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Resumo 

O conceito de televisão proposta por Muniz Sodré (2008) em diálogo com a construção 

metodológica do mapa das mediações de Martín-Barbero (2008) é base da investigação 

deste artigo que propõe discutir e analisar a cobertura televisiva do Jornal Nacional 

sobre as ocupações das escolas de São Paulo durante o período da proposta de 

reorganização da gestão de Geraldo Alckmin. Em menos de três semanas um 

movimento iniciado e liderado por jovens secundaristas ocupam mais de 200 escolas em 

todo o Estado de São Paulo. Na grande mídia, especificamente no Jornal Nacional, a 

primeira veiculação de matéria sobre o assunto foi exibida mais de um mês após a toda 

articulação dos estudantes.  
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Introdução 

No Brasil virou senso comum de que a população se informa e se entretém pela 

televisão. Mesmo com o surgimento da internet e crescente avanço tecnológico, o 

aparelho televisivo está em 97% das casas no país segundo dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (Pnad), realizada em 2014 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Entre os programas de maior influência da televisão 

estão os telejornais, seja em termos comerciais, seja em termos de impacto e 

credibilidade. Os telejornais estão entre as maiores audiências dos canais e possuem os 

intervalos mais caros. No caso da TV Globo, canal de maior audiência no Brasil desde a 

década de 1970, o Jornal Nacional (JN) é apontado pela emissora como principal 

programa e possui o intervalo comercial mais caro da TV brasileira. Em um 

levantamento feito pela empresa Meta Pesquisa de Opinião, encomendada pela 

Secretaria de Comunicação da Presidência da República em 2010, mostra o JN como o 

telejornal mais assistido nos lares brasileiros, com 56,4% da preferência. 

A televisão, assim como outros meios de comunicação, é considerada espaço de 

produção e reprodução de valores e comportamentos, exercendo influência na formação 

da opinião pública entre os brasileiros. Em A comunicação do Grotesco, Sodré afirma 
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que “O veículo [a televisão] impõe ao receptor a sua maneira especialíssima de ver o 

real” (1971, p.61). Para o autor, ao ligarmos a televisão, já estaríamos fazendo parte de 

uma teleorganização, cujo uso do código compete ao emissor. A tevê, aí, é forma social, 

e o meio técnico serve para manter essa relação imagem/receptor. A imagem, porém, 

não denuncia o social e nem responde o que significa a ação cultural que há nesta 

relação social entre sistema televisivo e receptor. É nessa combinação do meio natural 

com o meio técnico onde aflora a problemática do poder do sistema televisivo, através 

de uma mídia que, para Sodré, processa “uma retórica tecnoburocrática de inspiração 

gerencial” (1971, p.72).  

A televisão no Brasil representa uma massificação da informação que é 

produzida a partir de grandes empresas de comunicação com interesses e vontade de 

controle da população. O meio de comunicação televisivo não é compreendido por 

Sodré como um espaço dos interesses de uma representatividade da população, ao 

contrário, sustenta valores e comportamentos de um pequeno grupo de família que 

detém os veículos de comunicação.  

Desta forma, Sodré sustenta que o espaço televisivo é desmotivador para uma 

ação ativamente política. No lugar da pessoa política ativa, temos um indivíduo 

consumidor passivo, cuja participação está limitada ao jogo do mercado: “Nesse 

contexto social em que a democracia é mais senso-comum e ambiência cotidiana do que 

paixão ideológica, os meios de comunicação adquirem um novo estatuto cultural e uma 

posição de poder sem precedentes na História do mundo” (1971, p.70).  

Em seu outro livro O Monopólio da Fala, Sodré apresenta que “estas culturas 

diferenciadas, implicando freqüentemente em formas alternativas de comunicação 

(comunicação interpessoal e oral como via de regra), são incompatíveis com o código 

implícito do medium. A cultura (enfatiza-se: o conjunto das relações de sentido) é agora 

a própria operação de disfarce e escamoteação dos mecanismos de poder acionados pela 

produção material” (2008, p.125). Toda a ação, convertida ao discurso pedagógico, é 

substituída por imagem e palavras. Em nome da neutralidade e da objetividade, a mídia 

administra um espaço social sem quaisquer pretensões de ouvinte. No lugar do ouvinte 

está o sujeito-consumidor. No lugar da ambivalência, está o simulacro. 

Ao examinar que tipo de poder é o da sociedade de consumo, Sodré ressalta a 

análise de Foucault sobre o sistema do poder panóptico, popularizado no século XVIII 

em função da penitenciária modelar de J. Bentham. Nesse sentido, Foucault serve para 
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salientar o significado do poder na cultura ocidental em relação à concepção de poder 

vivenciada na cultura negra. Em Vigiar e punir (1975), Foucault derrubara a perspectiva 

tradicional do poder como lugar de controle e de repressão para mostrar em que medida 

era lugar de produção:  

As cerimônias, os rituais, as marcas pelas quais se manifesta no soberano o 

mais poder são inúteis. Há uma maquinaria que assegura a dissimetria, o 

desequilíbrio, a diferença. Pouco importa, conseqüentemente, quem exerce o 

poder... física de um poder relacional e múltiplo, que tem sua intensidade 

máxima não na pessoa do rei, mas nos corpos que essas relações, justamente, 

permitem individualizar ... O panoptismo é o princípio geral de uma nova 

“anatomia política” cujo objeto e fim não são a relação de soberania, mas as 

relações de disciplina (Foucault, 1975, p. 167-172). 

 

Esse poder panóptico, concentracionista e tecnoburocrático, refere-se a um poder 

disciplinar, que, para Sodré, atingiria com a televisão (capital, família, democracia, 

escrita) o seu “mais bem acabado momento técnico na comunicação social” (Sodré, 

1971, p. 17). Essa abstração operacional do código, iniciada com a escrita, depois a 

imprensa, as teletecnologias, e agora, com a internet estaria justamente nessa forma de 

mediação da mensagem, conseqüência da conversão de falante/ouvinte para 

emissor/receptor, o que caracteriza fonte de poder da ideologia. Nesta perspectiva, 

Martin-Barbero em Dos Meios as Mediações aprofunda a pesquisa de recepção 

tangenciando os processos produtivos da indústria cultural não se dedicando ao exame 

de suas rotinas, ideologias profissionais, produtos e práticas, mas abarcando todo o 

processo de comunicação e seus contextos histórico político e econômico.  

A análise da produção material realizada por Karl Marx
3
 serve de inspiração a 

Martin-Barbero para elaborar os circuitos da comunicação. A investigação de Marx 

acerca das relações entre produção, consumo, distribuição e troca seria o equivalente as 

lógicas da produção e consumo e da recepção, formatos industriais e matrizes culturais 

em Martín-Barbero (2003, p.16), onde formatos e matrizes seriam os “textos” 

produzidos com as lógicas históricas e sociais. Ou seja, a produção em comunicação 

pressupõe um consumidor (espectador televisivo), mas que normalmente não chega até 

ele. E se estudarmos a recepção pressupõe um produtor que produziu um texto 

televisivo sob certas condições de trabalho, mas não o alcança.  

Os termos de recepção e consumo são utilizados frequentemente como 

sinônimos para indicar o conjunto dos processos sociais de apropriação dos produtos da 

mídia. Martín-Barbero defende que ao estudarmos a mídia, é necessário 

                                                 
3
 Karl Marx, Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crítica da economia política. 

São Paulo/Rio de Janeiro, Boitempo/Editora UFRJ, 2011.  
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compreendermos o estudo da reprodução cultural e social, inscrevendo-se, portanto no 

debate acerca da divisão de classes que desvela o princípio estrutural de todos os 

aspectos da vida no capitalismo.  

O conceito de televisão proposta por Sodré em diálogo com a construção 

metodológica do mapa das mediações de Martín-Barbero servirá de base da 

investigação deste artigo que propõe discutir e analisar a cobertura televisiva do Jornal 

Nacional sobre as ocupações das escolas de São Paulo durante o período da proposta de 

reorganização da gestão de Geraldo Alckmin. O problema a ser investigado neste artigo 

é a cobertura televisiva pelo Jornal Nacional das escolas ocupadas durante o período de 

outubro de 2015 a janeiro de 2016. 

 

O caminho das ocupações e das mediações 

No dia 06 de outubro de 2015 foi realizado por mais de 1,2 mil estudantes 

secundaristas o primeiro ato centralizado contra a reorganização das escolas proposta 

pelo governo da gestão de Geraldo Alckmin. Na reorganização 93 escolas seriam 

fechadas, 754 tornariam instituições de ciclo único. E 311 mil estudantes seriam 

deslocados por faixas etárias (segundo dados da Secretaria de Estado de Educação de 

São Paulo). No dia 09 de novembro de 2015, os estudantes ocuparam a primeira escola 

em Diadema-SP. Em menos de três semanas um movimento iniciado e liderado por 

jovens secundaristas ocuparam mais de 200 escolas em todo o Estado. Na grande mídia, 

no recorte deste artigo, especificamente no Jornal Nacional (JN), produzido pela Rede 

Globo, a primeira veiculação de matéria sobre o assunto foi exibida no dia 30 de 

novembro, praticamente mais de um mês após a toda articulação.  

Nesses quase quatro meses de ações pelos estudantes secundaristas o Jornal 

Nacional exibiu cinco matérias relacionadas ao assunto, no entanto somente em uma 

delas foi possível identificar quais as demandas reivindicadas pelos estudantes. Mas em 

nenhuma delas foi informado sobre quais as motivações dos estudantes ocuparem as 

escolas, o que se consegue identificar nas informações transmitidas é que eles são contra 

a reorganização, mas os motivos de serem contrários não são aprofundados nas matérias 

apresentadas pelo Jornal Nacional.  
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Os secundaristas chegaram a produzir, durante o período das ocupações nas 

escolas, um documentário
4
 (Lute como uma Menina) relatando a partir de uma 

perspectiva feminista todo o processo de ocupação, que enfatiza que o início e a 

continuidade das ocupações se deram a partir de uma “auto-organização autônoma, sem 

representação nas ruas e sem partido”. Ainda de acordo com os depoimentos deste 

documentário, dois fatores foram principais motivadores para a articulação dos 

estudantes: “falta de informações sobre o processo de reorganização do governo de SP” 

e “mudanças anunciadas pelo Estado sem prévia discussão pública”.  

Mas por que as ocupações em São Paulo não foram pautas de relevância a serem 

veiculadas no Jornal Nacional a partir do fato em si? E como se deu a cobertura e 

abordagem deste assunto no mesmo Jornal? Os estudantes foram ouvidos? A população 

brasileira, assim e especificamente os moradores do Estado de São Paulo, 

compreenderam o que de fato estava ocorrendo sobre as ocupações? Que tipos de 

mediações estavam presentes e possibilitaram a formação de uma cobertura televisiva 

pelo Jornal Nacional? Essas questões não serão respondidas neste artigo, mas são 

provocadoras e indícios para análises sobre a cobertura televisiva de Jornal Nacional 

sobre as ocupações a partir do mapa de mediações de Martín-Barbero.  

O modelo comunicacional barberiano estabelece a recepção midiática como um 

processo de interação, em que entre o emissor e o receptor há um espaço de natureza 

representativa ou simbólica que é preenchido pela mensagem, a qual é configurada com 

múltiplas variáveis. Essa complexidade de fatores que envolve a mensagem faz com que 

a intenção inicial emitida pelo emissor possa não vir ser a mesma captada e recebida 

pelo receptor. 

Martín-Barbero propõe deslocar o eixo da pesquisa em comunicação: do estudo 

dos meios para as práticas sociais ou, nos seus próprios termos, “dos meios às 

mediações”. Entretanto, Martín-Barbero (2009a, p. 153) reconhece que, após seu 

primeiro mapa, apresenta nova armação onde vão estar em destaque as “mediações 

comunicativas da cultura”: a tecnicidade, a institucionalidade, a socialidade e as 

“novas” ritualidades. Para ele, a mudança foi “reconhecer que a comunicação estava 

mediando todos os lados e as formas da vida cultural e social dos povos. Portanto, o 

olhar não se invertia no sentido de ir das mediações aos meios, senão da cultura à 

comunicação”. É nesse novo deslocamento que se ancora uma possibilidade de 

                                                 
4
 Documentário Lute como uma Menina foi produzido em 2016 pelos estudantes das ocupações nas 

escolas em São Paulo e está disponível em www.youtube.com/watch?v=8OCUMGHm2oA   

http://www.youtube.com/watch?v=8OCUMGHm2oA
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desenvolvimento de pesquisa empírica que dá conta da integração entre o espaço da 

produção e da recepção, ao mesmo tempo em que não perde de vista o aspecto 

comunicacional. 

A implicação do pensamento barberiano de analisar a comunicação a partir da 

cultura pressupõe não centralizar a observação unicamente nos meios, mas ampliar a 

análise para as mediações. É através das observações conceituais que se pode conceber 

a mediação como conexões com elementos diversos que formam um todo novo, espécie 

de ponte que permite alcançar um novo panorama sem sair totalmente do primeiro. O 

ato de mediar significa fixar entre duas partes um ponto de referência comum, mas 

eqüidistante, que a uma e a outra faculte o estabelecimento de algum tipo de inter-

relação, ou seja, as mediações seriam estratégias de comunicação em que, ao participar, 

o ser humano se representa a si próprio e o seu entorno, proporcionando uma 

significativa produção e troca de sentidos. Na verdade, a proposta barberiana centra-se 

na observação do espaço simbólico ou representativo que medeia a relação entre 

emissor e receptor.  

“o eixo do debate deve se deslocar dos meios para as mediações, isto é, para 

as articulações entre práticas de comunicação e movimentos sociais, para as 

diferentes temporalidades e para a pluralidade de matrizes culturais” 

(MARTIN-BARBERO, 2002, p. 55).  

 

 

A diferença central do processo de recepção dessa teoria em relação aos estudos 

tradicionais dos efeitos provocados pela comunicação midiática está no fato de que a 

circulação dos novos meios de propagação e produção de elementos culturais são 

condicionados pelas tecnologias da Comunicação. Estas trabalham em harmonia com a 

sensibilidade e as formas de percepção do povo, que dotado de sentido interpreta a 

mensagem a partir do seu repertório sociocultural. Dessa forma:  

 

“Pensar os processos de comunicação neste sentido, a partir da cultura, 

significa deixar de pensá-los a partir das disciplinas e dos meios. Significa 

romper com a segurança proporcionada pela redução da problemática da 

comunicação à das tecnologias” (MARTÍN-BARBERO, 2000, p. 297). 

 

 

A experiência e a complexidade de conteúdos provenientes do encontro entre o emissor 

e receptor é que ditam a forma como a mensagem será absorvida pelo receptor, como 

explica o próprio autor:  

“A verdadeira proposta do processo de comunicação e do meio não está nas 

mensagens, mas nos modos de interação que o próprio meio – como muitos 
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dos aparatos que compramos e que trazem consigo seu manual de uso – 

transmite ao receptor” (MARTIN-BARBERO, 2002, p. 55). 

 

Entretanto, os mecanismos de manipulação, que prevêem e prescrevem reações, 

apontados pelas teorias de recepção tradicionais, não são ignorados por Martín-Barbero. 

Na verdade, ele denuncia a eminente interação entre a Indústria Cultural e os seus 

consumidores e destaca que as tecnologias não são apenas ‘parafernália da era 

eletrônica’, constituindo-se em organizadoras da percepção, tanto no plano da existência 

individual como na esfera da vida coletiva.  

O conceito de hegemonia de Antonio Gramsci permitiu a teoria das mediações 

admitir tanto a reprodução do sistema de dominação quanto a resistência a esse mesmo 

sistema. O aporte gramsciano, ao entender a hegemonia como um processo vivido pelos 

sujeitos sociais, fez com que Martín-Barbero, para compreender o processo de 

comunicação, investigasse não só as peripécias do dominador, mas também os 

elementos que no dominado trabalham a favor do dominador, ou seja, a cumplicidade 

inconsciente de sua parte e a sedução que se produz entre ambos. 

Assim, a hegemonia não seria centralizada ou estática, como acreditavam 

alguns, mas uma posição que pode se refazer constantemente. Dessa forma, uma classe 

só pode tornar-se hegemônica se passar a representar, também, interesses que as classes 

subalternas identifiquem como seus. A importância da incorporação desse conceito na 

análise da dimensão cultural é destacada e reafirmada por Martín-Barbero como um 

avanço teórico:  

“A hegemonia nos permite pensar a dominação como um processo entre 

sujeitos onde o dominador intenta não esmagar, mas seduzir o dominado, e o 

dominado entra no jogo porque parte dos seus próprios interesses está dita 

pelo discurso do dominador. E, segundo elemento que nos traz Gramsci com 

o conceito de hegemonia, é que essa dominação tem que ser refeita 

continuamente, tanto pelo lado do dominador como pelo do dominado” 

(Apud ESCOSTEGUY, 2001, p. 99).  

 

Dessa forma, a problemática da comunicação é deslocada para a cultura; para o 

processo de produção de significados; para o complexo e ambíguo espaço da 

experiência dos sujeitos. Assim, o receptor não é apenas um mero decodificador dos 

conteúdos das mensagens impostas pelo emissor, mas também produtor de novos 

significados. Embora designado como dominado, em nível econômico, mantém um 

espaço interior de resistência que lhe permite rechaçar conteúdos discursivos que 

culturalmente não são reconhecidos por ele. 
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Uma das dimensões da tecnicidade instaurada pela mídia é a marcação temporal 

do ritmo das atividades prosaicas do cotidiano e da percepção do tempo como fluxo 

descontínuo, simultâneo e instantâneo (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 40-42). É a 

atualidade midiática que organiza as relações sociais nas sociedades complexas: no 

plano social, ela representa as condições de visibilidade e de apreensão do social pelos 

indivíduos; no plano da cultura, a instauração de uma cultura focada no presente; no 

plano individual, a possibilidade de pertencimento a uma cultura universal e a inclusão 

social. 

As ritualidades cotidianas organizadas com base no uso dos meios técnicos 

comunicacionais contribuem igualmente para definir as identidades do receptor, 

definições (móveis e transitórias) de si mesmo e de pertencimento coletivo. A 

socialidade ou sociabilidade concerne às relações sociais, ao indivíduo/sujeito e seus 

múltiplos pertencimentos identitários com base em referentes individuais, de gênero, 

etnia e geração que são estruturados a partir de uma posição de classe. A compreensão 

da socialidade exige uma formação teórica tão ampla que parece reforçar nosso 

argumento acerca da necessidade de teorias especializadas para entender o processo de 

recepção e, por conseguinte, a impossibilidade de capturar, teoricamente e 

empiricamente, o processo inteiro de comunicação. 

A primeira matéria exibida pelo Jornal Nacional foi no dia 30 de novembro de 

2015 intitulada “Estudantes de escolas ocupadas protestam em São Paulo”. No texto 

jornalístico estava a manifestação de rua que os estudantes organizaram para chamar a 

atenção do Governo do Estado e também da população para a questão da reorganização 

das escolas, que segundo os estudantes não houvera diálogos com os próprios e a 

comunidade escolar e foi já apresentada como um projeto aprovado pela Secretaria de 

Estado de Educação. A matéria com duração de dois minutos inicia com o repórter em 

voz OFF enfatizando que os protestos dos estudantes ocorreram em horário de muito 

trânsito nas ruas de São Paulo. O repórter chega a noticiar: “As filas de carros e ônibus 

se multiplicaram”. A primeira entrevista da matéria é com uma mulher, identificada 

como babá, que passava próxima a manifestação e diz ser a favor do protesto, mas 

afirma que os estudantes não deveriam “fechar todas as ruas”.  

A segunda entrevista é com Maria Izabel Noronha do Sindicato dos Professores 

do Ensino Oficial de São Paulo (Apeoesp), que diz ser contrário ao fechamento das 

escolas, mas que está aberta ao diálogo com a Secretaria de Educação. A terceira e 
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última entrevista desta matéria é com Fernando Padula, chefe de gabinete da Secretaria 

de Estado de Educação de São Paulo, que afirma: “que apresentem as propostas, nós 

não temos problemas em rever nossa posição, caso a gente tenha errado”. Durante o 

texto jornalístico, o repórter apresenta a proposta e os objetivos da reorganização pela 

Secretaria de Educação e traz dados do número de escolas ocupadas até aquele 

momento: segundo a Secretaria - 190 escolas e pelos dados divergentes do Sindicato 

(Apeoesp) - 204. Nenhuma entrevista foi realizada ou mencionou os estudantes das 

manifestações. Não houve nenhum posicionamento de quem estava nas manifestações.  

A segunda exibição sobre o assunto foi à matéria veiculada no dia 1º de 

dezembro de 2015 com o título: “Alunos de escolas ocupadas fazem novo protesto em 

São Paulo” com duração de 2 minutos e 47 segundos. A âncora do Jornal Nacional 

informa que há 23 dias estudantes ocupam escolas em SP contra a reorganização e que 

uma dessas escolas havia amanhecido nesta data destruída. A repórter então identifica a 

Escola Estadual Coronel Antônio Paiva de Sampaio, em Osasco, como ocupada desde o 

dia 16 de novembro e chama a atenção para a destruição das salas de aula: “Nenhuma 

sala ficou intacta (...). A porta da biblioteca ficava fechada, mas os vândalos 

arrombaram”. Na fala da repórter, os vândalos supostamente são os estudantes que 

ocuparam as escolas. Nesta matéria são realizadas quatro entrevistas: (1) A diretora da 

Escola contabiliza os equipamentos furtados. (2) A dirigente regional de ensino defende 

“não conseguimos identificar quem danificou as escolas”. (3) A presidente do sindicato 

dos professores afirma que “não se constatou nenhum caso de destruição em escolas 

ocupadas” e ainda complementa “parece uma situação encomendada”. (4) O chefe de 

gabinete da Secretaria de Educação reforça “certamente isso não é coisa de aluno, isso 

aqui é coisa de movimentos políticos e que visam a destruição do patrimônio público”. 

Esta segunda matéria apresenta informações que aparentam estigmatizar as ocupações 

como badernas, os estudantes enquanto vândalos e as articulações enquanto 

organizações institucionalizadas. É visível a intenção de identificar um “inimigo” e 

condená-lo como contrário a educação ou a própria proposta do governo. No final da 

matéria somente com imagens da manifestação de rua dos estudantes, o repórter em 

OFF informa sobre o protesto que foi título da chamada da matéria.  

No dia 04 de dezembro de 2015 foi exibida a terceira matéria sobre as ocupações 

no Jornal Nacional sob o título “Alckmin suspende plano de reorganizar o sistema de 

ensino” com a maior duração de 4 minutos e 02 segundos. A âncora apresenta a matéria 
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com a notícia que estudantes e Polícia Militar entraram em confronto novamente nas 

ruas. A primeira entrevista é com o motorista que estava no trânsito da avenida Faria 

Lima, onde ocorria o ato, ele diz: “Não é justo tirar o direito dos trabalhadores de 

transitar nas ruas por conta de um protesto”.  A segunda entrevista é com o chefe de 

gabinete da Secretaria de Educação, Fernando Padula, que diz que em uma reunião de 

emergência com o Governador Geraldo Alckmin decidem demitir o Secretário de 

Educação Herman Voorwald e rediscutir escola por escola: “recebo a mensagem e 

respeito às mensagens dos estudantes e dos pais”. A terceira entrevista é com uma 

estudante que é identificada como Mariah Alessandra Gomes. A matéria é finalizada 

com a nota da PM com a informação que os estudantes desrespeitaram o direito de ir e 

vir dos cidadãos.  

No dia 23 de dezembro foi exibida a quarta matéria sobre as ocupações no Jornal 

Nacional sob o título “Estudantes continuam ocupando algumas escolas de São Paulo” 

com duração de 2 minutos e 35 segundos. A matéria inicia com a informação sobre 

como ocorreram às depredações em algumas escolas ocupadas. E pela primeira vez uma 

estudante de uma das escolas ocupadas aparece em entrevista, no entanto a repórter 

salienta que ela não poderá ser identificada porque é menor de idade. A estudante 

aparece em sombra com a voz distorcida e fala sobre a falta de diálogo com o governo 

de SP e a suposta suspensão pelo Governo da proposta de reorganização, já que segundo 

ela não foi repassado à decisão as ocupações. Na segunda entrevista mais uma vez com 

o chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Fernando Padula, ele afirma que “o 

governo já suspendeu a proposta de reorganização” e “temos de garantir o fim do ano 

letivo, senão teremos que entrar até fevereiro”.  

Exatamente um mês depois, no dia 04 de janeiro de 2016, o Jornal Nacional 

exibe a seguinte matéria: “Alunos se retiram da primeira escola que tinha sido ocupada 

em São Paulo” com duração de 2 minutos e 28 segundos. A única entrevista da matéria 

é com o chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Fernando Padula.  

Todas as matérias produzidas pelo Jornal Nacional apresentaram uma única voz 

como “verdade” e importância no contexto das ocupações. Fernando Paduala, 

representante do Governo Estadual, teve o maior percentual de participação nas 

matérias veiculadas. Como nos contextualiza Martin-Barbero no mapa das mediações a 

institucionalidade está relacionada aos meios empregados para a produção de discursos 

públicos com a finalidade de atender as lógicas dos interesses privados. Este 
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entendimento é complementado pela compreensão da dimensão da tecnicidade, entender 

quais as vozes e o que elas nos informam nas matérias das ocupações é questionar quais 

os discursos que desejam ser construídos pelas informações transmitidas pelo Jornal 

Nacional. A própria quantidade de matérias parece ser proposital para não reforçar um 

ideário de resistências sobre um assunto fundamental relacionado a ritualidade do mapa 

de Martin-Barbero: a educação. Discutir educação a partir do jornalismo do JN é 

conduzir para os interesses dos pequenos grupos dominantes, não propor pautas que 

podem se conectar a algo maior de interesse de todos, como por exemplo, retrancas 

sobre as propostas de educação do Ministério da Educação ou de outras correntes 

pedagógicas.  

Neste sentido a cultura massiva reforçada pelas matérias do JN distanciam os 

estudantes da população e pior, incitam o conflito entre eles, quando, por exemplo, 

iniciam uma matéria sobre manifestação de rua dos secundaristas, com os trabalhadores 

que estão sendo “impedidos” de ir e vir no trânsito em decorrência do ato. É construído 

pelo discurso imagético um entendimento contrário ao que propõe os estudantes. 

Deslegitima as ocupações e insere um tema urgente de discussão pública como pauta 

secundária do processo. “Destruir uma escola” se tornou recorte principal das pautas das 

matérias do JN sobre o assunto. Mas a “destruição” sobre a educação no Estado não foi 

nem sequer discutida por especialistas que cotidianamente são convidados a 

complementar tais pautas exibidas no jornalismo do Jornal Nacional. 

 

As escolas ocupadas: silêncio e criminalização pelo jornalismo televisivo  

Diante deste cenário, é urgente e legitimador compreendermos a televisão como 

um espaço de produção e reprodução de sentidos a partir de interesses de pequenos 

grupos que estão contrários ao que a população possa acessar as informações que 

retratam uma dada realidade, como foi apresentado na introdução deste artigo. O Jornal 

Nacional é assistido por milhares de pessoas que são cotidianamente influenciados pelas 

suas informações, a televisão é referência na construção da opinião pública, como os 

próprios Sodré e Martín-Barbero nos apresentaram e como conceitua Ignacio Ramonet.  

 

“Quando, na metade do século XIX, aparece a imprensa de massa, surge um 

novo ator: a opinião pública, tal como a chamamos hoje. A imprensa faz, 

constrói, cria opinião pública. Como diz Pierre Bourdieu, “a opinião pública 

não existe, ela é o reflexo dos meios de comunicação”; se não existisse 

comunicação de massa, não haveria opinião pública, e sim pressupostos ou 

crenças. A opinião pública pressiona os poderes legítimos e, além disso, 

transmite a eles seu descontentamento ou sua desaprovação em relação a tal 
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ou qual medida, sendo um agente indispensável para o bom funcionamento 

da democracia atual.” (MORAES, 2013, p.65) 

 

No contexto da Democracia fundamentada nos três poderes, temos ainda um 

terceiro agravante: o legislativo, executivo e judiciário, tem cada um seu contrapoder, já 

a mídia não admite nenhum tipo de oposição. “O poder econômico”, argumenta Ignacio 

Ramonet no livro Mídia, Poder e Contrapoder, “deve suportar o poder sindical, que o 

contradiz e critica. Mas quem critica o poder midiático? Em nossas sociedades, ele é o 

único sem um contrapoder”. E este é um ponto fundamental a ser pensado e debatido no 

âmbito da crítica de mídia. Muito embora, aproveitando as brechas possibilitadas pelas 

novas tecnologias, a crítica de mídia e o controle normativo não alcançará a magnitude 

da mídia. O que só reforça a necessidade permanente de debate em torno da questão e 

aplicação de estratégias que possam introduzir equilíbrio, capaz de alojar um exercício 

de contrapoder. 

Ramonet alerta ainda para o desaparecimento do jornalismo investigativo, 

resultado do atrofiamento das qualidades dos jornalistas. Uma situação que corrompe a 

democracia. Tais fatores colaboram para que o exercício do direito à liberdade de 

expressão só possa ser desfrutado por um determinado setor social. Na atual conjuntura, 

a mídia não exercita a liberdade de expressão e sim o direito à censura, na medida em 

que decide o que ganha visibilidade, como por exemplo, a criminalização dos estudantes 

que ocuparam as escolas ou e a deslegitimação dos atos de ruas organizados pelos 

secundaristas.  

Na esteira de Ramonet, Pascual Serrano reitera o desvirtuamento do papel de 

quarto poder da imprensa, sua total negação do contrapoder e a vinculação econômica 

que sobrepõe, inclusive, o poder político. Ele destaca a liberdade de imprensa/empresa 

como direito do empresariado de operar num determinado setor. 

“Sob o manto da liberdade de imprensa, o poder midiático conseguiu um 

nível de impunidade impressionante. A mídia hoje mente constantemente, 

manipula, insulta e destrói o prestígio e a trajetória de quem cruzar seu 

caminho. Sua intolerância a qualquer poder legítimo e democrático que ousar 

tocar seus privilégios é absoluta. Ela investiu duramente contra os governos 

progressistas latino-americanos que fundaram televisões públicas, 

concederam canais de TV e emissoras de rádio para os movimentos sociais, 

aprovaram leis que obrigam a garantir a veracidade dos conteúdos.” 

(MORAES, 2013, p.72) 

 

Ramonet afirma ainda que os meios de comunicação são como verdadeiros 

entraves ao sistema democrático, “cada vez menos fiáveis e menos úteis à cidadania” 

(Ramonet, p. 53). Para ele, a mídia não exerce quarto poder justamente porque não 
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admite qualquer tipo de contrapoder. Não se pode criticar ou questionar os meios de 

comunicação sob pena de ser tachado de antidemocrático, censurador. Um sombrio 

cenário promissor haja vista as propostas de regulação da mídia no Brasil, tão 

necessárias para garantir acesso e pluralidade nos sistemas midiáticos, mas que são 

propositalmente atacadas pela grande mídia.  

Dênis Moraes reforça que o papel dos meios de comunicação é “reivindicar o 

pluralismo e o valor das histórias e culturas e motivar-nos à reflexão sobre o mundo 

vivido”. Serrano aponta caminhos para a efetivação de outro jornalismo possível na 

internet. Conscientes das múltiplas facetas da crise midiática (de mediação, de 

credibilidade, de objetividade, de autoridade, de informação e de distribuição), 

experiências de comunicação contra-hegemônicas podem depositar grandes 

expectativas na regeneração do modelo comunicacional, se souberem aproveitar-se 

delas. “(...) no atual sistema de mercado não são os governos que aplicam a censura, são 

os meios de comunicação”. 

 

Conclusão 

Não se pode deixar de chamar atenção também para alguns pontos interessantes 

que as matérias veiculadas pelo Jornal Nacional sobre as ocupações das escolas em São 

Paulo nos apresentam: (1) O tempo de duração das cinco matérias é menor que outras 

que são cotidianamente televisionadas e se manteve em até 2 minutos e alguns 

segundos. A maior matéria foi quando do anúncio do adiamento da reorganização e da 

renúncia do Secretário de Educação Herman Voorwald. (2) Todas as matérias 

tendenciaram a criminalização do ato dos estudantes. (3) As manifestações de ruas pelos 

secundaristas foram deslegitimadas junto à população. (4) Não houve nenhuma voz por 

parte dos estudantes ou alguma representação que se posicionasse a favor das 

ocupações, pelo contrário, as vozes institucionais de representação do Governo foram 

uníssonas. (5) Tentativa por parte do JN de construir um inimigo que estivesse por trás 

da auto-organização dos estudantes. (6) Foram somente cinco matérias durante quase 

quatro meses de ocupações. 

Pensar a comunicação exige uma tomada de posição imediata. Num contexto de 

mais de 200 escolas ocupadas em São Paulo em 2015, o silêncio e a demora da 

imprensa sobre a mobilização dos estudantes é mais um capítulo do processo pelo qual 

passa o país desde o segundo turno do período eleitoral nacional em outubro de 2014, 
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exemplar quando falamos de ausência de diversidade e garantia do acesso à informação 

no Brasil. 

Muita gente só tomou conhecimento das ocupações que ocorreram em São Paulo 

e posteriormente em todo o Brasil com o desencadeamento de um segundo processo 

onde mais de mil escolas ocupadas em todo o país contra a PEC 241 e a Reforma do 

Ensino Médio, durante o período eleitoral municipal em outubro de 2016, quando locais 

de votação no segundo turno das eleições municipais tiveram que ser trocados em 

função das escolas mobilizadas. Até ali, as matérias – principalmente na televisão – 

foram raras.  

As poucas matérias produzidas pelo Jornal Nacional sobre as ocupações das 

escolas são apenas reflexo de como as pautas fundamentais relacionadas a direitos 

básicos inerentes aos seres humanos, como é o caso da Educação Brasileira, são tratadas 

e colocadas em lugares de não importância e visibilidade pela grande mídia, em especial 

a televisão. Educação não ser pauta principal está intimamente relacionada à 

desconstrução de direitos e um afronta à democracia, principalmente aquele relacionado 

ao direito à informação.  

Parafraseando Paulo Freire, o ativismo midiático, como emissor ou como 

receptor, pode ser útil para nos informarmos, mas deve ser parte de um processo mais 

amplo que nos leve a ler e analisar o mundo com o objetivo de transformá-lo. Pensar 

que tudo isso pode ser conquistado pela televisão ou tela de um computador seria um 

grande erro. Devemos entender os meios de comunicação como integrantes de um 

direito à comunicação, esta estendida como direito humano. A campanha #OcupaTudo 

criada nas redes sociais após golpe no Brasil em agosto de 2016, com a saída da 

presidenta Dilma, talvez possa fazer mais sentido quando começarmos a compreender 

como a imprensa (entendida não somente como escrita, mas também como rádio, 

televisão e internet) tornou-se o quarto poder.  

Ignacio Ramonet propõe ir além, que todos nós participemos da criação de um 

quinto poder, que se expressaria mediante a crítica ao funcionamento dos meios de 

comunicação, papel que antes cabia ao quarto poder. Ele nos apresenta o seguinte 

questionamento: “O que um cidadão mais ou menos ativo numa sociedade democrática 

deve fazer?”. E ele mesmo responde: “Questionar a forma como a mídia dá conta da 

realidade”. Isso é criar um quinto poder, ressignificando o que a opinião pública deve 

ser.  
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