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Resumo 

O presente artigo é um recorte de um trabalho submetido ao Programa de Iniciação 
Científica da ESPM-Sul, que possuiu o objetivo de identificar o posicionamento de 
Zero Hora nas Manifestações de 2013 por meio de uma análise de conteúdo das 
expressões implícitas contidas nos textos editoriais publicados entre abril e julho 
do mesmo ano. Entre as principais descobertas dessa pesquisa encontram-se a 
mudança de posicionamento do veículo, à medida em que as manifestações 
ganham proporções maiores e passam a ganhar a adesão de novos públicos, 
inclusive daqueles que correspondem aos leitores de Zero Hora, o que justificaria a 
nova linha editorial adotada pela empresa no juízo de valor desses fatos, 
considerando o poder de influência dos receptores na concepção da mensagem.  
 
Palavras-chave: Formato Editorial; Gênero Opinativo; Implícitos Subentendidos; 
Manifestações de 2013; Zero Hora. 
 

1 As manifestações de 2013 

 Em 25 de março de 2013, a Prefeitura de Porto Alegre oficializou o 

aumento da tarifa das passagens de ônibus, elevando o valor de R$ 2,85 para R$ 

3,05. Esse ato foi suficiente para provocar manifestações organizadas nas ruas da 

cidade. O primeiro protesto de maior intensidade ocorreu no dia 27 de março na 

capital gaúcha, com manifestantes se aglomerando em frente à Prefeitura da 

cidade e entrando em conflito com agentes da Brigada Militar. As reportagens da 

época noticiaram depredação no prédio que sedia a administração do município, 

inclusive com o secretário de Governança de Porto Alegre, César Busatto, sendo 

atingido com tintas. O movimento foi promovido por meio das redes sociais, 
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tradição que seria seguida durante as manifestações seguintes, contribuindo assim, 

para atrair o maior número possível de simpatizantes aos protestos (TERRA, 2015). 

As manifestações em frente à Prefeitura de Porto Alegre se repetiram até que em 4 

de abril de 2013 uma liminar obtida pela bancada do PSOL na Câmara de 

Vereadores suspendeu o aumento da tarifa, com o valor retornando aos R$ 2,85. A 

decisão judicial foi baseada em um suposto cálculo do Tribunal de Contas do Estado 

(TCE-RS), que considerava a frota ativa de veículos e não a total, o que viabilizaria 

uma diminuição dos custos e consequente ilegitimidade na decisão do reajuste das 

passagens. No momento do anúncio da suspensão do aumento ocorria um novo 

protesto frente ao Paço Municipal, em que os manifestantes comemoravam a 

decisão (G1, 2015). 

 A partir da repercussão nacional e internacional das manifestações 

realizadas em Porto Alegre, outras capitais brasileiras seguiram o mesmo caminho, 

com cidadãos se reunindo em locais públicos e reivindicando contra o aumento da 

tarifa de transportes coletivos. Apesar de a causa envolver diretamente todos os 

usuários de ônibus, a maioria inicial nos protestos era composta por jovens 

estudantes (G1, 2015).    

 A essas alturas, a população já estava engajada no comportamento 

ativista e incorporou entre as demandas reivindicadas nas manifestações causas 

coletivas como melhorias nos sistemas de saúde e educação, assim como o combate 

à corrupção e o zelo pelo patrimônio público. Essa fase das manifestações acolheu 

cidadãos de diferentes classes sociais e categorias de públicos, o que poderia 

justificar a legitimidade das exigências perante a opinião pública e a adesão de 

distintos agentes sociais ao movimento. Esse comportamento ativista e cívico 

curiosamente despertado pela população em 2013 pode ser entendido como fruto 

da mobilização e dos resultados das manifestações contrárias ao aumento das 

passagens de ônibus e, também, como a sinalização de uma nova mentalidade 

brasileira ao compreender os fenômenos de influência locais, diferenciando-se da 

conduta pacífica e apolítica identificada no senso comum como representação da 

sociedade local (FOLHA DE SÃO PAULO, 2015).   

 Esse comportamento também atraiu novos segmentos sociais ao 

ativismo, que eram críticos às manifestações, considerando que em um primeiro 

momento os atos eram arquitetados exclusivamente por forças políticas de 
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esquerda e simpatizantes da causa envolvendo o transporte coletivo. Lima (2015) 

descreve o perfil dos grupos protagonistas das manifestações nos períodos de abril 

a maio. 

Pelas bases sociais, de acordo com as correntes ligadas ao PSOL que 
mobilizam, o grosso da massa que está indo para as ruas são 
estudantes da rede pública de nível médio. Tem uma presença 
razoável de estudantes da Rede Universitária Federal, no caso, 
UFRGS, e um pouco também, de estudos federais, mas não é a 
maioria, embora o DCE da UFRGS(Diretório Central dos Estudantes) 
seja a entidade de base que mais organize. Agora, pelo perfil da 
Frente Autônoma, aí são estudantes da Rede Pública ou moradores 
jovens, de até 30 anos de idade, de bairros periféricos. Esse seria o 
conjunto dos que estão indo para a rua, em março, abril e maio 
(LIMA, 2015).  
 

 Esse perfil de público dos manifestantes não faz parte da parcela 

estimada dos leitores de Zero Hora, segundo o mesmo pesquisador, o que poderia 

presumir relação com o fato de o jornal repudiar as manifestações em um primeiro 

momento, como foi percebido em senso comum e melhor explorado no capítulo de 

análise desse trabalho. Lima (2015) entende que ao perceber o alcance dos 

objetivos iniciais almejados pelas manifestações e a adesão de grande parte da 

nação aos movimentos, Zero Hora e os outros grandes grupos de comunicação 

passaram a apoiar os protestos e, mais do que isso, tentar influenciar o percurso 

dos mesmos, em um momento em que já não haveria homogeneidade e 

organização unificada e sistemática pelas mesmas lideranças.  

Esse sentimento contra a representação pública também atrai grupos 
de direita, cujo germe vão colher nos protestos de 2015, na nova 
direita, que se organizam como grupos cibernéticos, como 
Movimento Brasil Livre, Revoltados On line, Alerta Geral. Aí tem os 
grupos de estudantes mais propensos ao liberalismo. Eles se 
aproveitam dessa janela de oportunidades. São Paulo tem direita 
organizada, chega a ter tribo de direita. Aí o movimento agarra para 
tudo quanto é lado. Tem a presença do Black Block, que apresenta o 
anarquismo organizado e seria esse grande setor mais combativo e 
promove o conflito direto, para valer. Tem uma massa de gente 
multiforme, que é a maior parte das pessoas comuns, aí vem aquela 
história dos cartazes, que era uma forma de fazer o protesto em 
Porto Alegre, que nacionalizou, com uma onda de internet. E tem os 
grupos de direita organizados que queriam a expulsão dos partidos 
políticos de esquerda, que em alguns momentos, até conseguiram 
(LIMA, 2015). 
 

 Esse cenário aponta para manifestações em diferentes etapas e perfis, 

de modo que, na visão de Lima (2015), manifestações comandadas por grupos de 

esquerda e com o objetivo específico da luta contra o aumento das tarifas do 

transporte coletivo transformam-se em movimentos justificativos por distintos 
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anseios e pela intervenção midiática, caracterizando uma revolta generalizada e 

condizente com os interesses da classe média e alta e, especificamente, do 

público-alvo e dos próprios proprietários dos grandes grupos de comunicação, já 

que estes buscavam direcionar os protestos, seguindo seus valores e interesses 

políticos. Essa conduta e a própria onda de adesão aos protestos a partir da 

internet gerava disputas internas dentro das manifestações, considerando as 

diferentes ideologias dos grupos organizadores dos atos em junho. 

 A partir desse contexto, é possível compreender melhor a funcionalidade 

do trabalho jornalístico em meio às manifestações, considerando o jogo de 

interesses que permeava o momento. A seguir, serão exploradas as técnicas 

jornalísticas na produção editorial, no intuito de que se compreenda melhor as 

bases responsáveis pela formulação da opinião editorial de Zero Hora. 

2 Produção editorial no jornalismo impresso 

O editorial é o formato do gênero opinativo responsável pela emissão do 

juízo de valor dos segmentos corporativos encarregados da manutenção e 

viabilização da existência do veículo jornalístico, representando uma visão ampla e 

de abrangência organizacional, em que ao mesmo tempo que se preocupa em 

garantir os deveres universais do jornalismo através da proliferação e defesa da 

diversidade de visões, assume, também, o compromisso com a fidelização à 

estratégia mercadológica empresarial.  

É através do editorial, principalmente, que o grupo proprietário e 
administrador do periódico manifesta sua opinião sobre os fatos que 
se desenrolam em todos os setores de importância e interesse para a 
comunidade e ligados à existência e desenvolvimento da empresa, 
intentando, desse modo, orientar o pensamento social para a defesa 
do bem comum (BELTRÃO, 1980, p. 51/52).  

Em editoriais dos jornais impressos, para que o texto seja reconhecido como 

de autoria institucional e seja vinculado diretamente ao pensamento da 

organização, existem algumas características linguísticas que reforçam a posição da 

empresa, caracterizando a identidade do núcleo emissor, possibilitando que os 

leitores adquiram percepções referentes ao universo organizacional e, assim, 

reconhecendo o perfil do enunciador da mensagem.  

A impessoalidade linguística e desvinculação do discurso como emissão 

individual de um profissional fortalece o senso de avaliação e julgamento das 
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temáticas abrangentes sob viés organizacional como finalidade básica da 

compreensão editorial. Deste modo, o emprego do verbo na terceira pessoa serve 

para transmitir a ideia de um texto institucional – que emita os princípios da 

empresa e comunidade inserida - e não apenas escrito por um jornalista. 

Fala-se em nome de uma instituição ou empresa, a qual assume 
responsabilidade pelo tratamento do objeto de sentido e pelas 
posições axiológicas assumidas, eximindo o redator do texto das 
responsabilidades jurídicas e enunciativas em relação ao conteúdo e 
posições assumidas em cada texto empírico, ou seja, o autor jurídico 
é a própria empresa jornalística, e esse funcionamento pode ser 
visto no uso de verbos de terceira pessoa e na ausência de 
elementos que refiram à primeira pessoa ou ao redator empírico do 
texto (ALVES FILHO, 2006, p. 85). 

Outro ponto que se observa como método quase que padrão nos editoriais é 

a ausência da assinatura dos editorialistas responsáveis pela elaboração. É mais 

uma estratégia para desvincular o texto do ponto de vista pessoal do jornalista 

redator, transmitindo a responsabilidade do que foi emitido à organização. Essa 

impessoalidade e ausência da figura individual de autoria são enaltecidas quando 

muitos veículos formalizam sua mensagem editorial através de estilos linguísticos 

claros e característicos da linguagem jornalística adotada nos manuais de redação 

da instituição. Seguindo essas práticas, são evitados quaisquer tipos de vícios de 

linguagem ou bordões pessoais e o texto deve ser construído em um tom que 

transmita seriedade, segundo Alves Filho (2006). 

Os textos não vêm assinados por nenhum autor individual, assim 
como não possuem pé biográfico. No geral, há apenas o rótulo 
editorial acima de cada texto individual, o que basta para indicar 
tratar-se de um texto cuja responsabilidade discursiva é da própria 
empresa jornalística. Da perspectiva da leitura, essa ausência serve 
para instaurar nos leitores uma interação de caráter institucional, ou 
seja, pode conduzi-lo a avaliar posições axiológicas, cuja 
responsabilidade é institucional e não pessoal (ALVES FILHO, 2006, 
p. 86). 

Conforme Beltrão (1980), a estrutura do texto editorial é padrão e obedece 

um estilo dotado de simplicidade e rigidez, sendo composta por cinco fases: título, 

introdução, discussão e conclusão. Essas etapas são responsáveis por contextualizar 

a problemática, apresentar os argumentos e justificativas que fortalecem a opinião 

de forma esclarecedora e convincente, e, a partir daí, expressar um 

posicionamento concluso e apto a despertar raciocínio e reflexão dos leitores.  
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O título, como o de uma notícia ou de um texto de publicidade, 
objetiva atrair a atenção do leitor. A introdução visa despertar-lhe o 
interesse para que prossiga na leitura. A discussão expõe argumentos 
com vistas à interpretação dos fatos, enquanto a conclusão pretende 
levar o leitor a aceitar a ideia exposta e enquadrar seu 
procedimento nas diretrizes traçadas (BELTRÃO, 1980, p. 58/59).    

 Esse padrão auxilia uma leitura sistemática e atraente, suscitando o 

pensamento dos leitores de forma organizada e que possibilitem a relação das 

ideias debatidas no texto com o senso pessoal dos receptores. Recursos estilísticos 

e estruturais como estes apresentados buscam diferenciar os editoriais das outras 

modalidades de produção opinativa, visando o reconhecimento do núcleo emissor – 

neste caso, a empresa jornalística - e, com isso, permitir a aproximação das 

ideologias e diretrizes retratadas com os interesses públicos e privados almejados, 

com uma mensagem que cumpra seu dever enunciativo.         

O papel do editorialista na sociedade é tão importante, pois ele não só 

reflete a opinião da instituição representada, como também contribui para o 

fortalecimento da opinião pública, sempre considerando o nível de credibilidade 

que a marca de sua empresa jornalística ostenta perante os cidadãos. Por isso, uma 

opinião expressa em editorial está apta não somente a julgar temas de ampla 

relevância, ela é também um mecanismo que contribui para formação de opiniões 

alheias, ajudando também a fortalecer ou destruir visões de mundo já afirmadas. 

Em muitos temas sociais polêmicos, os editoriais também buscam ser comedidos, 

evitando uma repercussão muito negativa e que abale a imagem da instituição. 

Para isso, eles baseiam-se em recursos linguísticos adequados às circunstâncias 

como o uso de expressões implícitas. Essas não transmitem uma posição tão clara 

sobre determinado tema e, por outro lado, não deixam de emitir a opinião – esta 

pode ser identificada em análise contextual e linguística.   

3 Implícitos Subentendidos 

Os textos do gênero opinativo requerem uma embasada argumentação e, 

além disso, necessitam de boa construção linguística para que cativem os leitores e 

não se tornem monótonos. Segundo teóricos como Beltrão (1980) e Oliveira (2009), 

essa premissa é válida para a maioria dos formatos opinativos e não é diferente 

com os editoriais. O que ocorre é que muitos desses trabalhos de juízo de valor se 

vinculam a importantes setores da sociedade. Por isso, o cuidado para que um 
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texto mal fundamentado produza acusações sem os requisitos necessários deve ser 

sempre muito grande.  

No caso do editorial, o compromisso com o que está sendo dito acaba 

incorporando um grau muito maior, pois ele está se manifestando em nome de um 

veículo detentor de prestígio público e detém obrigação não apenas com a 

cobertura mais verossímil possível, mas também em emitir e difundir ideias 

colaboradoras com a responsabilidade social. Com isso, os profissionais 

encarregados em redigir textos opinativos acabam se valendo de recursos 

proporcionados pela língua portuguesa, com o intuito de garantir maior segurança 

em suas redações, evitando comprometimento com supostas manifestações que 

possam ferir um ou outro segmento da esfera social a que fazem parte e não 

possam ser validadas, considerando a subjetividade das produções destinadas ao 

julgamento público. 

Entre esses mecanismos argumentativos que podem ser utilizados pela 

produção no gênero opinativo e, mais propriamente dito, no editorial, estão as 

expressões implícitas. Algumas opiniões estão sendo referidas, porém, não estão 

objetivas o suficiente e necessitam de uma reflexão maior para se entender o que 

o editorialista está querendo afirmar. Isso ocorre porque os textos opinativos em 

questão são construídos através do emprego de implícitos. Conforme Platão e 

Fiorin (2001, p. 301), "um texto diz coisas que parece não estar dizendo, porque 

não as diz explicitamente. Uma leitura eficiente precisa captar tanto informações 

explícitas quanto as implícitas". 

No entanto, em alguns casos, para que o leitor consiga entender o que o 

autor está querendo dizer, ele precisa ter conhecimento de outros fatos que não 

estão sendo referidos no texto, mas fazem parte do contexto do tema abordado. 

Um maior domínio da causa debatida na mensagem proporcionará ao receptor a 

percepção de informações e significados com teor opinativo que não conseguiria 

compreender caso não soubesse tudo o que ocorre no entorno do ambiente que 

cerca aquela opinião. 

Leitor perspicaz é aquele que consegue ler nas entrelinhas. Caso 
contrário, ele pode passar por cima de significados importantes e 
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decisivos ou – o que é pior – pode concordar com coisas que 
rejeitaria se as percebesse (PLATÃO E FIORIN, 2001, p.241). 

O emprego de implícitos na atividade textual pode se dar de duas maneiras. 

As expressões implícitas podem ser classificadas como pressupostas ou 

subentendidas. O primeiro caso ocorre quando a informação implícita pode ser 

desvendada em elementos da própria frase escrita. É uma afirmação ainda não tão 

clara, porém, palavras da mesma expressão acabam por desmistificar o que o 

comentarista pretende dizer quando utiliza este estilo de linguagem. Ou seja, para 

entender um conteúdo fragmentado por implícitos pressupostos não é necessária 

uma reflexão que vá muito além do próprio texto a ser lido. Já no caso dos 

implícitos subentendidos, as informações escondidas não estão na própria frase e, 

sim, no contexto em que o tema abordado está inserido, ou seja, é necessário um 

conhecimento de causa ou uma pesquisa abrangente para se poder decifrar essas 

expressões, pois a subjetividade da mensagem concreta dará luz à inúmeras 

interpretações e apenas o produtor emissor estará a par do real significado, em 

vista dos critérios adotados para a materialização do enunciado.   

O subentendido difere do pressuposto num aspecto importante: o 
pressuposto é um dado posto como indiscutível para o falante e para 
o ouvinte, não é para ser contestado; o subentendido é de 
responsabilidade do ouvinte, pois o falante, ao subentender, 
esconde-se por trás do sentido literal das palavras e pode dizer que 
não estava querendo dizer o que o ouvinte depreendeu (PLATÃO E 
FIORIN, 2001, p. 244).  

Assim, o uso de implícitos subentendidos acaba ocorrendo mais 

constantemente no universo jornalístico do que o de pressupostos, pois os 

profissionais se valem desse recurso em textos opinativos para evitar se 

comprometerem, permitindo ao público mais de uma interpretação, 

oportunizando-se da liberdade subjetiva e de uma construção linguística menos 

rígida e mais rebuscada, como visto anteriormente, nos padrões norteadores do 

gênero opinativo. Deste modo, uma opinião indevida pode ser negada sem causar 

tanta turbulência, porque ela não teria sido explicitada e estaria sujeita a mais de 

uma versão.  

Os comentaristas emitem algumas opiniões em cima de informações, 
sem recuperá-las, apenas confiando na capacidade do ouvinte em 
encontrá-las de acordo com as circunstâncias em que se envolve o 
tema abordado no texto. Essa lógica caracteriza-se com o emprego 
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dos implícitos. É necessário uso de raciocínio e ter conhecimento 
prévio do contexto para se decifrar o que está sendo proferido pelo 
emissor, no texto (FARINA, 2011, p.6). 

A interpretação que o leitor adotará em um texto composto por linguagens 

implícitas pode ser muito relativa, dizendo muito mais respeito ao receptor do que 

ao emissor da mensagem. Essa capacidade de reflexão dependerá muito do 

contexto sociocultural e características pessoais do leitor. Desse modo, a expressão 

implícita pode ou não ser decifrada, mas o estudo e o nível cultural do cidadão 

acabam sendo relativamente proporcionais ao discernimento de conteúdos 

implícitos, considerando o leque de conhecimentos e inserção sociológica e 

ideológica de cada cidadão em um diferente contexto. Na visão de Candaten (2011, 

p. 13), “o significado passa a ser conhecido a partir do que não se disse 

explicitamente, levando-se em consideração o contexto situacional e os diferentes 

conhecimentos cognitivos, não só de caráter linguísticos, mas também 

socioculturais”.   

A utilização de recursos implícitos nos materiais opinativos de hoje evidencia 

a discussão da necessidade de o embasamento racional adquirir uma relevância 

mais elaborada ou não, antes de se emitir determinada opinião. A convicção e 

imposição de uma visão opinativa amparada em argumentos sólidos evitaria a 

possibilidade de abstração e questionamento do significado de certas mensagens 

publicadas, revogando o risco de prejudicar a credibilidade não somente dos 

jornalistas como do veículo como um todo, no caso dos editoriais.  

A análise e compreensão dos significados implícitos ocorrem por meio da 

fragmentação de determinados textos em expressões que demandem maior 

interpretação. Cada enunciado passa a ser correlacionado com seu contexto e 

implicações, possibilitando, a partir desta técnica e conhecimento do leitor, 

decifrar e encaminhar ideias claras e concisas que, quando equiparadas e 

relacionadas, admitirão o entendimento mais objetivo acerca do texto, captando 

assim, a verdadeira intenção e cunho ideológico da mensagem. Este será o modelo 

empregado na análise dos editoriais de Zero Hora referentes às manifestações de 

2013. 

4 Análises 
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 A metodologia desse estudo consiste em uma pesquisa qualitativa do tipo 

exploratório, com o corpus de análise selecionado pare esse artigo sendo 

representado por dois textos editoriais de Zero Hora que ilustrassem de maneira 

sólida as duas contraditórias visões do jornal – como verificado no processo de 

pesquisa integral submetido ao Programa de Iniciação Científica da ESPM-Sul - a fim 

de explorar esses posicionamentos e entende-los sob a perspectiva da significação 

implícita e da análise contextual. As técnicas de coleta de dados foram pesquisa 

bibliográfica e observação documental dos editoriais que abordassem as 

manifestações, nos períodos de abril a julho de 2013. Já a técnica de análise dos 

dados foi análise de conteúdo do objeto empírico.    

Abaixo, são apresentadas as análises dos posicionamentos de Zero Hora em 

relação às manifestações de 2013 por meio da desconstrução das expressões 

implícitos subentendidas em dois textos editoriais. Neste artigo, foram 

selecionadas mensagens de períodos diferentes, afim de que se pudesse admitir 

uma compreensão maior do posicionamento adotado em circunstâncias diversas 

acerca do contexto das manifestações como um todo.  

Texto 1: Boicote à democracia 
Data: 15/06/2013 
Assim como merecem repúdio o vandalismo e as depredações, também não se pode 
aceitar que tropas armadas e sustentadas pelos contribuintes se 
voltem contra eles, sem discriminar delinquentes e cidadãos responsáveis. 
O Brasil dormiu assustado na última quinta-feira devido às manifestações violentas 
em pelo menos cinco capitais, que resultaram em prédios depredados, veículos e 
equipamentos públicos incendiados, confrontos entre policiais e manifestantes, 
prisões e ferimentos. O pretexto para a maioria dos protestos é o preço das tarifas 
de transporte público, uma causa simpática à população, mas desvirtuada pelo 
vandalismo, pela presença de delinquentes infiltrados nos movimentos sociais e 
também, em alguns casos, pela reação desproporcional das forças policiais. 
Mais do que assustado, o Brasil passa a dormir preocupado com a explosão de 
protestos de rua que não apenas defendem direitos legítimos de alguns setores da 
sociedade mas também ferem as prerrogativas constitucionais de todos - entre as 
quais a da segurança pública, a da propriedade privada e a de ir e vir. Como 
explicar a legitimidade democrática dos protestos para pessoas presas em estradas 
bloqueadas, sitiadas e ameaçadas pelas batalhas entre manifestantes e policiais, 
vendo seus veículos e estabelecimentos comerciais depredados por grupos 
mascarados ou desprotegidas porque as forças de segurança deixam de policiar a 
cidade para se concentrar nos locais do protesto? 
Evidentemente, como em qualquer conflito, todos os lados devem ser ouvidos. E 
um olhar mais distanciado do fenômeno indica que os manifestantes não estão 
isolados na sua ação. Recente pesquisa do Instituto Datafolha, feita em São Paulo, 
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demonstra que 55% dos entrevistados apoiam os protestos contra o preço das 
tarifas de transporte, mas 78% condenam o emprego de violência nas 
manifestações. Repudiam a violência de parte à parte, pois a polícia paulista, 
como mostram fartamente os registros jornalísticos dos fatos, também exagerou 
na repressão, atingindo culpados e inocentes com cassetetes, bombas de gás e 
balas de borracha. 
Ninguém pode desejar uma situação dessas. Assim como merecem repúdio o 
vandalismo e as depredações, também não se pode aceitar que tropas armadas e 
sustentadas pelos contribuintes se voltem contra eles, sem discriminar 
delinquentes e cidadãos responsáveis. Talvez já esteja passando da hora de um 
diálogo aberto e desprendido, em que todas as partes interessadas coloquem seus 
argumentos e busquem soluções coletivas. 
Há, porém, um fato desconcertante nessas manifestações. Elas parecem refletir 
muito mais um modismo orquestrado pelas redes sociais do que propriamente 
interesses específicos de setores realmente desassistidos da sociedade. Basta 
observar o perfil dos manifestantes: entre eles é muito mais fácil encontrar jovens 
universitários do que operários e pessoas de pouca instrução, que dependem muito 
mais do transporte coletivo para se deslocar de casa aos locais de trabalho. Isso 
não chega a ser uma deformação, pois é natural que as pessoas melhor informadas 
representem as minorias sem voz. O que causa perplexidade é a presença nos 
eventos de radicais que encobrem o rosto para depredar e mesmo de marginais 
com antecedentes criminais. Também é incompreensível e inaceitável o protesto 
imotivado, como ocorreu na última quinta-feira em Porto Alegre, onde o preço das 
passagens de ônibus está contido por medida judicial. 
Esses delinquentes comprometem as boas intenções da maioria e boicotam a 
democracia. O povo brasileiro lutou pela liberdade democrática para poder 
protestar livremente, para poder questionar seus governantes e representantes 
políticos sem sofrer represálias, para contar com uma imprensa livre que possa 
retratar fatos e opinar sobre eles, para ter a oportunidade de equacionar seus 
conflitos sem se submeter a pressões econômicas, políticas ou de qualquer 
natureza - mas também para não viver sob a ameaça da violência, venha de onde 
vier. 
Manifestantes que ultrapassam os limites da lei e da civilidade, assim como 
autoridades que chancelam a violência do Estado, são sabotadores da democracia. 
 Enunciado: “O pretexto para a maioria dos protestos é o preço das tarifas de 
transporte público, uma causa simpática à população, mas desvirtuada pelo 
vandalismo, pela presença de delinquentes infiltrados nos movimentos sociais e 
também, em alguns casos, pela reação desproporcional das forças policiais.” 

Subentendido: Na expressão “O pretexto para a maioria dos protestos é o preço 
das tarifas de transporte público, uma causa simpática à população, mas 
desvirtuada pelo vandalismo”, o editorialista dá a entender que os atos de 
vandalismo superaram a legitimidade da causa, afirmando que as manifestações 
passam a ser mais reconhecidas pelos confrontos violentos entre policiais e 
cidadãos e atos de vandalismo do que por um movimento que busque reivindicar 
um direito da população. 

Enunciado: “Como explicar a legitimidade democrática dos protestos para pessoas 
presas em estradas bloqueadas, sitiadas e ameaçadas pelas batalhas entre 
manifestantes e policiais, vendo seus veículos e estabelecimentos comerciais 
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depredados por grupos mascarados ou desprotegidas porque as forças de segurança 
deixam de policiar a cidade para se concentrar nos locais do protesto?” 

Subentendido: O enunciado expressa a opinião implícita através de um 
questionamento. Porém, a série de elementos descritos na perguntam levam o 
autor à ideia de que os protestos têm adquirido caráter anti-democrático no 
sentido de que violam os direitos de convivência pacífica, locomoção e segurança 
pública a muitos segmentos sociais, como garantidos na constituição. O 
questionamento é um dos recursos implícitos que lava o leitor a determinada 
interpretação sem afirmá-la. 

Enunciado: “Talvez já esteja passando da hora de um diálogo aberto e 
desprendido, em que todas as partes interessadas coloquem seus argumentos e 
busquem soluções coletivas.” 

Subentendido: A expressão reforça a posição editorial já expressa em publicações 
anteriores a esta data de que ambas as partes envolvidas pouco preocupam-se em 
buscar soluções que satisfaçam todos os lados envolvidos nas manifestações. O 
editorial afirma implicitamente que o conflito e a busca por interesses únicos de 
cada segmento está acima do bem coletivo, por isso, o confronto é mais benéfico 
do que diálogos que proponham concessões de ambos os lados. 

Texto 2: Por um Brasil mais justo 
Data: 20/06/2013 
Até no uso da máscara simbólica do justiceiro do filme V de Vingança por alguns 
jovens, o movimento brasileiro de protestos guarda semelhanças com antecessores 
como o Occupy Wall Street, nos Estados Unidos, e a Revolta dos Indignados, na 
Espanha. Porém, as pessoas que tomaram as ruas e praças do país nas últimas duas 
semanas têm motivações específicas, bem diferentes do suspiro anticapitalista 
norte-americano e da reação espanhola ao corte de benefícios sociais e ao 
desemprego. Como bem mostram os cartazes expostos pelos manifestantes em 
cada marcha, eles exigem providências para um espectro de problemas, que vão do 
transporte público caro e de má qualidade ao combate à corrupção, passando por 
demandas conhecidas nas áreas de saúde, educação e segurança. Em resumo: 
querem um Brasil mais íntegro e mais justo para todos. 
Então, não basta que os governantes atendam pautas eventuais, como a redução 
das passagens de ônibus já anunciada em algumas cidades, inclusive por 
administradores que relutavam em fazer concessões à população. Isso, 
evidentemente, representa um avanço em termos de cidadania, pois resulta de 
uma pressão com objetivo bem definido. Mas seria ingenuidade imaginar que todas 
as exigências poderão ser satisfeitas, até mesmo porque o leque de reivindicações 
inclui algumas causas verdadeiramente utópicas. 
Ainda assim, é impositivo que homens públicos e lideranças da sociedade se 
reciclem a partir deste protagonismo jovem, que acrescenta uma nova força 
política à realidade do país. Mesmo que seja preciso um distanciamento maior 
para o perfeito entendimento desta verdadeira revolução impulsionada pelas 
mídias sociais, já está absolutamente claro que este segmento da sociedade não se 
sente representado pelas instituições, pelos partidos e pelos atuais dirigentes 
políticos. O desafio, portanto, é captar esta insatisfação e buscar novas fórmulas 
para atendê-la. 
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Claro que os jovens não sabem tudo, nem podem tudo e muito menos têm a 
solução para a maioria dos problemas que querem ver resolvidos. Mas estão 
dizendo que são parte desta solução, que querem ser ouvidos, que estão dispostos 
a lutar por um país melhor. Essa oportunidade tem que ser aproveitada. É 
evidente que esta onda de indignação vai arrefecer em algum momento, como 
aconteceu recentemente nos países referidos no início deste texto e ao longo da 
história em muitas outras nações. Que deixe, então, sementes positivas para uma 
mudança real. A mensagem dos jovens não pode ser subestimada. Como escreveu o 
escritor francês Georges Bernanos, “é a febre da juventude que mantém o resto do 
mundo numa temperatura normal; quando esta febre desaparece, o mundo inteiro 
treme de frio”. 
 
Enunciado: “Até no uso da máscara simbólica do justiceiro do filme V de Vingança 
por alguns jovens, o movimento brasileiro de protestos guarda semelhanças com 
antecessores como o Occupy Wall Street, nos Estados Unidos, e a Revolta dos 
Indignados, na Espanha.” 
Subentendido: Ao comparar as manifestações de 2013 com movimentos históricos 
mundiais, o enunciado sugere implicitamente que os protestos já atingiram uma 
categoria maior, podendo ser classificados como onda de revoltas ou até mesmo 
uma revolução no país. 
Enunciado: “Em resumo: querem um Brasil mais íntegro e mais justo para todos.” 

Subentendido: Esse enunciado sintetiza o fato de os protestos serem comandados 

por diferentes categorias e cada uma delas possui demandas e anseios 

diferenciados, necessitando de melhorias sociais urgentes. Essa frase pode indicar 

implicitamente que o Brasil possui suas estruturas danificadas na maioria dos 

setores e isso causaria prejuízos diferentes a diversos segmentos da nação. Ou seja, 

os problemas brasileiros são generalizados e não são atitudes específicas que 

garantem melhorias a uma ou outra classe que calariam a insatisfação. 

Enunciado: “Que deixe, então, sementes positivas para uma mudança real. A 

mensagem dos jovens não pode ser subestimada.” 

Subentendido: A expressão “sementes positivas para uma mudança real” sinaliza a 

ideia de que as transformações não acontecerão da maneira “utópica” como os 

manifestantes jovens desejam, contudo, as suas indignações devem ser ouvidas, no 

sentido de se encontrar soluções identificadas com a realidade capazes de 

melhorar o Brasil. 

5 Conclusão 

 As análises apresentaram uma alteração no posicionamento de Zero Hora, de 

modo que o primeiro texto apresenta a reprovação por parte do veículo às 

manifestações, em uma alusão ao suposto caráter antidemocrático que os 

movimentos adquiriram, considerando o fato de que os protestos partiam de 
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segmentos específicos e as consequências dos mesmos traziam prejuízos para a 

maioria da população. Da mesma forma, as atitudes de vandalismo estariam 

contaminando negativamente os atos.  

 Já o segundo texto enaltece o poder de mobilização dos jovens no intuito de 

encontrar alternativa para o futuro próspero do país, o que indicaria a legitimidade 

e contribuição dos movimentos. Essa mudança de rumo se justificaria pelo próprio 

caráter e reavaliação da sociedade de forma generalizada que os protestos 

admitiram em um segundo momento, sendo encarados e protagonizados por uma 

massa significativa da sociedade, estando as manifestações mais identificadas com 

os valores do público-alvo de Zero Hora e com o comportamento de ativismo e 

politização surpreendentes que a população passaria a incorporar a partir daquele 

momento.  

 Essa maior identificação dos ideários de Zero Hora e seus públicos de 

influência com a segunda etapa das manifestações se justifica pelo fato de muitos 

dos manifestantes representarem classes sociais de poder aquisitivo médio e alto, 

conforme descrito por Lima (2015), aproximando a realidade não apenas 

jornalística, mas também, empresarial do veículo Zero Hora às organizações dos 

atos, já que, segundo o cientista político, muitas das lideranças no mês de junho 

representavam ideologias neoliberais, próximas aos valores do Grupo RBS, detentor 

do jornal. Esse fenômeno corresponde à premissa de Beltrão (1980), que teoriza 

que o julgamento editorial está diretamente vinculado não apenas aos valores do 

veículo, mas, como também, aos interesses de todos os públicos que sustentam a 

viabilidade financeira e social da empresa detentora dos meios de produção 

jornalística.  

 Mesmo que a tendência do julgamento de Zero Hora tenha sido pela 

legitimação dos movimentos a partir da transformação das manifestações, 

considerando a nova sintonia dos atos com as demandas do público receptor, 

valores tradicionais do veículo como a busca por soluções racionais e que 

defendessem a ordem pública e a fiscalização do poder político foram preservados, 

mantendo o discurso institucional da defesa da democracia, como manifesto no 

primeiro texto. De resto, o jornal continuou combatendo o vandalismo nas 

manifestações e pregou a separação dos atos de violência dos protestos pacíficos, 
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os quais passara a legitimar, conduta que se ampara pela preservação da 

democracia e defesa da sociedade, valores esses apresentados nos norteadores 

estratégicos do veículo. A grande diferença é que nos momentos iniciais das 

manifestações, todos os atos eram vistos como antidemocráticos, por 

representarem uma suposta minoria da sociedade e, na visão do jornal, o bloqueio 

de ruas e avenidas por grupos homogêneos violava os direitos universais de livre 

locomoção e prejudicava o cotidiano de uma maioria da sociedade. Contudo, a 

aceitação e adesão de parcela numerosa da sociedade a esse comportamento 

ativista transformou essa percepção e auxiliou na construção de um novo 

significado para as manifestações de rua, sempre considerando as modificações do 

próprio perfil de público-alvo, que passara a simpatizar e valer-se de manifestações 

de rua para pleitearem seus direitos.   
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