
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

 



O
s meios de comunicação brasilei
ros, à época das revoluções árabes, 
em 2010, repercutiram os protes
tos realizados em busca de demo
cracia. Logo depois, em 2011, a 

ocupação da Praça Tahrir e a queda do ditador 
egípcio, Hosni Mubarak, tomaram novamente a 
cena mobilizando correspondentes, motivando 
coberturas ao vivo, cadernos especiais e análises 
que transitavam da política à sociologia.

Como elemento importante de cada uma des
sas revoluções estava o novo e, à época, ainda 
pouco popular, mundo das redes sociais. 
Cerceados por regimes ditatoriais ou imobili
zados por linhas editoriais “contestáveis”, os 
grandes veículos do mundo deixaram uma 
lacuna que foi preenchida por blogueiros e ati
vistas que conseguiram mostrar o que aconte
cia em seus países.

Anos depois, a imprensa brasileira assiste a 
cenas parecidas. Apesar de cultura e contexto 
histórico diferentes, não faltaram comparações 
entre os protestos no Brasil, desde o início de 
junho, e as revoluções no mundo árabe. Por aqui, 
as semelhanças vão desde as mobilizações via 
redes sociais até a enxurrada de conteúdo produ
zido e disseminado por não jornalistas na web.

Diferentemente de outros países, em que os 
grandes veículos estavam censurados, no Brasil 
a cobertura tradicional ajudou a amplificar o que 
estava limitado ao mundo digital. No saldo dos 
episódios, a conta da liberdade de informação 
ficou negativa. De um lado, pela violência da 
polícia contra cidadãos e jornalistas. Do outro, 
pela violência de grupos infiltrados responsáveis 
pela depredação de equipamentos de emissoras 
e agressão a repórteres.

DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS
Se nas revoluções árabes as redes sociais 

foram protagonistas, no Brasil, pela primeira 
vez, elas tiveram força de mobilização, porém, 
potencializadas pela cobertura da mídia tradi
cional, Em participação na Globo News, o jorna
lista Jorge Pontual, de Nova York, pontuou que 
“é a grande mídia que está dando a possibilidade 
de os protestos serem vistos”.

Pesquisa do Datafolha, ainda em junho, cons
tatou que as redes sociais representavam a “ins
tituição” de maior prestígio para 65% dos pau
listanos, enquanto a imprensa vinha com 61%. 
Ana Brambilla, especialista em redes sociais, diz

que os veículos demoraram a entender a propor
ção do tema. Para ela, as redes deram “um banho 
de jornalismo colaborativo”. “O conteúdo que 
circulou na web deu ângulos diferentes do 
mainstream, como já é de se esperar em uma 
cobertura vinda de colaboração.”

O jornalista Pedro Doria, editor-executivo de 
plataformas digitais de O Globo, diz que, além 
da imprensa, os governantes também tiveram 
dificuldade de entender o que surgiu nas redes. 
“O fenômeno que chegou ao Brasil é maior e 
mais transformador. Se ganhar escala, a notícia
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não é boa nem para o PT, nem para o PSDB.” 
Leonardo Sakamoto lembra que as redes sociais 
se materializaram nas ruas. “Boa parte dos car
tazes eram comentários do Facebook e do 
Twitter, mas, se havia pessoas com reivindica
ções legítimas, o outro grupo se sentiu à von
tade para agir da mesma forma que age nas 
redes, sob anonimato e com ataques verbais e 
físicos a militantes e jornalistas.”

DIREITO DE SE POSICIONAR
Por parte dos veículos tradicionais foi difícil 

encontrar o equilíbrio. Inicialmente, a linha edi
torial de algumas publicações deu ênfase aos 
atos de vandalismo que destoavam do ritmo das 
reivindicações. Após a manifestação do dia 13 de 
junho, em São Paulo, marcada pelos excessos da 
Polícia Militar, a cobertura mudou, sobretudo 
porque muitos jornalistas saíram feridos. Em 
editoriais daquele dia, os jornais Folha de S.Paulo 
e O Estado de S. Paulo pediam ações mais enérgi
cas da polícia. Em sua coluna, a ombudsman da 
Folha, Suzana Singer, ressaltou que o erro dos 
dois veículos foi terem sido generalistas.

O posicionamento desses jornais contribuiu 
para que outros meios fossem criticados por 
coberturas consideradas “parciais”, e os veículos 
foram acusados de incitar a violência. A TV 
Globo passou a ser vítima de radicais. A situação 
perdeu o controle quando jornalistas começaram 
a ser agredidos. No dia 17 de junho, Caco Barcellos 
e sua equipe foram impedidos de atuar em São 
Paulo. A emissora fez sua defesa em editorial, lido 
no “Jornal Nacional”. Na ocasião, defendeu a tese 
de ter mostrado todos os lados desde o início.

Outras emissoras também viraram alvos. A 
Record teve um carro incendiado e jornalistas 
agredidos. A repórter da Band, Rita Lisauskas, foi 
atacada com vinagre. Seu colega, Fabio Pannunzio, 
foi hostilizado e um carro da emissora, tombado. 
O SBT teve um veículo queimado, e um repórter 
da EBC foi atacado por seguranças na cidade de 
Niterói (RJ). Na análise do historiador e sociólogo 
Marco Antonio Villa, a violência contra a impren
sa pelas coberturas representa um comporta
mento de “teor fascista”. Para ele, faz parte da 
democracia que um veículo de comunicação 
adote a linha editorial que quiser.

MÍDIA MAIS MADURA
Villa pontua que as manifestações em que a 

polícia passou dos limites representaram um
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divisor de águas na cobertura, permitindo que os 
veículos mudassem o tom. “A imprensa pulou 
de um lado para o outro. Percebo até mesmo 
uma ingenuidade por parte dos jornalistas, que, 
eufóricos com as manifestações, empobreceram 
a informação.” Para ele, a instabilidade da 
imprensa deu-se pelo fato de os protestos, da 
forma como ocorreram, representarem um fenô
meno ainda desconhecido. “Muitos jornalistas 
de hoje nunca cobriram outras manifestações, 
ou até mesmo momentos como as ‘Diretas Já’ e 
o impeachment do Collor.”

O “pula-pula” apontado por Villa foi eviden
ciado em várias situações. O apresentador José 
Luiz Datena, da Band, e o comentarista da TV 
Globo, Arnaldo Jabor, mudaram de posição 
publicamente, após serem alvos de pesadas crí
ticas, assim como outros articulistas que muda
vam os pontos de vista de acordo com os fatos, 
e tentavam, em alguns casos, encontrar parale
los com manifestações da época da ditadura.

José Maria Domingues dos Santos, jornalista 
que trabalhou no Diário da Noite e na Folha da 
Tarde durante o regime militar, confessa que sen
tiu mais medo de “levar porrada” nas manifesta
ções atuais do que na ditadura. “Naquela época, 
as forças policiais não estavam habituadas ao 
novo regime, e, até 1968, existia uma espécie de 
convenção entre jornalistas e a polícia.”

REPÓRTERES NA MIRA
Por outro lado, a cobertura evidenciou o grau 

de violência por parte da PM. O saldo é de quase 
30 jornalistas feridos, agredidos ou detidos. O

repórter do Portal Aprendiz, Pedro Ribeiro 
Nogueira, foi autuado por formação de quadri
lha e danos contra o patrimônio público. Piero 
Locatelli, repórter da CartaCapital, foi detido 
por portar vinagre.

Profissionais como o fotógrafo Sérgio An
drade da Silva, a repórter da TV Folha, Giuliana 
Vallone, e o repórter da Globo News, Pedro 
Vedova, foram atingidos por balas de borracha 
na face. Além deles, outros profissionais da 
Folha e mesmo pessoas que cobriam as manifes
tações representando entidades não jornalísticas 
e blogueiros também foram feridos.

Em meio à repercussão dos casos, diversas 
entidades nacionais e internacionais repudiaram 
a situação. Para a organização Repórteres Sem 
Fronteiras (RSF), “a crítica da mídia não legitima 
a agressão da polícia”. O secretário de Segurança 
Pública do Estado, Fernando Grella, se compro
meteu a apurar a violência contra a mídia.

Até o fechamento desta edição, a reivindica
ção inicial da revogação do aumento das tarifas 
do transporte havia sido atendida em várias 
cidades. Porém, não foi o suficiente para cessar 
os protestos pelo país, que, em alguns casos, 
começaram a tomar proporções de violência e 
vandalismo. Também não cessavam as notícias 
de jornalistas agredidos e impedidos de traba
lhar. E, mais uma vez, sobrou para a mídia, que, 
segundo o secretário-geral da Presidência, 
ministro Gilberto Carvalho, estimulou indireta
mente as manifestações. 
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Caixa de texto
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 291, p.40-43 , jul. 2013.




