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A
cuado pela multidão, o repórter 
tenta falar com a redação pelo 
celular. Desliga, cruza os braços, 
busca manter a calma, enquanto é 
alvo de ofensas e gritos de ordem. 

Pelos mais diversos motivos, aquelas pessoas 
acreditam que o profissional e seu veículo não as 
representam. Manipulam o povo. Então, o jorna
lista merece ser hostilizado.

Cenas parecidas com esta ilustração genérica 
repetiram-se durante as recentes manifesta
ções no país. Foi o caso do repórter da TV 
Globo, Caco Barcellos, encurralado no Largo da 
Batata, em São Paulo (SP), na tarde de 17 de 
junho — data da primeira grande manifestação 
nacional, que reuniu dezenas de milhares de 
pessoas na capital paulista.

Sob o grito de “O povo não é bobo, abaixo a 
Rede Globo”, um dos hinos antimídia mais 
populares dos protestos, o jornalista aguentou 
dedos na cara e petelecos na orelha. “Não toca 
em mim”, pediu. Sem poder se exaltar muito, o 
autor de “Rota 66” deixou uma frase antes de 
deixar o local: “Só fui impedido de trabalhar na 
ditadura e sob tortura”.

Três dias depois, o correspondente da TV 
Globo em Londres, Marcos Losekann, ouvia de 
um jovem brasileiro, que gritava por um mega
fone em uma praça londrina: “A Rede Globo não 
conseguirá trabalhar enquanto eu estiver aqui, 
porque eu não deixarei”. A frase foi seguida de 
palmas pelos manifestantes. A repórter Ana 
Carolina Abas, da Globo News, ouviu de outro 
rapaz: “Abaixa o microfone. Não é por você, mas 
pelo que você está segurando”.

Os globais não foram os únicos alvos. Dois 
dias antes (18), também em São Paulo, funcioná
rios da TV Record fugiram antes de o veículo da 
emissora ser incendiado. No Rio, incendiaram 
um carro do SBT, e, em Natal, um da Band. 
Foram apenas alguns dos ataques à mídia em 
meio aos protestos que nasceram pela revogação 
do aumento de 20 centavos da passagem de ôni
bus na cidade de São Paulo.

DOS R$ 0,20 À MÍDIA
A razão pela qual a demanda contra os R$ 

3,20 desaguou na grande mídia não parece sim
ples como ligar dois pontos. É multifacetada. 
Primeiro: não é irrelevante o fato de que a 
massa que tomou as ruas do país organizou-se, 
basicamente, por outra mídia: a mídia social.

Ou seja, o veículo escolhido pela nova geração 
de ativistas, por si só, já é um canal alternativo 
à chamada mídia tradicional.

Para o advogado e professor livre-docente de 
ética pela ECA/USP, Clóvis de Barros Filho, a 
horizontalidade que caracteriza as atuais mani
festações não só foi obtida pelos meios virtuais, 
como explica o ataque dos manifestantes a todo 
tipo de verticalidade do exercício de poder.

“Essa verticalidade foi alvo de desapreço no 
nível estatal, partidário, sindical, e não haveria 
por que ser diferente em relação à mídia. Os 
meios de comunicação tradicionais são percebi
dos como definidores de pauta, sendo que a 
própria produção de informação via redes sociais 
é conflitante com esta legitimidade de que eles 
sempre gozaram”, diz.

Para Barros, neste caso, a acusação recorrente 
de que a mídia é uma instituição conservadora 
deve ser entendida, na essência, em relação à 
própria natureza do fazer jornalístico. Em um 
cenário em que o cidadão é parte integrante de 
uma nova mídia sem muitas barreiras de acesso 
ou intervenções sobre o que se publica, os 
velhos jornais, revistas ou telejornais tendem a 
ser carimbados ainda mais facilmente como ins
tâncias de dominação. “A mídia tem um jeito de 
enxergar o mundo que divide o mundo entre 
noticiável e não noticiável. Ela é conservadora 
porque reproduz esse critério. Toda manhã, em 
uma reunião de pauta, esse critério é aplicado 
nos grandes veículos do País.”

Não por acaso foi mais uma vez do Facebook 
que saltaram os primeiros grupos organizados 
por passeatas especificamente contra a Rede 
Globo. Com bordões como “Sorria, você está 
sendo manipulado”, convites virtuais uniram 
centenas de pessoas nas ruas de São Paulo, Rio, 
Porto Alegre e Fortaleza.

Em 11 de julho, 400 manifestantes dirigiram- 
se à sede paulista da emissora, na avenida 
Roberto Marinho. Nos estúdios do “SPTV”, o 
jornalista Carlos Tramontina chegou a noticiar 
que o grupo caminhava em direção ao canal e 
que “gritava palavras de ordem contra a Globo”, 
pedindo “a democratização da mídia e a revisão 
das concessões de TV”.

Minutos depois, com o telejornal ao vivo, 
luzes esverdeadas de laser apontadas pelos 
manifestantes invadiram o estúdio, atingindo o 
rosto do apresentador. À noite, eles “rebatiza- 
ram” a ponte estaiada — hoje parte do cenário de
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fundo de telejornais da casa —, encobrindo o 
nome da placa onde se lia “Ponte Octavio Frias 
de Oliveira” com um adesivo trazendo escrito 
“Jornalista Vladimir Herzog” [ex-diretor de jor
nalismo da TV Cultura, torturado e morto pela 
ditadura militar em 1975].

OUTRAS FACETAS
Seja em gestos simbólicos como este ou nos 

gritos espalhados pelo país, não tem sido raro 
ver referências diretas aos anos de chumbo no 
Brasil (1964-1985). Porém, não só no campo 
político, como também no contexto da mídia e 
da imprensa, os tempos são outros.

Segundo a professora de história contempo
rânea da USP Maria Aparecida de Aquino, se, 
na época, a imprensa sofria o peso da censura 
por parte das autoridades governamentais — o 
que levava inclusive à censura prévia, “remé
dio” indicado para os chamados “empastela- 
mentos” dos jornais —, hoje, além do fato de as 
vozes virem das ruas, elas miram horizonte 
diverso. “É um sentimento diferente, de você 
criticar o tipo de imprensa que se pratica. Vejo

essa hostilidade como um sentimento de que 
tem uma coisa muito errada e que eles [mani
festantes] não aparecem na agenda [da mídia], 
exceto se forem às ruas.”

Para a professora, o desejo da mídia de ser 
aparentemente imparcial contribui para o fato 
de parte da população não enxergar transparên
cia em seus métodos e, por isso, contestá-la. 
“Não existe imparcialidade. Então, quando o 
veículo diz que não tem compromisso com nada, 
que não está vinculado a nenhum governo ou 
não tem interesses claramente definidos, isso só 
pode ser entendido como má-fé.”

Há ainda outro ponto na complexa equação que 
envolve o ódio difuso e multifacetado dos mani
festantes. Certa demora do entendimento da 
imprensa acerca dos protestos. “Foi uma lerdeza 
no sentido de captar o que estava por trás deste 
movimento, qual era o seu motor”, diz Fábio 
Pannunzio, repórter e apresentador da Band.

Também é argumento forte para muitos nas 
ruas e nas redes sociais a percepção de que a 
cobertura das manifestações teve altas doses de 
corporativismo. Em outras palavras, alega-se que a 
maioria dos veículos não hesitou em condenar os 
primeiros protestos (a minoria vândala e a própria 
bandeira “equivocada”), tendo, no entanto, troca
do de lado descaradamente após a truculência 
policial deixar dezenas de jornalistas feridos. “Os 
jornalistas converteram-se também em vítimas da 
violência policial. Então isso obrigou mais ou 
menos os principais veículos a mudarem a linha 
editorial”, afirma Benoit Hervieu, chefe da seção 
“Américas” da Repórteres Sem Fronteiras (RSF).

RISCO OU SOLUÇÃO?
Presente nas principais manifestações de São 

Paulo, o repórter Diego Zanchetta, do Estadão, 
comenta que não se sentiu coagido pelos mani
festantes em nenhuma ocasião. Segundo ele, os 
seus grandes alvos foram os jornalistas de TV. 
“Especialmente contra a Globo e a Record. Nem 
a Band era incomodada. Acho que os jornais, 
como nós, ainda têm aquele verniz intelectual.”

Cenário próximo disso pode ser visto no vídeo 
em que a repórter da TV Globo, Bette Lucchese, é 
expulsa de um protesto na favela da Maré, no Rio, 
em 2 de julho. Entre berros de “Globo fascista, 
sensacionalista”, ela foi impedida de gravar, en
quanto, ao redor, podem ser vistas diversas câme
ras e repórteres atuando sem qualquer bloqueio. 
Ah, o adversário não era a mídia, mas a Globo.
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Rodrigo Vianna, autor do blog Escrevinhador, 
é um dos jornalistas empenhados na bandeira da 
“democratização da mídia” no País. Vianna, para 
quem o poder da mídia brasileira “não tem limi
tes”, combate a propriedade cruzada dos veícu
los e defende a diminuição “da absurda concen
tração de poder midiático nas mãos de poucas 
famílias”. E completa. “É claro que não se justi
ficam atos de violência. Mas deixemos de hipo
crisia: violência maior é a comunicação domina
da por meia dúzia de famílias, que tratam o país 
como se estivéssemos na República Velha.”

Para muitos, porém, é justamente aí, neste 
ímpeto de “democratizar” a mídia, que se instaura 
o perigo de um projeto de regulamentação ainda 
pouco claro. Pannunzio é um deles. “Na base ide
ológica dessa excrescência [proposta de regula
mentação da mídia] está a primeira Confecom, 
que foi promovida pelo Franklin [Martins] lá em 
Brasília. Entre as recomendações aprovadas está lá 
uma que chama PL712. Ela está claramente insti
tuindo comissões e comitês de conteúdo.”

É claro que, aos partidários da bandeira de 
regulamentação da mídia, o cenário das mani

festações tem sido propenso a pressões polí
ticas. Mas, quanto a isso, o País deve ainda 
vivenciar novos capítulos. Questionada especi
ficamente sobre os episódios de agressão e 
hostilidades sofridos por seus funcionários, a 
Comunicação da Rede Globo argumenta que 
jornalistas de todos os veículos foram hostiliza
dos. Ressalta ainda que, nesses casos, a autoria 
foi de uma minoria.

“A grande maioria dos manifestantes não con
corda com isso, porque quer que as reivindica
ções cheguem aos milhões de brasileiros que não 
puderam ou não quiseram comparecer às mani
festações ou discordam delas. Por que então 
queimar ou depredar carros de emissoras, como 
aconteceu com a Record, o SBT e a Bandeirantes? 
Essa hostilidade certamente não vem da maioria 
pacífica”, diz a nota oficial.

Por fim, a emissora afirma ainda que a maior 
prova de que a imprensa tem cumprido seu 
papel está no costume dos manifestantes de 
republicarem reportagens produzidas pela 
imprensa de TV, rádio, jornais, revistas e portais 
na hora de defenderem suas causas. 
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Caixa de texto
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 292, p.34-37 , ago. 2013.




