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RESUMO

No mês de junho de 2013, a população brasileira pode visualizar uma série de manifestações ocorridas em vários centros urbanos deste País. No 
contexto das aglomerações, estavam participantes que se mobilizavam contrários a uma série de eventos, tais como: aumento das passagens do 
transporte público, gastos considerados exorbitantes para a produção de um evento esportivo, além de mazelas nunca resolvidas, como: a 
precariedade da saúde e da educação ofertadas pelo Estado. A gênese desses movimentos pode estar associada ao fenômeno conhecido como 
Primavera Árabe, uma serie de protestos, alguns violentos, que marcaram o mundo árabe a partir de 2011. Nesses eventos, os participantes 
mostravam seu descontentamento com a falta de democracia e dificuldades econômicas, enfrentadas pela população. Aqui no Brasil as 
manifestações, em alusão ao movimento pioneiro, foram denominadas, por alguns órgãos da imprensa nacional, como Primavera brasileira. 
Segundo a Folha de S. Paulo (2013), o movimento teve três fases: a primeira com a maior participação de estudantes, muitos ainda não tinham 
participado de outros movimentos sociais, criticavam o aumento das passagens no transporte público. A segunda fase teve maior engajamento 
popular e ampliação dos temas reivindicados. A terceira etapa ficou conhecida pela imprensa com a dos “black bloc”, designada pelos jornais 
como a mais destruidora dos espaços públicos e dos estabelecimentos privados. A visualização destas manifestações ocorreu, em grande parte, 
pela divulgação nos meios de comunicação, que noticiavam cotidianamente os eventos. A imprensa nacional tomou para si o trabalho de 
desvendar os episódios, assim, as leituras de alguns jornalistas promoveram como se verdade fossem suas opiniões para os ouvidos do restante 
da população. Este trabalho tem por finalidade compreender os diversos discursos produzidos pela imprensa escrita brasileira, em especial os 
jornais Folha de S. Paulo e O Globo durante a cobertura das manifestações de junho de 2013, a fim de identificar as mudanças ocorridas em seus 
editorais e no tratamento dado aos envolvidos. O método indutivo será o norteador deste estudo com uso das pesquisas exploratória e descritiva, 
a coleta dos dados será realizada a partir de manchetes de capa e matérias produzidas pelos jornais Folha de S. Paulo e O Globo, ambos de 
circulação nacional. As conclusões da pesquisa encontram-se em estágio prévio, portanto, com base nas observações realizadas nas capas e 
editoriais dos jornais foram observadas, que nos primeiros dias das manifestações, a imprensa discursava sobre o caos. Desta forma, os 
participantes eram tratados como agitadores, sendo a eles  atribuídos adjetivos, tais como: baderneiros e desordeiros. Conforme o movimento 
ganhava maior participação  numérica da  população, inclusive arrastando as denominadas classes médias, a imprensa determinava a importância 
de alguns temas e apresentava maior destaque nos seus editorias. Os temas eram veiculados com relevância e muitas pessoas eram entrevistadas 
como símbolo de uma possível mudança. As matérias designavam como justas as reinvindicações para o país, construindo a nova face do 
movimento. Com o passar dos dias, as manifestações apresentavam ações mais violentas, fato que era citado inúmeras vezes pelos editoriais. 
Novamente o movimento  assume outro papel. Naquele momento, a forma mais apresentada para designar os participantes eram de bárbaros e 
vândalos. Estes termos eram atribuídos sem contexto histórico, como exemplos apenas de desordem. A partir destas mudanças percebe-se,  que 
as narrativas midiáticas destes jornais, foram transformadas  e julgadas conforme o interresse do meio, que caracterizava os participantes e suas 
pautas, conforme o movimento se intensificava, desta forma, contribuiiram para a construção e adoação de discursos genéricos sobre o 
movimento.
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