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Resumo 

 

Uma greve unificada da educação que durou mais de 100 dias no estado do Paraná em 

2015 marcou a história do acontecimento e afetou milhares de pessoas em todo o 

estado. É objeto deste artigo o que ficou conhecido por “Massacre do Centro Cívico”, 

ocorrido em 29 de abril, durante a segunda fase do movimento grevista dos servidores 

públicos estaduais. Com o tema jornalismo e movimentos sociais, o objetivo foi 

verificar o(s) enquadramento(s) atribuído(s) ao episódio nas versões online dos jornais 

Brasil de Fato e Folha de S. Paulo. A metodologia utilizada foi a do enquadramento, 

pois permite analisar a posição dos meios de comunicação sobre o acontecimento. A 

Folha de S. Paulo enquadrou a reivindicação dos grevistas de maneira criminalizada, 

enquanto o Brasil de Fato contextualizou o motivo da greve e apresentou dados da 

repressão policial. 
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Introdução 

Uma greve unificada da educação que durou mais de 100 dias no estado do Paraná em 

2015 marcou a história do acontecimento e afetou milhares de pessoas em todo o 

estado. Trata-se de um episódio de relevância para a história dos movimentos sociais e 

sindicais. Não apenas por ter envolvido mais de 250 mil servidores públicos do Paraná, 

mas pela violência impetrada contra os manifestantes no dia 29 de abril, durante a 

segunda fase do movimento grevista.  

Denominada de “Batalha/Massacre do Centro Cívico”, a repressão da Polícia Militar 

comandada pelo governador Carlos Alberto Richa, do Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB), feriu mais de 200 pessoas que protestavam em frente à Assembleia 

Legislativa (Alep), na Praça Nossa Senhora de Salete, no centro de Curitiba. 

A luta de reivindicações visou a manutenção de direitos trabalhistas, ameaçados pelo 

pacote de medidas – conhecido por “pacotaço da maldade” – enviado à Assembleia 
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Legislativa do Paraná no início do ano letivo sem ampla discussão, que previa cortes de 

benefícios do funcionalismo, dentre eles, alterações na previdência estadual, fundo de 

aposentadoria dos servidores do Paraná. O Projeto de Lei 252/2015 dispôs sobre a 

reestruturação do Plano de Custeio e Financiamento do Regime Próprio de Previdência 

Social do Estado. As medidas permitiriam a apropriação de R$8 bilhões do Fundo 

Previdenciário dos professores por parte do estado, pois o dinheiro seria utilizado para 

saldar as dívidas da gestão anterior do mesmo governador.  

À medida que grupos sociais têm seus direitos trabalhistas, civis ou sociais atacados, a 

greve é reconhecida e legitimada como forma de mobilização social e um exercício de 

participação política. Em seu artigo 9°, a Constituição Federal e a Lei n° 7.783/89 

asseguram o direito à greve a todo o trabalhador. 

No entanto, a(s) mídia(s) hegemônica(s) – atrelada(s) aos conglomerados de 

comunicação, deixam de reconhecer a importância de movimentos grevistas. Atuando 

no contraponto de tendências dominantes, a mídia alternativa se estabelece como lugar 

de fala para a manutenção da conquista de direitos, tratando a cidadania como 

instrumento de emancipação e justiça social.  

Este artigo objetivou verificar como as versões online dos veículos de comunicação 

brasileiros jornal Brasil de Fato e Folha de S. Paulo enquadraram o movimento grevista 

de servidores e professores da rede estadual de ensino do estado do Paraná. Buscou-se 

compreender em que medida as mídias indicadas se configuraram como democráticas, 

utilizando a comunicação de forma plural, preocupada com a emancipação do ser 

humano e o desenvolvimento social. Tendo a clareza de que a comunicação jornalística 

é um elemento relevante na organização da vida social, as notícias atuam na seleção e 

definição do que precisa estar ou não visível no debate público, gerando, assim, pontos 

de vista acerca da realidade. 

A escolha do veículo Brasil de Fato baseou-se na natureza alternativa de seus discursos 

e na postura de ideologia contra-hegemônica. O contexto de surgimento do Brasil de 

Fato remete ao Fórum Social Mundial, em 25 de janeiro de 2003, vinculado a 

movimentos sociais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a 

Via Campesina e a Consulta Popular. 

O diálogo da imprensa alternativa com manifestações que pregam mudanças sociais 

assume relevância na sociedade pelo fato de proporcionar a diversidade, além de 

mostrar autonomia diante dos grandes conglomerados de comunicação.  
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Em contrapartida a essa narrativa, é importante olhar para a narrativa do acontecimento 

na grande mídia a fim de traçar a construção de sentido e interpretação estabelecidos. 

Optou-se, então, pela escolha da Folha de S. Paulo, fundada em 1921, por se tratar do 

jornal de maior circulação no Brasil – com média de 320.741 exemplares de segunda a 

domingo, segundo o Instituto Verificador de Comunicação (IVC)
3
.  

 

A centralidade da comunicação na sociedade contemporânea  

O contexto da modernidade e as condições de vida geradas por ela remetem à 

consideração da centralidade que os meios de comunicação assumem na sociedade. Seu 

uso afeta diretamente e transforma a organização da vida social, “novos tipos de 

relações sociais e novas maneiras de relacionamento do indivíduo com os outros e 

consigo mesmo” (THOMPSON, 1998, p. 13). Nessa perspectiva, a mídia é o lócus da 

configuração do espaço público e da cidadania ao realizar agendamento de temas a 

serem discutidos publicamente e conferir legitimidade ou não a determinado debate, 

podendo estimular a participação por meio de mobilizações. Desta forma, sendo 

resultado de várias negociações, a notícia é um produto coletivo. 

Parte-se da concepção de Berger & Luckmann (2011) de que a realidade é 

continuamente construída. Assim, os jornalistas são considerados “participantes ativos” 

na construção das notícias e, consequentemente, da realidade (TRAQUINA, 2005b). Ao 

fazerem isso, eles acabam por atribuir significados aos acontecimentos. A perspectiva 

de Adriano Duarte Rodrigues (1993, p. 27-28), nesse sentido, ajuda na compreensão do 

acontecimento, o qual é “tudo aquilo que irrompe na superfície lisa da história de entre 

uma multiplicidade aleatória de factos virtuais. [...] quanto menos previsível for, mais 

probabilidades tem de se tornar notícia e de integrar assim o discurso jornalístico”. 

A ênfase que o campo jornalístico atribui a determinadas ocorrências, a seleção de 

aspectos da realidade e o enquadramento utilizado para a interpretação deles revelam 

responsabilidades éticas. 

A manutenção de um distanciamento entre a técnica e a ética é apontada por Abramo 

(2003, p. 10) como o maior desafio da profissão de jornalista, pois as novas tecnologias 

de nada valem “se não forem utilizadas com profundo sentido ético e com a visão clara 

de que a imensa maioria da sociedade, em todos os países, ainda luta para libertar-se da 

                                                
3 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/institucional/circulacao.shtml, acesso em 20 de mar. 

2017. 
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exploração, da opressão, da desigualdade e da injustiça”. A ética se configura, portanto, 

como fundamental à atividade jornalística. 

Com a rapidez proporcionada pela tecnologia, a larga produção de notícias no mundo 

vem se concretizar como mecanismo de dominação. Sodré (2010, p. 24-25) enfatiza que 

a velocidade e a flexibilização explicam o processo da globalização: “(...) como a 

informação e o conhecimento são os insumos principais de uma ordem produtiva 

altamente tecnologizada, a velocidade converte-se em valor cultural por excelência”. A 

interconexão possibilitada por dispositivos de comunicação acaba por legitimar a 

globalização capitalista. Porém, há o risco da tentativa de unificação de valores e estilos 

de vida. “E assim atuam apresentando-se como espaços abertos à reverberação da 

‘vontade geral’ – na verdade, um hábil artifício retórico para dissimular vínculos 

orgânicos com a lógica do capital” (MORAES, 2010a, p. 09). 

Essa lógica do pensamento único tomou conta dos meios de comunicação brasileiros 

desde 1994, segundo Hamilton Octavio Souza no prefácio da obra de Abramo (2003). A 

utilização de fontes oficiais mostrava a relação da produção jornalística com o projeto 

político do governo de então. “Nada mais atual do que a ocultação total, parcial ou de 

aspectos da realidade; a fragmentação nas edições; a inversão da relevância das 

informações ou a mais primitiva descontextualização dos acontecimentos” (SOUZA, 

2003, p. 19). 

Configurando-se com predominância comercial e cada vez mais globalizada, a mídia 

“atua em mercados que ela mesma criou, sem conexão espacial direta com constituintes 

democráticos ou classes sociais tradicionais, e é amplamente conduzida por interesses 

diferentes dos democráticos” (EKECRANTZ, 2006, p. 96). O autor enfatiza a força 

política autônoma da grande mídia, que pouco presta contas ao público – público esse 

que se transformou em audiência, num aglomerado de indivíduos consumistas. 

Moraes (2010b, p. 188) elucida dois papeis estratégicos desempenhados pelas 

corporações de mídia na contemporaneidade. O primeiro se refere à mídia, por meio do 

discurso, tornar-se legitimadora da globalização, isto é, atrela a expressão cultural com 

o nível de consumo dos indivíduos, posicionando, assim, o mercado como regulador e 

organizador da sociedade. Nesse ponto Ramonet (2010, p. 246) define o sistema 

midiático como “aparato ideológico da globalização. É o sistema que, em certa medida, 

constitui o modo de inscrever, no disco rígido de nosso cérebro, o programa para que 

aceitemos a globalização”.  
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O outro papel das organizações de mídia é como agente econômico nos mercados 

mundiais, por meio da venda dos produtos que ela própria produz e com visibilidade aos 

anunciantes. “A chamada grande mídia fabrica o consenso sobre a superioridade das 

economias abertas, insistindo que não há saída fora dos pressupostos neoliberais” 

(MORAES, 2010b, p. 188).  

Organizadora não apenas do discurso da vida, a mídia também autovalida a produção 

comunicativa. Como afirma Moraes (2010b, p. 188), “A mídia passa a ocupar posição 

destacada no âmbito das relações produtivas e sociais, visto que é no domínio da 

comunicação que se fixa a síntese político-ideológica da ordem hegemônica”. Sendo 

capaz de integrar o planeta por meio das tecnologias de comunicação e informação, 

“assegura ao capital total fluidez para estar em constante deslocamento pelos 

continentes atrás de rentabilidade” (MORAES, 2010b, p. 190). 

Além de um fenômeno superestrutural, a prática comunicativo-informativa expressa um 

modo de produção o qual interage com o sistema político, com o estado e a articulação 

deste com a sociedade civil. 

Nesse contexto, a informação na contemporaneidade sofre influência das grandes 

empresas, tendo sido transformada em mercadoria. Ou seja, se move conforme as 

exigências comerciais: “Compra-se e vende-se informação com o objetivo de obter 

lucros” (RAMONET, 2010, p. 247). Assim, o jornalismo passa a servir a outros 

interesses que o distancia da prática democrática. Kovach & Rosenstiel (2004, p. 32) 

afirmam que a tecnologia alterou a organização econômica das empresas jornalísticas. É 

ameaçado não apenas pela censura do governo: “O novo perigo reside no fato de que o 

jornalismo independente pode ser dissolvido no meio da informação comercial e da 

sinergia da autopromoção”. 

 

Movimentos sociais 

A participação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná (APP-

Sindicato) nas manifestações durante o período de greve dos servidores públicos 

estaduais e educadores (as) daquele Estado, contra a proposta do governo de alteração 

do regime previdenciário, demonstra a tentativa de organizar a mobilização coletiva, 

que inspirou a luta de milhares de trabalhadores.  

A busca por mudança é característica do movimento social, que se une aos outros por 

meio de ações que têm como foco a transformação do contrato social e a busca por 
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identidade coletiva. Nesse sentido, cabe estabelecer a conceituação de Gohn (2012a, p. 

251):  

Movimentos sociais são ações sociopolíticas construídas por atores 
sociais coletivos pertencentes a diferentes classes e camadas sociais, 

articuladas em certos cenários da conjuntura socioeconômica e 

política de um país, criando um campo político de força social na 

sociedade civil.  

 

Segundo a autora, suas ações são estruturadas conforme repertórios criados sobre temas 

e problemas vivenciados pelo grupo na sociedade, desenvolvendo um processo social e 

político-cultural no qual se cria uma identidade coletiva para o movimento. “Esta 

identidade é amalgamada pela força do princípio da solidariedade e construída a partir 

da base referencial de valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo, em 

espaços coletivos não-institucionalizados” (GOHN, 2012a, p. 251). 

Além do princípio da identidade – compreendida aqui como um campo de tensões e 

inserida no processo de reconhecimento da institucionalidade da ação coletiva –, 

Touraine atribui outras duas qualificações ao movimento social: oposição e totalidade 

(MOURIAUX; BEROUD, 2005, p.165). 

Contestar a lógica da ordem é pressuposto da existência de um movimento social, no 

qual é integrado pelo sujeito ou o indivíduo como ator. Esses movimentos são marcados 

pela pluralidade e tensões internas e não por uma pré-definição, como afirma Mendonça 

(2006, p. 119): “É na troca intersubjetiva com o próprio coletivo, com outros grupos e 

indivíduos que eles se constroem, tecem a identidade coletiva e elaboram ‘realidades 

possíveis’”. 

O surgimento desse fenômeno – movimentos sociais – ocorreu instigado pela pressão 

por mudanças sociais, pois com o avanço do capitalismo houve o desequilíbrio entre o 

desenvolvimento tecnológico e a situação de miséria de milhões de pessoas, “as 

frustrações com os resultados do consumo insaciável de bens e produtos, o desrespeito à 

dignidade humana de categorias sociais tratadas como peças ou engrenagens de uma 

máquina (...)” (GOHN, 1988, apud GOHN, 2012b, p. 20). 

Assim, o conceito de movimento social refere-se à participação social que  

 

demanda do Estado a efetivação dos direitos sociais, políticos e civis. 

Empiricamente, é visível no conjunto de manifestações coletivas 

organizadas, com duração de tempo significativo, um determinado 
Estado, ou mesmo ações coletivas de caráter global, a exemplo do 

Fórum Social Mundial (SOUZA, 2008, p. 9). 
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A articulação/mobilização em redes assumiu nova proposição para os movimentos 

sociais no novo milênio, “cabendo à pesquisa social distinguir aquele significado do 

sentido analítico de rede social” (SCHERER-WARREN; LÜCHMANN, 2004, p. 22). 

Eles têm como principais características a organização em rede, apresentando um novo 

modelo de liderança, processos de organização interna, estratégias de atuação, uso de 

dispositivos midiáticos e plataformas digitais. “Essa concepção de liderança 

descentralizada a partir da construção compartilhada de significados e o uso de meios de 

comunicação alternativos” (SEGURADO; BACHINI; ARAÚJO, 2015, p. 11). 

Para a área de conhecimento dos movimentos sociais a nova forma de organização se 

estabelece como uma problemática, pois sugere expressivas alterações “na dinâmica dos 

processos de participação política, na medida em que complexifica (ou ‘desorganiza’) as 

relações imediatas e diretas entre representantes/representados” (SCHERER-WARREN; 

LÜCHMANN, 2004, p. 25). 

Segundo Scherer-Warren e Lüchmann (2004, p. 23), devido a essa abordagem se 

configurar como uma nova ferramenta teórica e/ou metodológica na compreensão dos 

atores coletivos contemporâneos deve ser tratada por meio de vários referenciais 

teóricos. 

De acordo com Scherer-Warren (2011, p. 25), os anos 1990 instauraram outras formas 

de análise dos movimentos sociais, as quais devem considerar o papel das Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TICs) nas organizações da sociedade civil. 

 

Resta verificar em maiores detalhes, tanto nos meios de comunicação 

de massa como na imprensa alternativa, os espaços de massificação, 

de uniformização, de consolidação de ideologias dominantes versus 
espaços de contestação das formas de dominação ou discriminação, de 

difusão de propostas alternativas de vida social, de novos valores 

universalizáveis de acordo com os interesses dos novos atores 
coletivos mencionados, bem como o espaço para a formação e 

comunicação das redes de movimentos (SCHERER-WARREN, 

2011, p. 25). 

 

A utilização das TICs contribui para certa independência dos movimentos sociais com 

relação à cobertura noticiosa da grande mídia. Há o incentivo a formas de participação 

política, o que permite que “o universo informacional e as movimentações mundiais 

passaram a ser acessíveis aos usuários contribuindo para o processo de envolvimento 

político e quebrando o monopólio da informação dos meios de comunicações 

tradicionais” (SEGURADO; BACHINI; ARAÚJO, 2015, p. 19). 
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As alterações no formato das mobilizações e na forma de atuação dos sujeitos 

protagonistas de ações coletivas resultam da ampliação das fronteiras dos conflitos 

gerados pela globalização. 

Ao retratar uma mobilização social de servidores da educação, com o agravante de ter 

havido repressão violenta sobre a mesma, a mídia demonstra o significado/interpretação 

atribuído a esse acontecimento
4
 de acordo com sua ótica. Assim, a relação do 

jornalismo com os movimentos sociais é considerada interdependente, pois ou o 

jornalismo se torna instrumento para representar as vozes que reivindicam direitos ou 

contribui para gerar a criminalização da luta. Portanto, a análise da cobertura noticiosa 

revela o processo de construção social da realidade (BERGER & LUCKMANN, 2011) 

produzido por dois diferentes veículos jornalísticos, pelo fato de as notícias serem 

integrantes e atuarem como modificadoras dessa realidade. 

 

Metodologia e Análises 

Para identificar os vieses implícitos da cobertura dos veículos de comunicação 

brasileiros Folha de S. Paulo e jornal Brasil de Fato, a metodologia utilizada é a do 

enquadramento, pois permite a identificação do significado que foi atribuído à repressão 

do movimento de greve dos servidores públicos do Paraná. Assim, através da 

representação dos acontecimentos estruturada pela mídia é possível perceber como foi 

definida a realidade social.  

Robert Entman pode ser considerado um dos principais teóricos do framing
5
. “Segundo 

Entman, enquadramentos constituem propriedades específicas da narrativa noticiosa que 

encorajam percepções e pensamentos sobre eventos e compreensões particulares sobre 

eles” (SOARES, 2009, p. 226). 

Mauro Pereira Porto (2001) afirma que estes enquadramentos exercem um importante 

efeito no modo como a audiência interpreta os problemas sociais e políticos.  

Busca-se assim considerar as contradições e complexidades da dinâmica social que 

envolveu a manifestação em Curitiba (PR). A visibilidade de determinados 

enquadramentos em prejuízo de outros possibilita notar o significado e o valor que a 

repressão ao movimento grevista assumiu perante a Folha de S. Paulo e o jornal Brasil 

                                                
4 Aqui este conceito é definido segundo a perspectiva de Alsina (2009), segundo a qual é um fenômeno 

social determinado histórica e culturalmente. 
5
 Método originalmente proposto por Erwing Goffman (1974) no artigo Framing Analysis. O autor se 

dedicava a estudar o enquadramento realizado pela audiência. 
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de Fato. Mediante leitura exploratória do material jornalístico coletado, foi possível 

estabelecer categorias que permitiram verificar o significado transmitido na cobertura de 

cada um dos meios de comunicação com propostas divergentes de linha editorial, de 

forma a demonstrar aspectos ideológicos nos textos jornalísticos. Pode-se citar: 

cidadania, direto à greve e liberdade de informação, as quais auxiliaram na criação dos 

tipos de enquadramentos abaixo classificados. 

O período de análise contemplou o dia 29 de abril de 2015, especificamente a(s) 

reportagem(s) produzida(s) no momento ou imediatamente após a repressão – que durou 

cerca de duas horas – ao movimento grevista dos servidores públicos do Paraná, que 

ficou conhecido como “Massacre do Centro Cívico”. O episódio está incluído no 

segundo momento da greve, de 44 dias, com 90% de adesão de educadores contra a 

aprovação do projeto de lei que propunha a alteração do sistema previdenciário no 

Estado do Paraná e que foi sancionado menos de 24 horas após a manifestação dos 

servidores no Centro Cívico.  

Os tipos de enquadramento assumem aqui cinco classificações: factual/episódico, 

quando há o relato de um fato sem haver contextualização; foco nas ações dos 

professores (protagonismo), quando o mote do texto jornalístico é o diálogo entre os 

integrantes do movimento e sua articulação com o governo, enfim, o protagonismo dos 

sujeitos coletivos; legislativo/executivo, quando é dado enfoque às medidas dos setores 

do poder público; criminalização do movimento, quando o foco é dado ao conflito e 

tensões em si associado a uma forma depreciativa do ativismo; e, por último, o 

enquadramento sobre violência/segurança quando o enfoque do texto é a apresentação 

de estatística acerca da repressão impetrada aos trabalhadores da educação, profissionais 

da mídia e estudantes.  

Na página do Brasil de Fato, o dia 29 de abril de 2015 registrou duas publicações – 

conforme o mecanismo de busca no portal do veículo com a expressão: “29 abril 2015” 

–, porém, aqui foi considerado apenas o texto jornalístico produzido no momento da 

repressão ao movimento. O mesmo critério foi adotado para o recorte e a seleção do 

texto jornalístico da versão online da Folha de São Paulo.  

A matéria “Truculência da polícia de Beto Richa deixa 107 servidores feridos”
6
 

demonstra já no título a responsabilidade/autoria do ato, ao qual lhe é atribuído como 

sinônimo de crueldade. O espaço utilizado para o texto ocupa quase duas páginas. Há 

                                                
6 Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/node/31944/ 

https://www.brasildefato.com.br/node/31944/
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duas fotografias, uma em plano geral do momento da repressão, onde se vê a fumaça 

das bombas de gás lacrimogêneo, e a outra num plano fechado em manifestante 

mostrando marca de bala de borracha no abdômen. 

O primeiro parágrafo iniciou-se com a descrição da totalidade de pessoas feridas (100) 

durante uma hora e meia em que a manifestação dos servidores foi reprimida. É 

mencionado o motivo dos protestos: “contra um projeto de lei que altera as regras de 

custeio da Paraná Previdência” – que ocorria em frente à Assembleia Legislativa, no 

Centro Cívico, em Curitiba. Explicou-se que a aprovação do projeto afetaria a perda dos 

direitos previdenciários e finalizou-se com a informação sobre o acampamento da 

categoria no local desde o dia 27 de abril, quando teve início o segundo período da 

greve. 

Ao longo do texto, a ação da Polícia Militar é descrita como truculenta, sendo 

caracterizada como “força de repressão”. Os adjetivos mais utilizados são “feridos”, em 

referência aos servidores e manifestantes; e “massacrados” para qualificar a situação 

dos professores. Houve o detalhamento dos manifestantes que sofreram ferimentos: 

idosos, crianças e deficientes e a menção sobre um disparo de bala de borracha que 

atingiu uma idosa próxima das grades do prédio da Assembleia Legislativa. A matéria 

cita também a mordida de um cachorro da Polícia Militar em um deputado e um 

repórter. Além disso, 25 soldados foram intoxicados com gás lacrimogêneo. 

O uso de adjetivos que caracterizam a ação repressora diante da manifestação dos 

servidores em greve demonstra um estímulo a uma avaliação moral por parte do Brasil 

de Fato. A saliência desse posicionamento se revela também na escolha dos verbos 

declaratórios – utilizados antes ou depois da fala do entrevistado. De um total de oito, 

quatro apresentaram carga neutra: “disse”, “publicou”, “questionou” e “respondeu”. Os 

outros podem ser classificados com carga negativa: “denunciou”, “ironizou”, 

“advertiu”. No complemento aos verbos declaratórios, o uso de um verbo de ligação 

com um adjetivo: “foi mais realista”, demonstra mais uma vez o juízo de valor 

assumido pelo veículo jornalístico quanto à fala do peemedebista Requião Filho – “Nós, 

como poder, deveríamos nos envergonhar do que aconteceu aqui hoje”. 

A metáfora da declaração do então prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet (PDT), foi citada 

no texto e como legenda da primeira foto da reportagem. “Parece uma praça de guerra” 

evidencia o enquadramento voltado à caracterização da ação da PM. Classificou-se, 

desta forma, que a reportagem se enquadra como violência/segurança, pois houve o 
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detalhamento do cenário da repressão impetrada aos manifestantes, na maioria 

servidores, em greve. Também houve contextualização sobre o motivo do movimento 

grevista. 

Na versão online da Folha de S. Paulo foram publicadas quatro reportagens no dia 29 de 

abril de 2015. Apenas a que foi divulgada às 15h07, com atualização às 22h51, foi 

considerada na presente análise, por se tratar do momento em que ocorria o “Massacre 

do Centro Cívico”, objeto deste artigo. O texto ocupou pouco mais de duas páginas. 

No topo da página da matéria jornalística a respeito do Massacre do Centro Cívico foi 

registrada uma galeria com 20 imagens, sendo que a principal mostra manifestantes se 

dispersando na tentativa de se protegerem contra as bombas de gás lacrimogêneo 

lançadas pela Tropa de Choque. As imagens revelaram o aparato policial montado como 

cerco à Assembleia Legislativa, servidores e estudantes durante ato contra o 

governador, e feridos sendo atendidos numa espécie de enfermaria na Prefeitura de 

Curitiba. 

Intitulada “Confronto entre PM e manifestantes deixa ao menos 170 feridos no Paraná”, 

a matéria colocou o enfrentamento dos envolvidos em situação de igualdade. De um lado, 

professores e servidores públicos e, de outro, a Polícia Militar, sob o comando do governador do 

Paraná.  

O primeiro parágrafo do texto apontou que a tentativa de rompimento do cerco da Polícia Militar pelos 

servidores estaduais na Alep gerou a reação da corporação com bombas de gás e balas de borracha. Foi 

finalizado com uma metáfora para o local: “virou uma praça de guerra”, e apresentado o número de 

pessoas feridas (170). 

Desse total foi informado o número de policiais feridos (20) e a estimativa de pessoas 

atingidas segundo a prefeitura de Curitiba. Houve explicação do porquê terem iniciado 

as manifestações: “Os protestos ocorreram no Legislativo porque os deputados votaram, 

a portas fechadas, o projeto do governo Beto Richa (PSDB) que modifica a previdência 

dos funcionários públicos estaduais”. 

O número aproximado pelo sindicato da categoria sobre o total de pessoas que 

participaram da manifestação foi citado. Nesse bloco de texto, foi mencionada a 

aprovação do projeto de lei, apesar dos protestos, devido à  maioria ser do mesmo 

partido político do governador, bem como o objetivo da proposta. Na sequência foi 

descrito que os manifestantes “reclamam que perderam benefícios”. 
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Um vídeo de um minuto e catorze segundos da TV Folha mostra o avanço do aparato 

policial sobre os manifestantes por meio do lançamento de bombas de gás, atiradas, 

inclusive, via helicópteros.  

Ao longo do texto, explicou-se o cerco da PM à Alep – motivado por ordem judicial. 

Foi detalhada a ação da polícia, mas também a dos manifestantes, parte deles 

professores, segundo a Folha: “atiraram pedaços de pau e pedras”; o prédio da prefeitura 

como local para agilizar o atendimento dos feridos; a prisão de seis pessoas, além de 

professores, foi mencionado a presença de “black blocks”; o tempo de “confronto” de 

pelo menos duas horas; e o detalhe da “operação de guerra” ao redor da Alep. O arredor 

da Alep foi descrito como “praça de guerra”, “tumulto” e a ação da PM foi denominada 

de “ataque”, porém com a justificativa de que a mesma teria reagido à tentativa de 

aproximação dos manifestantes ao prédio da Assembleia. 

O intertítulo “’Refúgio’” detalhou o número de pessoas socorridas por ambulâncias do 

Samu e por guardas civis municipais, sendo encaminhadas a hospitais. Citou o local que 

abrigou as pessoas que se refugiaram durante o tumulto, a interrupção por dez minutos 

da sessão na Alep devido ao avanço do gás no plenário da Casa, mas que foi retomada 

“mesmo com o barulho de bombas e gritos do lado de fora”. Foi mencionada a 

suspensão de aulas no Centro Municipal de Educação Infantil Centro Cívico, localizado 

próximo da Assembleia, por conta do desconforto e mal-estar gerados pelo gás. 

No intertítulo “Segurança”, o texto relatou o contingente de policiais que participaram 

da operação (quase 2 mil): “Ônibus do batalhão de choque, caminhões dos Bombeiros e 

até a cavalaria foram convocados para fazer a segurança do prédio”; os dizeres nos 

cartazes dos manifestantes e as palavras de ordem gritadas; a área bloqueada por 

policiais e a ordem de comandantes aos batalhões para dispersar com escudos, bombas 

de gás e spray de pimenta, caso houvesse “invasão do perímetro”.  

Já o intertítulo “Previdência” trouxe informações a respeito do “alívio” nas contas 

anuais do governo estadual com a aprovação do PL 252/2015; das categorias do 

funcionalismo público organizadas em greve, a exemplo dos professores, agentes 

penitenciários e servidores da saúde.  

O texto foi encerrado com a afirmação novamente sobre a ordem judicial, obtida pela 

direção da Alep, que proibia a “invasão” do plenário e que a Polícia Militar só agia para 

cumprir a decisão. Essa colocação revela um enquadramento que ameniza ou até mesmo 
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retira a responsabilidade pela repressão com violência da PM e, consequentemente, do 

governador Beto Richa, devido à ênfase na determinação do Poder Judiciário.  

Os verbos declaratórios utilizados são “explicar”, que denota carga neutra, e “orientar”, 

demonstrando carga positiva, que se refere à recomendação de um dos comandantes 

para a tropa de policiais: “Se precisar usar a tonfa [cassetete], é por baixo! Nada de sair 

girando por cima”.  

As fontes da matéria são duas: um policial e um dos comandantes do batalhão de 

choque, ou seja, nenhuma ligada à educação (professor, membro de sindicato da 

categoria, estudante). As expressões que caracterizam o evento, como a recorrente 

palavra “confronto”, evidenciam a criminalização do movimento grevista, associado a 

uma forma depreciativa do ativismo, sem a preocupação de contextualizar o motivo da 

luta e justificando o uso da violência por parte do Estado. 

 

Considerações Finais 

Por meio da análise de enquadramento, foi possível compreender quais elementos da 

realidade retratada pelos jornais online foram ampliados ou reduzidos. O uso de 

determinadas palavras, imagens, metáforas, adjetivos, advérbios e ironias revela as 

intenções jornalísticas quanto à ideia central organizadora acerca de determinado 

evento. O enquadramento jornalístico possibilita analisar a posição dos meios de 

comunicação sobre os acontecimentos. 

Ambos os jornais ressaltaram o componente da violência dos órgãos de segurança do 

Paraná, que marcou a dispersão e ferimento de mais de 200 pessoas, a maioria 

servidores públicos que protestavam contra a aprovação do projeto de lei 252/2015. 

Mas, à medida que a Folha de S. Paulo denomina de “confronto”, equaliza a força 

policial – munida de balas de borracha, spray de pimenta, bombas de gás lacrimogêneo 

e cassetetes –, com os servidores e estudantes, que segundo a Folha estariam armados de 

pau e pedras, constata-se que a reivindicação dos grevistas foi enquadrada de maneira 

criminalizada pelo veículo da grande mídia. 

Já no Brasil de Fato a responsabilidade pela ação planejada do bloqueio policial foi 

claramente atribuída ao governo do estado e a luta dos servidores legitimada pela 

narrativa noticiosa, com o enquadramento de violência e segurança. 

Desta forma, a análise de um veículo alternativo e um hegemônico mostra-se central 

porque permite identificar o embate cultural-ideológico do contexto em que são 
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subtraídos os direitos de trabalhadores. A mobilização da sociedade civil 

contemporânea em nome da garantia de direitos não apenas trabalhistas, mas também à 

educação pública e gratuita de qualidade, problematiza o papel dos meios de 

comunicação alternativos nesse tipo de articulação que busca, incessantemente, 

expressões de cidadania. Neste sentido, acredita-se que este estudo poderá contribuir 

para a discussão de modo amplo e crítico, situando o papel das mídias alternativa e 

tradicional/hegemônica e esclarecendo a relação existente com a mobilização social.  
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