
dia após dia. Foram atores políticos: escolheram 
e se posicionaram, às vezes hesitantes e contra
ditórios. Foram vítimas de violência: policial e 
civil. Estiveram no “olho do furacão” e, às vezes, 
com ele se confundiram.

Nesta Reunião de Pauta, realizada no dia 15 
de junho, na Cantina Carlino, em São Paulo, IM
PRENSA convidou quatro jovens estudantes de 
jornalismo que estiveram nas ruas para saber 
como se organizaram, o que viram e como pen
saram os atos, é claro, em interface com a atu
ação da mídia — o campo de que já são parte e, 
como bem lhes cabe, querem transformar.

Confira o papo na íntegra, com Guilherme 
Almeida (integrante do C. A. Benevides Paixão 
— PUC-SP), Mariane Roccelo (representante 
do curso de jornalismo do C. A. Lupe Cotrim — 
ECA/USP), David Alves (representante do C. A.
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Vladimir Herzog — Cásper Líbero/SP) e Nicolau 
Nemer Neto (aluno do Mackenzie, presente nos 
atos como fotógrafo freelancer da Futura Press).

IMPRENSA - COMO AS MANIFESTAÇÕES MEXERAM 

COM 0 AMBIENTE POLÍTICO NOS SEUS CURSOS E 

FACULDADES?

GUILHERME ALMEIDA - Acho que o C.A. 
da PUC-SP é um dos que mais se preocupam 
em se aproximar dos movimentos sociais. 
Apoiamos o MPL na revogação da tarifa, que 
é uma luta que existe há oito anos, e que sem
pre apoiamos. Não como protagonista, mas em 
conjunto. Os atos influenciaram mais no senti
do de pararmos de nos ver na PUC e começar
mos a nos ver nas ruas.

DAVID ALVES — Na Cásper, vários eventos 
recentes mobilizaram os estudantes, como o 
caso do professor Edson Flosi (1940-2013) [de
mitido ano passado enquanto tratava de um 
câncer]. Já estávamos engajados. E como os atos 
estavam relacionados diretamente ao nosso es
paço físico, a avenida Paulista, eles congrega
ram rapidamente os estudantes.

MARIANE ROCCELO — Nosso C. A. é super- 
engajado, sempre apoiou a causa dos 20 cen
tavos, tem membros que andam junto com o 
MPL. Especificamente sobre o curso de jorna
lismo, no começo, a preocupação foi zero. Havia 
amigos machucados e não rolava nem comen
tário no Facebook. Depois do dia 17, as pessoas 
se mobilizaram. A empresa júnior fez cobertura 
junto com o MPL e surgiu o grupo “Jornalistas
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contra a repressão”. O engajamento só veio de
pois que foi para a mídia.

NICOLAU NEMER — No início, ninguém par
ticipou, nem questionou nada no Mackenzie. Fi
cavam muito no senso comum, do que saía nos 
jornais e na TV. Quando estourou o episódio da 
[Rua] Maria Antônia, no dia 13, uma garota do 
curso de publicidade foi atingida por uma bala 
de borracha. Parecia que o C. A. ia fazer alguma 
coisa, mas não vi nenhum movimento organiza
do. No dia seguinte, a professora de semiótica 
anulou o tema da prova e pediu que discorrês
semos sobre a manifestação. Começou ali dentro 
mesmo, mas nada foi para o campo da prática.

IMPRENSA - NO PERÍODO MILITAR, 0 MACKENZIE 

ERA SÍMBOLO DA BURGUESIA PAULISTANA, AVESSO 

À AGENDA DA ESQUERDA E DOS MOVIMENTOS SO

CIAIS. COMO VOCÊ VÊ 0 PERFIL DO ALUNO DE HOJE?

NEMER — Não acho que é questão de ser bur
guês, de direita e tal. O C. A. até traz palestran
tes, promove conversas, mas o problema é que 
o grande foco são as festas, que são bastante fa
mosas. O aluno do Mackenzie, na verdade, é um 
aluno que pouco se move, pouco se incomoda. 
Ele vive ali bem, sabe? Às vezes, tem vontade e 
interesse por um tema, mas apoia de longe.

ALMEIDA — Como organização interna, da PUC, 
foi só depois do terceiro e quarto grande ato do 
MPL. A partir daí, vi a galera se encontrando na 
prainha da PUC. Agora, em todos os atos, sem
pre reconheci muita gente da universidade.

MARIANE — Do pessoal de jornalismo, foi no dia 17.

IMPRENSA - 0 QUE ACHARAM DA COBERTURA DAS 

MANIFESTAÇÕES PELA GRANDE MÍDIA?

ALVES — Na minha visão, o que foi mais grave 
foi a esquizofrenia da cobertura. A mudança do 
dia 13 para o dia 14 foi gritante. Eles execraram 
a ação dos manifestantes no primeiro momento 
e, depois, colocaram-se como parceiros, e sem 
deixar de execrar as ações.

ALMEIDA — A gente sempre ouve os professo
res falarem que a mídia é concentrada e os donos 
manipulam a informação. Mas, quando você vê 
isso acontecendo diretamente com você, causa 
uma indignação maior. As pessoas começaram a 
perceber que tudo aquilo que sabiam de teoria 
estava acontecendo na prática.

IMPRENSA - VOCÊS ACHAM QUE ESTA MUDANÇA 

EXPLICA A HOSTILIDADE DE PARTE DOS MANIFES

TANTES EM RELAÇÃO AOS JORNALISTAS?

IMPRENSA - EM QUE MOMENTO OS C.A.S RESOLVERAM, 

DE FATO, IR ÀS RUAS? COMO SE ORGANIZARAM?

ALVES — O dia 13 foi um divisor de águas. Com 
a repressão mais intensa, a postura foi unificada. 
Passou a hora da conversa, veio o momento da 
ação, para garantir as liberdades individuais. Os 
estudantes começaram a querer marcar um local 
para se reunir, e o C. A. organizou isso. No dia 
17, que foi semana de provas, conversamos com 
a diretoria e conseguimos anular as provas da
quele e dos outros dias.

ALVES — Exato. A mídia precisa entender que 
manifestação social não deve ser tratada como 
caso de polícia. Até bem pouco tempo atrás, apa
recia na editoria de polícia, não de política.

NEMER — E quantas vezes a pauta não é a mani
festação social, mas o trânsito que ela causa? No 
começo, vi poucos comentários sobre a mídia, 
mas, depois do dia 13, o que mais se ouvia era 
que “agora que não tem violência, eles [os veícu
los] não estão publicando”. A mídia tradicional 
deixou de representar a população.
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ALVES — Aliás, o vazio que o poder público dei
xa nas periferias também é um vazio que está 
na mídia.

NEMER — Sim. A violência policial foi constan
te na periferia durante as manifestações. E isso 
não aparece.

ALVES — Vi uma charge de um policial atirando 
no manifestante com uma bala de borracha e a 
câmera filmando no meio da cidade. Abaixo, tem 
o policial atirando em um jovem negro em uma 
favela e nenhuma câmera filmando. É exatamen
te isso. Algo que me incomoda demais é essa 
bandeira do “gigante acordou”. Apesar de eu não 
ser superativo no MPL ou outros coletivos, sei 
muito bem que esses movimentos sociais não 
estavam dormindo.

ALMEIDA — Acordou, mas não tomou café ainda...

ALVES — Acordou de ressaca (risos).

MARLANE — Vi com bons olhos essa hostilida
de, porque não vi a mídia pequena ser agredida. 
E foi dado espaço para quem não tinha voz ne
nhuma, como o pessoal do Ninja [ou “Narrativas 
Independentes Jornalismo e Ação”, movimento 
criado este ano por jornalistas que se colocam 
como contraponto à mídia tradicional].

IMPRENSA - TODOS VOCÊS FORAM A FAVOR DA 

BANDEIRA ORIGINAL, CONTRA OS 20 CENTAVOS?

MARLANE - Sim.

NEMER - Sim.

ALMEIDA — Sou a favor do passe livre, inclusive.

ALVES — Tenho questionamentos econômicos 
sobre a viabilidade desse projeto [de gratuidade 
do transporte público], mas, se for viável, sim.

IMPRENSA - A PARTIR DE CERTO MOMENTO, SUR

GE UMA ENXURRADA DE OUTRAS DEMANDAS ALÉM 

DA REVOGAÇÃO DOS 20 CENTAVOS. COMO VOCÊS 

VIRAM A MÍDIA NESSA "SEGUNDA FASE"?

MARLANE — Uma coisa que escutei em uma pa
lestra e achei interessante é que um dos motivos 
para começar a desviar o foco das manifestações

foi quando a mídia tradicional começou a parti
cipar e colocar novas pautas na discussão.

ALVES — Aí passou a ter o discurso do senso 
comum, vazio e não politizado.

ALMEIDA — Isso foi muito empurrado pela Glo
bo. Qual que é a maior fonte de pauta do pessoal 
que cobre Brasília? É a corrupção, e as denúncias 
são feitas pelo Ministério Público. Então, se você 
coloca qualquer entrave nisso [como a PEC 37], 
você diminui sua produção de pautas. Começou 
uma enxurrada de pauta em cima da galera dis
persa. Algumas pessoas da mídia têm o objetivo 
de desenvolver narrativas conservadoras para 
conservar o que a própria mídia quer.

ALVES — Nesse sentido, é interessante aquela 
capa da Veja, que pergunta “E agora, para onde 
vão as manifestações?”.

IMPRENSA - 0 QUE ACHAM DA IDEIA DO MARCO 

REGULATÓRIO DA MÍDIA?

ALVES — Acho que pede muito cuidado. Há di
versos pontos em que a proposta fica cega nas 
novas maneiras de fazer mídia. E dá certas liber
dades às mídias tradicionais, ao mesmo tempo 
que coíbe certas mídias menores.

MARLANE — Acho quase a mesma coisa. Vejo 
mais o marco regulatório dando espaço para a 
mídia que já está consolidada do que um jeito 
para abrir novos lugares.

ALMEIDA — O modelo atual de concessão não 
revê a concessão. Só por isso deve ser revis
to. Deveria existir uma porcentagem lógica do 
que é público e do que é privado. Sou contra a 
propriedade cruzada. Agora, acho perigoso falar 
de regular a internet. É o que aquele livro, “Cy- 
berpunks”, do [Julian] Assange diz. Qualquer 
forma de regular a internet pode levar a uma 
regulação descontrolada.

ALVES — A questão é que a mídia tradicional 
não é necessariamente uma coisa ruim, mas ela 
precisa ser retrabalhada.

IMPRENSA - QUE TIPO DE SOLUÇÃO VOCÊS ENXER

GAM PARA A FUTURA CARREIRA DE VOCÊS, CONSI

DERANDO ESTE DESCRÉDITO EM RELAÇÃO À MÍDIA?
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ALMEIDA — O jornalista deve ter várias fren
tes. O caminho institucionalizado é tirar o po
der concentrado das 11 famílias, pela regulação. 
O outro é você fazer a mídia que acha correta. 
A mídia que eu defendo seria dispersa, em que 
produzo o máximo de conteúdo por canais in
dependentes. O Ninja, por exemplo, é uma ideia. 
Mas não dá para ficar só nele, senão vira outra 
coisa que concentra.

MARIANE — Acho que o caminho está indo 
para isso. A mídia local está ganhando espaço. 
Nos EUA, um jornal local tem muito mais públi
co que um jornal grande, em termos relativos.

ALVES — Mas o cenário deles é bem diferen
te do nosso. Lá eles seguem um modelo do local 
feito pelo local. Não sei se esse é o modelo ideal. 
Concordo no sentido de termos essas duas fren
tes: a institucional e a não institucional.

NEMER — Converso com muita gente sobre o 
fotojornalismo, que é a área em que atuo. Fa
lam que sempre foi muito sucateado. O espa
ço para o fotógrafo é pequeno, e você já ganha 
menos. Então, comecei a pensar em inovação. 
Não quero ficar só no jornalismo hard news, 
mas partir para um lado documental. Isso de
manda anos, amadurecimento.

IMPRENSA - COM A VOLTA ÀS AULAS, COMO ESPE

RAM QUE ESTEJA A DISPOSIÇÃO DE ENGAJAMENTO 

DOS ALUNOS E A DINÂMICA DO PRÓPRIO CURSO?

ALVES — Tivemos um apoio grande dos profes
sores. Temos planos de continuar sentando com 
eles. Afinal, o que representa a revogação da ta
rifa? Por que surgiram tantas bandeiras? Como

chegar ao poder público com outras pautas? São 
perguntas ainda sem respostas...

MARIANE — Os alunos meio que acordaram 
para a vida. Em relação à escola, só alguns pro
fessores propuseram alguma coisa, como o Eu
gênio Bucci. A maioria é mais focada em pesqui
sa. Mas a ECA está programando uma semana 
de palestras sobre as manifestações em agosto. 
Acho que vai ter uma continuidade.

NEMER — O Mackenzie tem a semana de comu
nicação agora. Mas isso já estava programado. 
Espero que as manifestações entrem na pauta, 
porque muitos alunos quiseram levar a discussão 
para a faculdade, mas, por ser fim de semestre, 
não houve mobilização da própria faculdade.

ALMEIDA — É difícil de ler o que acontece na 
PUC, já que não temos um D. C. E. [diretório cen
tral dos estudantes, que reúne os C. A.s]. A última 
coisa que fizemos foi criar uma Comissão de Mo
bilização. As férias jogaram um balde de água fria 
na mobilização, mas espero que continue o pro
cesso que tivemos no ano passado, quando teve a 
greve contra a indicação da reitora não eleita.

ALVES - Só acrescento que podemos nos mo
bilizar entre nós, C. A.s, para levar esses assun
tos adiante. É muito pouco produtivo ficarmos 
isolados nos nossos núcleos.

ALMEIDA — Sim. Tem coisas que a gente con
segue pensar como jornalistas dentro do nos
so campo e, paralelamente, apoiar outras lutas, 
como a questão da Copa do Mundo e da demo
cratização da mídia. É importante aliar os C. A.s 
nessas lutas conjuntas. 
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Caixa de texto
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 292, p. 44-48, ago. 2013.




