilo que estamos dizendo naquele 

momento dado, em condições dadas” (p. 33). Assim, o discurso pressupõe uma relação 

constante entre o mesmo (a paráfrase) e o diferente (polissemia), sendo os sentidos, 

pois, afetados pela língua e pela história (ORLANDI, 2012). O processo discursivo se 
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completa, então, pela circulação, quando esses sentidos são lançados à significação e à 

interpretação.  

Observar de que forma a “memória” sobre manifestantes e Policiais Militares 

afetou a “atualidade” no discurso midiático sobre esses agentes foi um dos objetivos de 

uma monografia apresentada à Faculdade de Jornalismo da Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas (PUC-Campinas) em 2016. Partindo do episódio do movimento 

estudantil paulista contra a proposta de Reorganização Escolar de 2015, e tomando 

como corpus de pesquisa três notícias publicadas na Folha de S. Paulo entre 13 de 

novembro e 10 de dezembro daquele ano, período mais intenso de protestos, buscou-se 

apreender de que forma alunos e Policiais Militares, bem como suas ações, foram 

representadas pela publicação, numa relação com a ideologia e a historicidade, própria 

dos processos discursivos. Este artigo apresenta os principais resultados dessas análises. 

Traz, ainda, uma breve discussão sobre a cobertura das Jornadas de Junho de 2013 pelo 

veículo e sobre o material institucional O que a Folha pensa da vida, de 2016, a fim de 

identificar “de onde vêm” os dizeres sobre “manifestantes” e “Policiais Militares” que o 

jornal retomou em 2015.  

 

A Folha de S. Paulo e as Jornadas de Junho (2013) 

 

 Em 2013, o Brasil se viu diante da maior manifestação em massa do início do 

século XXI no País: as Jornadas de Junho, que se desdobraram entre abril e junho, 

tendo como estopim o anúncio do aumento das passagens de ônibus, metrô e trens 

urbanos de R$ 3,00 para R$ 3,20 na cidade de São Paulo. Inicialmente, os protestos 

foram encabeçados pelo Movimento Passe Livre (MPL) que, em sua página no 

Facebook, se define como “um movimento social autônomo, horizontal, independente e 

apartidário que luta por um transporte público gratuito e de qualidade, sem catracas e 

sem tarifa
4
”. Posteriormente, se espalharam por todo o País e outras reivindicações 

foram incorporadas à pauta, entre elas o fim da corrupção.  

Ao tratar da abordagem das manifestações de 2013 na grande mídia, inclusive 

na Folha de S. Paulo, Bezerra e Grillo (2014) consideram que, nesses veículos, as 

coberturas se caracterizaram pela deslegitimação da atuação de manifestantes, através 

da “divulgação de imagens espetaculares de vidraças quebradas de agências bancárias, 

pontos de ônibus, lojas e prédios depredados” (p. 201), ou seja, associando-a ao 

                                                 
4 Disponível em: https://www.facebook.com/pg/MovimentoPasseLivrempl/about/?ref=page_internal. Acesso em: 08 

jul. 2017.  
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vandalismo, e pela justificação da ação policial “como formas de ‘contenção’ ou de 

‘revide’, legitimando o uso de bombas de gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral, 

spray de pimenta, armas de choque elétrico (tasers) e tiros de balas de borracha” (p. 

201). Para os autores, uma ligeira mudança de posicionamento com relação ao exercício 

policial ocorreria após o ato de 13 de junho, quando houve relatos de espancamentos, 

perseguições e agressões a participantes dos eventos e a jornalistas. Nesse momento, “a 

grande mídia percebe que precisa mudar de plumagem a fim de manter a credibilidade 

se seus veículos de comunicação frente a milhares de cidadãos que, agora, se insurgem 

contra a violência policial e a favor do direito democrático de protestar” (BEZERRA E 

GRILLO, 2014 , p. 202). Essa alteração teria se concretizado em duas frentes. Se, por 

um lado, aumentou o dever de expor a violência excessiva utilizada pela polícia, de 

outro, surgiu a necessidade de criar a figura do “manifestante” e do “vândalo”, bem 

como de dissociá-las. Assim, esses veículos de comunicação não estariam se 

posicionando “contra os protestos em si – agora entendidos como um direito inerente à 

democracia – mas apenas contra o grupo de ‘vândalos’ que interessa destacar” 

(BEZERRA E GRILLO, 2014, p. 202).  

É nesse sentido que Alves Filho (2016) identifica que a postura da Folha com 

relação ao MPL e aos protestos, em editoriais, se deu em três momentos. No primeiro, 

as manifestações convocadas pelo Movimento foram qualificadas como um caos à 

cidade, e suas reivindicações como irreais. No segundo, o MPL não foi mais 

apresentado como irresponsável, sendo reconhecida a truculência da polícia durante os 

atos de 13 de junho. E, no terceiro, quando as ações já haviam diminuído, as críticas se 

voltaram para a atuação do MPL. Também nessa última fase, o Movimento foi retratado 

como “supostamente conivente quanto à presença de manifestantes caracterizados pelo 

jornal como ‘vândalos’ por participarem de atos de, na visão do jornal, ‘depredação’ ao 

patrimônio” (ALVES FILHO, 2016, p. 56). Para o autor, apesar de a Folha ter dedicado 

notícias à atuação do Movimento e à explicação do grupo, “essa cobertura se deu por 

meio da utilização de uma série de adjetivos e destaques da atuação do MPL que tinham 

muito mais a intenção de deslegitimar o movimento” (ALVES FILHO, 2016, p. 93).  

Por essas breves considerações, pode-se dizer que, no que diz respeito à 

cobertura das Jornadas de Junho, a Folha tendeu para a criminalização tanto do 

movimento quanto daqueles que participavam dos atos. Houve, ainda, uma inclinação 

para fundamentar a ação coercitiva da Polícia Militar a partir de atitudes 
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hipoteticamente agressivas de manifestantes e para criar uma polarização entre 

manifestantes “ordeiros” e “vândalos”. Atualmente, tais concepções são tomadas como 

opiniões da Folha, como se verá a seguir.  

 

“O que a Folha pensa” de manifestações? 

 

Através de seus projetos editoriais, a Folha sempre esclareceu que era um jornal 

com opiniões próprias. Isso pode ser observado ainda em 1981 e 1984, nos textos A 

Folha e alguns passos que é preciso dar, e A busca do jornalismo moderno e 

apartidário
5
, nessa ordem. Apesar das reafirmações de que tinha suas próprias opiniões, 

contudo, o jornal não evidencia quais seriam essas elas. Em 19 de fevereiro de 2014, 

com a finalidade de fazê-lo, a Folha publicou, no caderno Poder da versão impressa, o 

material institucional O que a Folha pensa, no qual apresentava seus posicionamentos 

sobre diversos temas, dentre eles, manifestações. Em 28 de fevereiro de 2016, na edição 

impressa comemorativa aos 95 anos da Folha, em caderno especial, foi veiculado texto 

semelhante ao de 2014, intitulado O que a Folha pensa da vida
6
, cuja linha-fina era: 

Saiba quais são os pontos de vista defendidos pelo jornal nos principais temas da 

atualidade. Nele, a empresa também trata de manifestações e, assim como no primeiro, 

afirma manter um jornalismo crítico, plural e apartidário, mas que “nem por isso deixa 

de expressar suas opiniões a respeito dos principais temas da atualidade” (FOLHA DE 

S. PAULO, 28/02/2016, p. 90), o fazendo por meio de editoriais, e não por peças 

jornalísticas informativas, como as notícias, ou opinativas que sejam assinadas por 

terceiros, como articulistas, colunistas e cartunistas.  

Aqui, é interessante destacar que, nessa dissociação entre informação e opinião 

que a Folha diz promover, observa-se uma tentativa de enquadrar o conteúdo do jornal 

no princípio da objetividade, um dos pilares da ética jornalística e um de seus principais 

efeitos de discurso, que pressupõe que a redação de um texto informativo deve ser 

orientada apenas pelas informações objetivas, sobre o fato em si, e não subjetivas, como 

comentários, impressões e juízos de valor do autor ou de outrem. Contudo, como 

observa Charaudeau (2015), “não há ‘grau zero da informação”, ou seja, “ausência de 

todo implícito e de todo valor de crença, o que seria característico da informação 

puramente factual” (p. 59), uma vez que, inconscientemente, todo sujeito falante sofre 

                                                 
5 Disponíveis, respectivamente, em: http://www1.folha.uol.com.br/institucional/projeto-1981.shtml e 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1984-2.shtml. Acesso em: 22 out. 2016. 
6 Ambos os materiais encontram-se disponíveis em: http://acervo.folha.uol.com.br/. Acesso em: 22 out. 2016. 

http://www1.folha.uol.com.br/institucional/projeto-1981.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1984-2.shtml
http://acervo.folha.uol.com.br/
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interpelações históricas, sociais e ideológicas, que afetam diretamente seu discurso. 

Nessa perspectiva, a objetividade se configura como uma ilusão.  

Nesse sentido, a respeito de manifestações, diz a Folha, em 2016: 

Os protestos de junho de 2013 revelaram um saudável inconformismo 

e sacudiram o sistema político do torpor em que se encontrava. 

Tornaram-se mais frequentes, a partir de então, atos públicos com 

diversos propósitos. O direito de se manifestar deve ser preservado e 

defendido, seja qual for seu conteúdo, mas não pode ser exercido sem 

nenhuma regra. Atos de vandalismo precisam ser coibidos pela 

polícia, que deve agir de modo a garantir a ordem pública e os 

direitos de todos com o mínimo de danos. Infratores devem ser 

identificados e punidos, nos termos da lei; manifestantes não podem 

ser confundidos com bandidos. (FOLHA DE S. PAULO, 28/02/2016, 

p. 95, grifos nossos)  

 

A partir desse trecho, nota-se que a Folha, ao considerar que “atos de 

vandalismo precisam ser coibidos pela polícia”, que “infratores devem ser identificados 

e punidos”, e que “manifestantes não podem ser confundidos com bandidos”, além de se 

mostrar conivente com a coerção policial, justificável e necessária diante de “atos de 

vandalismo”, reforça a ideia de que existem dois tipos de manifestante, estabelecendo 

uma dicotomia entre eles: o “certo” e o “errado”, o “civilizado” e o “desordeiro”, o 

“manifestante” e o “bandido”. Como visto anteriormente, o mesmo ocorreu durante a 

cobertura das Jornadas de Junho, em 2013. Neste artigo, observar-se-á, ainda, de que 

forma essas concepções retornaram em 2015, no discurso do jornal sobre as 

manifestações e ocupações promovidas contrariamente à proposta de Reorganização 

Escolar. Antes, todavia, realizar-se-á uma breve exposição do que foi a referida 

propositura e o movimento.     

 

A Reorganização Escolar de 2015 e o movimento secundarista contrário à proposta 

 

A Reorganização Escolar Paulista foi anunciada pelo Governo de Geraldo 

Alckmin (PSDB) em setembro de 2015, pelo então Secretário Estadual da Educação, 

Herman Voorwald.  A medida, que entraria em vigor em 2016, pressupunha uma 

redistribuição espacial dos estudantes pela Rede, a fim de que as unidades de ensinos 

oferecessem aulas para apenas um ciclo da Educação Básica (Ensino Fundamental I; 

Ensino Fundamental II; ou Ensino Médio). Para justificá-la, a Secretaria Estadual da 

Educação (SEE/SP) utilizou dois argumentos principais: a suposta diminuição no 

número de alunos matriculados na Rede, em função de queda na natalidade e da 
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migração para a Rede Privada de Ensino, e a afirmação de que alunos que frequentam 

unidades de ciclo único aprendem mais (SILVA, 2016). 

Segundo a SEE/SP, com a Reorganização, 1.464 escolas teriam seu 

funcionamento alterado. Em algumas delas, que já atendiam apenas um ciclo de ensino, 

o segmento oferecido seria trocado. Em outras, o regime seria implantando. Para a 

concretização da proposta, 311 mil alunos seriam ser transferidos, e cerca de 74 mil 

professores sofreriam alterações em suas jornadas de trabalho. Além disso, 94 escolas 

deixariam de existir. Desse total, 66 prédios seriam disponibilizados para as Redes 

Municipais de Ensino ou reaproveitados pelo próprio Estado, para creches e Ensino 

Técnico. Os 28 prédios restantes ainda não tinham destino definido (SILVA, 2016).  

Imediatamente após o anúncio da Reorganização Escolar, iniciaram-se protestos 

contra a medida, com a participação de pais, professores e, principalmente, de 

estudantes, que afirmavam que seu real objetivo era racionalizar custos, que haveria 

superlotação de salas de aula, e que não havia sido promovido diálogo com a 

comunidade escolar durante o processo de decisão sobre a mesma. Os primeiros atos 

deram-se de forma tradicional, com manifestantes indo às ruas, tanto na capital paulista 

quanto no interior do Estado, para protestar. Pouco mais de um mês depois do início das 

manifestações de rua, em 09 de novembro de 2015, os alunos adotaram outra forma de 

protesto: a ocupação de escolas. Nessa data, a Escola Estadual Diadema, localizada no 

ABC Paulista, foi ocupada, seguida pela Escola Fernão Dias, localizada em Pinheiros, 

Zona Oeste de São Paulo, em 10 de novembro de 2015. Em pouco tempo, outras escolas 

da capital paulista e do interior do Estado também começaram a ser ocupadas. De 

acordo com a SEE/SP, em 01 de dezembro de 2015, o número de ocupações chegou a 

200
7
. Nesse momento, além de manter as escolas ocupadas, os estudantes haviam 

voltado a se manifestar nas ruas, principalmente nas Avenidas Paulista, Rebouças e 

Faria Lima, em São Paulo. Assim, conforme propõe Silva (2016), pode-se dizer que as 

manifestações contra a proposta se desenrolaram em três momentos principais: “os 

manifestantes iniciaram com passeatas, passaram para ocupações e, depois, optaram por 

realizar as duas ações” (p. 124).  

Por conta da pressão cada vez maior exercida pelos estudantes sobre o Governo 

do Estado, em 04 de dezembro de 2016, o Governador Geraldo Alckmin anunciou a 

                                                 
7 Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/12/chega-200-o-numero-de-escolas-ocupadas-em-sp-

diz-secretaria.html. Acesso em: 09 nov. 2016.  

 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/12/chega-200-o-numero-de-escolas-ocupadas-em-sp-diz-secretaria.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/12/chega-200-o-numero-de-escolas-ocupadas-em-sp-diz-secretaria.html
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suspensão da Reorganização Escolar para 2016. No mesmo dia, Herman Voorwald 

exonerou-se do cargo de Secretário Estadual da Educação. 

 

Discurso sobre os protestos, os manifestantes e a Polícia Militar 

 

Conforme dito anteriormente na introdução deste artigo, foram escolhidas três 

notícias da edição impressa da Folha para análise: SP já tem 5 escolas invadidas por 

alunos, de 13/11/2015; Alckmin suspende plano escolar, e estudantes mantêm 

ocupações, de 05/12/2015; e Ato de alunos tem confronto e vandalismo, de 10/12/2015
8
. 

Todas as três, além de outras quatro, compuseram tanto a capa do jornal quanto a capa 

do caderno Cotidiano. Pode-se dizer, pois, que, na visão da Folha, os fatos relatados 

nelas foram os mais importantes e que mereceram destaque durante as manifestações. O 

principal fator que condicionou a seleção das referidas notícias em detrimento de outras 

foi a busca por valorizar textos que abordassem todas as fases dos protestos.  

Tendo em vista a quantidade de páginas disponíveis para a redação deste artigo, 

optou-se pela não reprodução integral das notícias, apenas dos trechos cujas análises 

serão expostas. Não serão incluídos, ainda, os resultados das análises das fotografias 

que acompanham os textos escolhidos. Quando necessário, serão explicitados conceitos 

teóricos da Análise de Discurso.  

 

Notícia I 

 

A primeira matéria que compôs o corpus de análise foi publicada quando as 

primeiras escolas da capital paulista e da Grande São Paulo começavam a ser ocupadas. 

Nela, a Folha utiliza dois termos para designar as manifestações dos estudantes nos 

ambientes escolares, aplicando-os como correspondentes: “invasão” (cinco vezes) e 

“ocupação” (quatro vezes). Não se tratam, contudo, de palavras com efeito 

parafrástico
9
, já que há, entre elas, uma oposição de sentidos. Enquanto o enunciado 

“ocupação” carrega sentidos mais relacionados à ideia de preencher determinado 

espaço, de tomar posse legalizada sobre algo, “invasão”, pela memória discursiva, 

possui um sentido construído em torno da noção de “tomar à força”, de apoderar-se 

daquilo que é propriedade de outrem. Aqui, é preciso lembrar a constituição da memória 

                                                 
8 As três notícias encontram-se disponíveis em: http://acervo.folha.uol.com.br/. Acesso em: 23 ago. 2016. 
9 A paráfrase é um recurso bastante utilizado para identificar significações. Essa técnica diz respeito à escrita do 

enunciado a partir de outros termos ou estruturas, de modo a identificar que diferenças se constituem em termos de 

sentido e que alterações seriam provocadas se fossem utilizados outros signos verbais ou não verbais no mesmo lugar 

(ORLANDI, 2012).  

http://acervo.folha.uol.com.br/
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em torno da palavra “invasão”. Historicamente, o termo tem sido utilizado para 

criminalizar as ações do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), que luta 

pelas reforma urbana, e cuja principal forma de protesto reside na ocupação de espaços 

urbanos. Percebe-se, pois, que a utilização da palavra “invasão”, de denotação negativa, 

para caracterizar o ato de ocupar espaços públicos, antecede, e muito, a cobertura das 

manifestações contra a proposta de Reorganização Escolar. Tais sentidos, já 

naturalizados pela ação da ideologia, apenas foram retomados em 2015 para qualificar, 

também, as ocupações promovidas pelos estudantes em São Paulo, imprimindo-lhes, 

também, um caráter ilegal, ilegítimo, criminoso. Dessa forma, nota-se como o “dizer 

não é propriedade particular. As palavras não são só nossas. Elas significam pela 

história e pela língua” (ORLANDI, 2012, p. 32). Cabe evidenciar que, além de ter sido 

aplicado com mais frequência, o enunciado “invasão” foi utilizado em espaços que, 

hierarquicamente, são mais importantes no jornalismo, como no título e no lead da 

matéria. Particularmente sobre o título, deve-se lembrar que, quase sempre, ele é 

resultado de uma decisão do editor do caderno ou do jornal, que atua como porta-voz da 

ideologia da empresa jornalística. Cabe a ele, no plano consciente, optar pelos 

direcionamentos adotados nos gêneros jornalísticos que compõem a publicação 

diariamente. Assim, não se pode dizer que a utilização do termo “invasão” no título da 

notícia em questão foi uma escolha inconsciente do sujeito falante, resultado de uma 

interpelação ideológica sobre a qual não tinha controle.  

Em certo trecho da notícia, é informado que, na tarde do dia 12 de novembro, 

houve “tumulto” na frente da Escola Fernão Dias, quando a Polícia Militar abordou um 

homem que supostamente estaria fumando maconha no local, o que não se confirmou. 

Em seguida, a Folha diz que “ativistas reclamaram, e a PM jogou spray de pimenta” 

(grifos nossos). Há, aí, uma relação de causa e consequência, de ação e reação, entre os 

atos de manifestantes e dos policiais: na construção discursiva da Folha, a Polícia 

Militar só jogou spray de pimenta porque os ativistas reclamaram, ou seja, porque foi 

forçada a isso para manter a ordem. Tem-se, aí, um primeiro indício de conexão com o 

tratamento despendido pelo jornal às Jornadas de Junho, de 2013, e com o material 

institucional O que a Folha pensa da vida, publicado, inclusive, após o movimento 

secundarista de 2015: o ato de retratar as coerções policiais como necessárias diante de 

agitações e/ou atitudes violentas iniciadas por manifestantes. É possível afirmar, então, 

que ao retomar a referida noção de ação e reação, a Folha recorre a uma memória sobre 
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“manifestações” e sobre a relação entre “manifestantes e Polícia Militar” que o próprio 

jornal tem contribuído para criar desde 2013. Memória, essa, que supõe que, durante 

protestos, sempre há conflito entre tais agentes, haja vista que defendem interesses 

distintos, e que a coerção policial sempre é desencadeada por ações de manifestantes, 

em geral, violentas. Como diz Michel Pêcheux, o discurso é um ponto de encontro entre 

uma atualidade e uma memória.  

Mais adiante, é dito que: “Na Salvador Allende, os estudantes quebraram os 

cadeados dos portões por volta das 5h e colocaram novos no lugar. A diretoria de ensino 

disse que um boletim de ocorrência foi registrado” (grifos nossos). Aqui, o jornal 

transfere o poder de fala para outra instituição, trazendo uma voz oficial como 

enunciadora, a Diretoria de Ensino. Tal voz relata o registro de um Boletim de 

Ocorrência (B.O) motivado por uma atitude dos estudantes que iniciavam a ocupação da 

Escola Salvador Allende. Juridicamente, um B.O diz respeito ao documento utilizado 

para fazer o registro da notícia de um crime. No caso, o crime teria sido representado 

pela quebra de cadeados e pela recolocação de novos pelos estudantes, ou seja, pela 

invasão em si. A utilização da palavra “quebraram” produz, ainda, um sentido de que 

houve violência por parte dos estudantes. Novamente, as noções de ilegalidade e 

ilegitimidade são retomadas para qualificar os atos dos alunos.  

Finalmente, no último parágrafo da notícia, a Folha reproduz uma fala de 

Cristiane Mai, de 42 anos, mãe de Lucas, de 11, que participava do movimento na 

Escola Castro Alves. Nela, a mulher diz: “estamos apoiando aqui, mas tem de ser tudo 

sem baderna” (grifo nosso). Aqui, a publicação utiliza-se dos dizeres de outrem para 

condicionar a legitimidade das manifestações à ausência de “baderna”. O fato de que 

esse indivíduo é alguém que apoia e vem de dentro do próprio movimento contribui 

para validar, ainda mais, sua fala. Contudo, o jornal deixa de dizer o que seria 

“baderna”. Assim, age novamente o interdiscurso (memória discursiva), o conjunto de 

já-ditos sobre “baderna”, que fazem com que o próprio leitor “sele” o sentido que ficou 

solto. O efeito de que haveria “baderna”, cuja conceituação advém da memória 

discursiva do leitor, fica evidente pelo uso do operador argumentativo “mas”. A relação 

funciona da seguinte forma: “OK para ‘x’, mas sem ‘y’”, em que “y” fica como 

evidente, como pressuposto.  

 

Notícia II 
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A segunda notícia analisada foi publicada um dia depois do anúncio da 

suspensão da Reorganização Escolar para 2016 e do pedido de exoneração de Herman 

Voorwald. Sobre ela, o primeiro ponto a ser ressaltado é que, diferentemente do que 

ocorreu na matéria anterior, nessa, a palavra “invasão” não aparece em nenhum 

momento, enquanto que “ocupação” foi utilizada quatro vezes, inclusive no título. 

Devido à conjuntura em que se deu a veiculação dessa notícia, é plausível pensar que, 

por trás da mudança de nomenclatura, reside uma questão de manutenção da 

credibilidade do jornal junto ao seu público leitor e à opinião pública. Quando do início 

das ocupações das instituições escolares, na primeira quinzena de novembro de 2015, o 

Governo do Estado de São Paulo conquistou diversas ações de reintegração de posse de 

tais escolas junto ao Tribunal de Justiça (TJ). Reintegrar posse significa devolver ao 

proprietário legítimo a posse de determinada área que tenha sido invadida por quem não 

possui direito sobre o local. Dessa forma, o discurso da “invasão” e, consequentemente, 

da ilegalidade do ato, se sustentava e salvaguardava pelas próprias decisões e 

expressões utilizadas por instâncias jurídicas, que induziam a determinados efeitos de 

sentido para qualificar os protestos. Poucos dias depois, todavia, o TJ suspendeu as 

reintegrações de posse, alegando que não se tratava de uma questão de proteção de 

posse, e sim de discussão de políticas públicas (tal informação foi divulgada na notícia 

analisada), ou seja, as ocupações eram legais. Assim, continuar tratando o ato dos 

estudantes como “invasão”, como crime, seria o mesmo que advogar contra o direito 

democrático de se manifestar, que a própria Folha diz defender. Mais do que isso, seria 

contrariar uma memória sobre o papel social do jornalismo, ligada, principalmente, à 

sua configuração como instituição democrática, independente e cidadã. Dessa forma, 

observa-se uma tentativa de inserção da Folha na formação discursiva (FD)
10

 “jornal”. 

Nesse sentido, o veículo precisa dizer que luta pela democracia e pelos direitos sociais 

fundamentais. O movimento de sentidos, como se percebe, sempre se dá pelas 

condições de produção
11

.  

Em outros trechos, contudo, a publicação informa:  

Secretário da Educação deixa governo de SP; manifestantes celebram, 

mas fazem novas exigências.  

                                                 
10 A formação discursiva, segundo Orlandi (2012), “se define como aquilo que numa formação ideológica dada – ou 

seja, a partir de uma posição dada em uma conjuntura sócio-histórica dada – determina o que pode e deve ser dito” (p. 

43). 
11 Orlandi (2012) afirma que as condições de produção englobam os sujeitos e a situação. De acordo com ela, 

“podemos considerar as condições de produção em sentido estrito e temos as circunstâncias da enunciação: é o 

contexto imediato. E se as considerarmos em sentido amplo, as condições de produção incluem o contexto sócio-

histórico, ideológico” (p. 30).  
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[...] 

Alunos que protestavam contra a medida comemoraram, com cantos e 

abraços em um protesto na av. Paulista, mas prometiam manter as 

ocupações por enquanto. Eles cobravam a revogação oficial e 

permanente do plano e garantias de que manifestantes não serão 

punidos. Pediam ainda a punição a policiais por abusos em 

manifestações. (FOLHA DE S. PAULO, 05/12/2015, p. B1, grifos 

nossos) 

 

Neles, além de noticiar a suspensão da Reorganização Escolar para 2016, a 

Folha informa, também, da decisão dos estudantes em manter as instituições escolares 

ocupadas. Para fazê-lo, contudo, o jornal utiliza-se, em dois momentos, da conjunção 

“mas” (vide grifos), palavra que, nesse contexto, pode causar um efeito de sentido que 

coloca os estudantes envolvidos nas ocupações em uma posição de inflexíveis, pois, 

teoricamente, com a suspensão da medida, eles já teriam conseguido o que queriam e, 

ainda assim, continuariam ocupando. Partindo de outra perspectiva, poder-se-ia pensar, 

a partir desses enunciados, que as manifestações dos secundaristas estavam ancoradas 

em princípios mal delineados e objetivos mal definidos, ideia que contribui para a 

deslegitimação do movimento, pois se cria a noção de que os alunos estariam ocupando 

por ocupar, sem razões definidas. Esse jogo de sentidos está baseado, também, no 

estereótipo da rebeldia da idade, que carrega consigo a ideia de que a adolescência, 

faixa etária em que se encontrava a maioria dos manifestantes, é um período 

conturbado, marcado pela instabilidade emocional e pela rebeldia e, por isso, nem 

sempre racional. Nessa segunda notícia, evidencia-se, pois, uma tensão, um embate 

entre o consciente e o inconsciente, entre aquilo que se quer dizer e o que se diz, 

inconscientemente, por meio da interpelação.  

 

Notícia III  

 

A terceira e última notícia analisada foi publicada quando os estudantes 

promoviam duas formas de protesto em São Paulo: as ocupações das escolas e as 

manifestações de rua. Dentre as três, foi a que mais associou manifestantes a atos de 

vandalismo e bagunça, e a Polícia Militar à contenção dessa violência.  

Já na linha-fina, por exemplo, quando afirma que “atingidos por pedras e rojões, 

PMs reagiram com bombas e perseguiram estudantes; centro virou praça de guerra” 

(grifos nossos), a Folha sugere que os policiais apenas reagiram (fizeram seu trabalho) 

de forma truculenta, porque a violência inicial partiu dos estudantes. Novamente, trata-

se de justificar a atitude dos policiais pela atitude dos alunos, tendo como efeito de 
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sentido as noções de causa e consequência, de ação e reação. Nesse enunciado, a atitude 

dos manifestantes é julgada como errada pela publicação, e a polícia é indicada como 

um polo passivo: embora violenta, a instituição teria agido de forma correta, pois só 

praticou tal violência porque foi induzida a isso diante de uma necessidade, de uma 

atitude condenável da “outra parte”. Mais uma vez tem-se uma conexão com as 

Jornadas de Junho de 2013 e com o texto O que a Folha pensa da vida. A utilização da 

palavra “confronto” no título da matéria (“Ato de alunos tem confronto e vandalismo”) 

também induz a esse sentido. Por paráfrase, poder-se-ia substituir tal termo por 

“represália”, chegando a seguinte frase: “Ato de alunos tem represália e vandalismo”. 

Quando se diz “confronto”, evidencia-se um embate entre dois lados que atuam de 

modos antagônicos. A ideia de represália, por sua vez, induziria a pensar em certa 

coerção, em ação unilateral. No lead da notícia, utiliza-se o termo “conflito”, que vem 

reforçar o sentido estabelecido por “confronto”. Há, ainda, em outros momentos, o uso 

de palavras como “praça de guerra” (título) e “palco de guerra”. Todos esses dizeres 

estão atrelados, pela memória discursiva, às ideias de perseguição, medo, luta e pânico. 

Nas passagens destacadas abaixo, tem-se efeitos de sentido semelhantes:  

Os PMs reagiram com bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo, o 

que provocou um corre-corre na região central da cidade, já que cerca 

de 2.000 pessoas, segundo a PM, participavam do ato. Em fuga, 

manifestantes iniciaram seguidos atos de vandalismo: danificaram 

orelhões, viraram caçambas de lixo, riscaram carros e quebraram 

vidros de ônibus e de uma agência do Banco do Brasil.  

[...] 

Quem passava pelas ruas se assustava com o barulho das bombas e 

das explosões toda vez que um carro passava em cima de uma 

barricada de lixo em chamas. O Metrô chegou a fechar as portas de 

estações centrais logo no início do confronto. Com medo, passageiros 

ficaram acuados perto das catracas. (FOLHA DE S. PAULO, 

10/12/2015, p. B1, grifos nossos)  

 

Ademais, tanto no título, quanto na linha-fina e no lead da notícia, é dito que o 

episódio ocorrido na noite anterior à publicação tratou-se de um “protesto de 

estudantes”, de um “ato de alunos”. A partir desses termos, constrói-se a ideia de que 

somente estudantes organizaram e participaram do protesto e, consequentemente, que 

foram eles os responsáveis pelos episódios de vandalismo. Ocorre, assim, uma 

associação entre a figura do “estudante manifestante” e a figura do “vândalo”, como se 

eles fossem um só. Mais adiante, contudo, já no corpo do texto, a Folha apresenta 

outros atores participantes das manifestações: 
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Segundo testemunhas, o estopim foram pedras arremessadas por um 

grupo de mascarados contra policiais militares – a manifestação 

seguia pacífica até então.  

[...] 

Logo no início do ato, o comandante da operação já dizia temer 

confrontos. “Nosso medo é que hoje tem ‘black block’’’, disse o 

capitão Luiz Cláudio dos Santos, referindo-se às pessoas que adotam a 

tática de depredação ao patrimônio público e privado. (FOLHA DE S. 

PAULO, 10/12/2015, p. B1, grifos nossos)  

 

Aqui, além da noção de causa e consequência entre as ações de manifestantes e 

da Polícia Militar existente no primeiro trecho, percebe-se um deslocamento de sentidos 

com relação a manifestantes e atos de vandalismo, se comparado com o título, a linha-

fina e o lead da matéria. Enquanto nos primeiros elementos depreende-se que a 

violência e a depredação partiram apenas dos alunos, o que contribui para prejudicar a 

imagem do movimento estudantil, nos outros há a introdução da figura do “manifestante 

vândalo”, dissociada do “manifestante estudante”. Criam-se, pois, dois tipos de 

manifestantes, estabelecendo uma polarização entre esses agentes: há o participante 

“certo” e o “errado”; o “civilizado” e o “desordeiro”. É importante ressaltar que, nessa 

mesma notícia, a Folha utiliza-se da fala do estudante Heudes Oliveira, da Escola 

Fernão Dias, para reafirmar essa dicotomia. Nela, o jovem afirma que “quem vandalizou 

e entrou em confronto não é estudante secundarista” (grifos nossos). Por ela, é 

estabelecida uma noção de “nós” e “eles”: “quem [eles] vandalizou e entrou em 

confronto não é estudante secundarista [nós]”. Essa noção da existência de “nós” e 

“eles”, ou seja, de dois “grupos” de sujeitos distintos, é resultado do que Michel 

Pêcheux (2014) chama de formações imaginárias, construídas pelo emissor (sujeito A) e 

pelo receptor (sujeito B), e que “designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e 

ao outro, a imagem que eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro” (p. 82, 

grifos no original). Temos, pois, o lugar do “manifestante estudante” e do “manifestante 

vândalo” construído, também, por um próprio jovem.  

A partir desses apontamentos, passa-se, agora, às considerações finais deste 

artigo, que reúnem as principais conclusões extraídas das análises das notícias.  

 

Considerações finais 

 

Partindo da análise dos trechos das três notícias selecionadas como corpus de 

pesquisa aqui apresentados, bem como da breve revisão bibliográfica realizada a 

respeito da abordagem da grande mídia e, particularmente, da Folha, sobre as Jornadas 
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de Junho de 2013, e do material institucional O que a Folha pensa da vida, de 2016, 

pode-se concluir que a cobertura realizada pelo jornal sobre o movimento secundarista 

contrário à proposta de Reorganização Escolar Paulista, de 2015, reforçou e retomou 

uma série de estigmas, já-ditos e memórias a respeito de “manifestantes” e “Policiais 

Militares” que já vinham sendo construídos pela própria publicação. Assim como em 

2013, também o “manifestante estudante” de 2015 foi, em determinados momentos, 

representado como sem causa, intransigente, desordeiro, vândalo, ou seja, como uma 

verdadeira ameaça social a ser combatida para garantir o bem-estar mental e físico da 

maioria. Em outros, também como ocorreu em 2013, o “manifestante estudante” foi 

dissociado do “manifestante desordeiro”, vândalo, esse último sendo denominado de 

“mascarado” ou “black block”. Novamente, duas figuras de manifestantes entraram em 

cena: o “pacífico” e o “desordeiro”, o “certo” e o “errado”.  

A forma como a coerção policial foi tratada pela Folha em 2015 é outro ponto 

que se assemelha à postura de 2013 e do que é expresso em O que a Folha pensa da 

vida: também durante as manifestações estudantis, a ação da Polícia Militar foi, nas três 

notícias analisadas condicionada às atitudes dos manifestantes, numa relação de causa e 

consequência, de ação e reação. Nessa conjuntura, os alunos atacavam a Polícia 

revidava; os alunos depredavam e montavam barricadas de lixo, a Polícia atirava sprays 

de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo, etc. 

Tais “repetições” e “retornos à” evidenciam, de um lado, que, tal como já foi 

exposto nesse artigo, a objetividade e a neutralidade jornalísticas não passam de uma 

ilusão referencial, de efeitos de sentido, e que, ao contrário do que a Folha afirma em O 

que a Folha pensa da vida, a opinião não está dissociada da informação na publicação. 

Por outro, que o veículo apresentou, no caso do movimento estudantil de 2015, uma 

abordagem que bloqueou o movimento dos sentidos, em que “o sentido não flui e o 

sujeito não se desloca. Ao invés de se fazer um lugar para fazer sentido, ele é pego nos 

lugares (dizeres) já estabelecidos, num imaginário em que sua memória não reverbera. 

Estaciona. Só repete” (ORLANDI, 2012, p. 54).  

Além disso, observou-se quase que constantemente, especialmente na primeira 

notícia analisada, a utilização de termos, como invasão, que, pela memória discursiva, 

causam efeitos de sentido extremamente negativos para qualificar as manifestações 

realizadas pelos alunos no interior das instituições escolares, ilegalizando-as, 

criminalizando-as.  
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Por fim, cabe relembrar que o movimento secundarista de 2015 impulsionou 

diversas outras mobilizações estudantis, não só em São Paulo, mas a nível nacional. 

Como exemplo, podemos citar a onda de manifestações e ocupações de instituições 

escolares que se espalhou pelo Brasil em resposta a duas medidas anunciadas pelo 

Governo do Presidente da República Michel Temer (PMDB) em 2016: a Reforma do 

Ensino Médio, e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55/2016, que limita os 

gastos totais do Governo Federal pelos próximos 20 anos. Tais acontecimentos abrem 

caminhos para que se continue a pensar na relação da imprensa com tais estudantes.  
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