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RESUMO 

Considerando Paternostro (1999) para quem é importante reconhecer a importância da 

tevê, sem contudo deixar de questioná-la, esse trabalho pretende mostrar como o Jornal 

Nacional (JN) apresentou as manifestações populares ocorridas no Brasil, em junho de 

2013, aos seus telespectadores, destacando o foco que o JN deu ao movimento e os 

posicionamentos discursivos decorrentes dessa apresentação. Para isso, foram 

analisadas as edições do JN exibidas nos dias 06, 07, 10 e 13 de junho e ainda as 

edições de 17 a 22 do mesmo mês. As análises foram feitas tendo como ferramenta 

metodológica elementos da análise do discurso, da tradição francesa.  

 

Palavras chaves: manifestações populares; junho de 2013; posicionamento; Jornal 

Nacional. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A história recente do país foi marcada pela série de manifestações ocorridas no 

ano de 2013, onde o apogeu dos protestos aconteceu no mês de junho. Manifestantes 

foram às ruas reclamar, inicialmente, pelo preço das tarifas do transporte público, mas a 

motivação foi tomando novos rumos diante da situação social e econômica do país. As 

pessoas se aglomeravam nas ruas para reivindicar por razões políticas. As capitais e 

várias cidades do Brasil foram palco das reclamações de milhares de brasileiros. Cabe 

ressaltar que as mobilizações foram articuladas através das redes sociais, 

especificamente por meio do twitter e facebook. 

Observa-se que os acontecimentos foram veiculados pela mídia brasileira, pois 

diante dos rumos que as passeatas tomaram, não dava para passar despercebidos aos 

olhos da mídia. Repórteres acompanhavam a multidão a fim de registrar o que de mais 

importante acontecia naquele momento. Desse modo, os registros acerca das razões 

sociais foram feitos, assim como os rumos negativos que se aglutinavam ao movimento, 
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como o conflito com a polícia, depredações ao patrimônio público, pichações a lixeiras, 

carros, ônibus, etc. 

“A TV mostrou. Eu vi!” (PATERNOSTRO, 1999, p. 63). Diante dessa frase, 

pode-se inferir inicialmente que o que é veiculado na TV, contudo, no telejornalismo é 

tido como verdade. De acordo com Paternostro (1999, p. 63) “é importante reconhecer a 

importância da tevê, observá-la e contudo, questioná-la”. Desse modo, esse trabalho 

pretende mostrar como o Jornal Nacional (JN) apresentou as manifestações populares 

ocorridas no Brasil, em junho de 2013, aos seus telespectadores, destacando o foco que 

o JN deu ao movimento e os posicionamentos discursivos decorrentes dessa 

apresentação. Assim, o objetivo principal é mostrar a postura jornalística adotada pelo 

telejornal diante de um movimento, já considerado histórico para o País, bem como 

despertar no leitor um questionamento acerca da forma de transmitir um evento tão 

importante para a sociedade, levando à reflexão por parte do público sobre a abordagem 

das matérias, ou seja, sobre a maneira como os telejornais, especificamente nesse caso, 

o JN, constrói versões da realidade, ao recontextualizar os acontecimentos.   

Cabe destacar que a escolha pelo JN se deu pelo fato de ser esse o telejornal de 

maior audiência e credibilidade no país. Segundo o Instituto Meta - Pesquisas de 

Opinião (RELATÓRIO..., 2014), o Jornal Nacional é o mais visto pela população 

brasileira. Segundo a pesquisa, 56,4% das pessoas dizem assistir a este telejornal. Ainda 

de acordo com o Instituto, a confiança na emissora Rede Globo, foi apontada como o 

principal motivo para assistir ao Jornal Nacional (RELATÓRIO..., 2014). 

 

1 ASPECTOS GERAIS SOBRE AS MANIFESTAÇÕES POPULARES DE 2013 

 

Os protestos que ocorreram no Brasil, em 2013, foram várias manifestações 

populares que aconteceram em muitas cidades e capitais brasileiras, inclusive a Capital 

Federal. Os objetivos iniciais estavam relacionados ao aumento das tarifas do transporte 

público e as passeatas foram articuladas pelo Movimento Passe Livre – MPL. 

Cabe ressaltar que o quê desencadeou os protestos foi o anúncio feito, 

respectivamente, pela prefeitura e o Governo do estado de São Paulo, acerca do reajuste 

de 3,00 para 3,20 das passagens do transporte público que aconteceria a partir de 02 de 

junho. Nesse primeiro momento, o movimento ficou conhecido como a “Revolta dos 

vinte centavos”. 
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Através das redes sociais, facebook e Twitter, o MPL articulou os protestos, tendo 

em vista que o meio virtual chega a um número expressivo de pessoas em menos tempo. 

A convocação por meio da rede estava focada em solucionar o aumento das passagens. 

Em uma página criada no Facebook intitulada “Passe Livre São Paulo”, integrantes do 

MPL convidaram pessoas a participarem do protesto que seria realizado no dia 07 de 

junho de 2013.  

 Nos dias 6, 7 e 11 de junho de 2013, aconteceram as primeiras mobilizações e 

conforme o tempo ia passando, o número de pessoas ia aumentando. Cabe ressaltar que 

essa foi uma das maiores mobilizações da história recente do país, e aconteceu de forma 

horizontal sem lideranças políticas, sem partidos para monopolizar os protestos. Para 

Franco (2014) as redes sociais influenciaram no número de pessoas durante os 

protestos, de modo que 

 

antes não vivíamos em uma sociedade altamente conectada e nem 

havia as ferramentas virtuais que permitem a interação em tempo real 

ou sem distância. Agora vivemos no dealbar de uma sociedade-em-

rede e temos a internet e as mídias sociais, como o Facebook, Twitter, 

além da telefonia celular (FRANCO, 2014, p. 3). 

       

Ainda de acordo com Franco (op. cit), as manifestações de 2013 foram diferentes 

das manifestações das Diretas Já, em 1984 – um dos movimentos de maior participação 

popular do Brasil que propunha eleições diretas para o cargo de Presidente da 

República-, e do impeachment de Collor, em 1992 – onde milhares de pessoas foram às 

ruas em protesto a favor da renúncia do presidente Fernando Collor de Melo-, porque os 

ativistas não foram convocados centralizadamente, o que se podia perceber era uma 

multiliderança, lideranças emergentes e eventuais.  

A adesão ao movimento foi ainda maior quando integrantes do movimento 

passaram a divulgar a repressão policial que os manifestantes estavam sofrendo durante 

os protestos. Nas redes sociais, as pessoas eram “convocadas” a participar do 

movimento. Frases como “Vem pra rua” eram postadas a fim de conseguirem uma 

maior adesão da população. O movimento foi crescendo e milhares de pessoas se uniam 

nas ruas para reivindicar não apenas pelas tarifas de ônibus, mas também por um 

sistema de transporte público de qualidade, por uma melhor gestão dos gastos 

governamentais, para impedir a aprovação da PEC 37 – proposta de emenda 

constitucional que limitaria o poder de investigação criminal as polícias federais e civis 

-, e para protestar contra a fortuna gasta com a Copa das Confederações – torneio de 
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futebol organizado pela FIFA entre seleções nacionais a cada quatro anos -, e a Copa do 

Mundo de 2014.  

Pode-se observar, portanto que a partir do momento que o número de pessoas 

aumentou, a importância dos protestos e suas causas também se tornaram maiores. As 

pessoas foram as ruas para pedir melhorias na saúde, na educação, para exigir o fim da 

corrupção, além de muitos outros pedidos que foram incorporados ao longo dos 

protestos. 

Além da quantidade de pessoas, outra questão chamava a atenção nas 

manifestações: era a repressão policial. Durante o movimento, centenas de pessoas 

foram agredidas, incluindo alguns jornalistas. 

Em 13 de junho de 2013, a Avenida Paulista foi tomada por milhares de 

manifestantes, neste mesmo dia várias pessoas foram presas. Vale ressaltar que em meio 

a uma multidão pacífica, uma parte minoritária de pessoas protagonizavam atos de 

vandalismo. Dentre esses atos, pode-se destacar pichações, fogo em lixeiras, danos aos 

prédios públicos, depredação de lojas. Contra tudo isso, por sua vez, a polícia respondia 

com tiros de borracha, bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta.  

No dia 17 de junho de 2013, aconteceu a primeira grande passeata que ocorreu em 

várias cidades do país. Estima-se que mais de 300 mil pessoas participavam dos 

protestos neste dia. As pessoas portavam cartazes com frases como “O Gigante 

acordou”, muitos levavam bandeira do Brasil e cantavam o Hino Nacional. Foi nesta 

noite que em Brasília, os manifestantes ocuparam a Esplanada dos Ministérios e 

centenas subiram a rampa do teto do Congresso Nacional e invadiram o Espelho 

D’água. Era como se eles quisessem mostrar que o poder estava nas mãos do povo. Até 

o dia 19 de junho do mesmo ano, a reversão do preço das passagens foi conquistada em 

várias cidades do país, mas os protestos continuaram, a população estava unida por 

ideais que iam além dos 0,20 centavos. Quanto a isso, Brum (2013) defende que  

 

o que começou com o aumento da passagem do ônibus, se alargou, se 

metamorfoseou e virou um grito coletivo que tomou a Avenida 

Paulista e ecoou nas ruas do Brasil. O que há de tão ameaçador nestes 

20 centavos, a ponto de fazer com que governos da democracia 

protagonizem cenas da ditadura, é talvez algo que se acreditava morto 

por aqui: utopia. A notícia perigosa anunciada pelas ruas, a novidade 

que o Estado tentou esmagar com os cascos dos cavalos da polícia 

paulista, é que, enfim, estamos vivos.  A multidão que tomou as ruas 

de São Paulo, ecoando o que já vinha acontecendo em outras cidades 

do Brasil, está longe de ser homogênea.  
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Em meio ao movimento, a mídia acompanhava de perto os protestos. A televisão, 

contudo, o telejornalismo deve ser uma forma de acesso à informação, é a forma visual 

que temos de saber o que acontece no Brasil e no mundo. De acordo com Somma 

(2007) o jornalismo televisivo, é uma das principais formas de acesso à informação para 

a população brasileira e influencia cotidianamente o público em vários temas, 

principalmente o político. 

Nas passeatas de junho de 2013, manifestantes apresentavam palavras de ordem 

de repúdio a alguns meios de comunicação julgados por não transmitirem com 

transparência os segmentos das manifestações. Coutinho (2013, p. 88) destaca que  

 

as manifestações recentes realizadas no país vocalizaram uma série de 

demandas e queixas, entre elas algumas dirigidas à cobertura 

jornalística dos protestos. Se em diversos momentos houve 

explicitação da insatisfação com a mídia por meio de cartazes ou 

enumeração de palavras de ordem, em diferentes localidades, em 

alguns casos com as equipes de reportagem televisiva foram alvo de 

um enfrentamento mais direto.  

 

As redes sociais foram palco de relatos e críticas sobre a postura da mídia na 

cobertura dos eventos, a forma de anunciarem as manifestações como sendo ambientes 

de baderna e quebradeiras, os enquadramentos preferenciais e as imagens que eram 

mostradas. 

 

2 IMPLICAÇÕES SOBRE A NARRATIVA TELEJORNALÍSTICA 

 

O telejornalismo possui o papel social de representar a realidade, a partir do 

momento que constrói versões para os acontecimentos. No entanto, não é possível 

afirmar que ele seja um espelho da realidade, já que recebe influencia de quem o 

produz.  

O jornalista é responsável pelo que ele veicula. Para Barbeiro (2002, p.72) a 

notícia está contida tanto no testemunho do jornalista, nos fatos noticiados, nas sonoras, 

como nas imagens gravadas, pois a imagem também passa informação. Desse modo, 

infere-se que, o telejornalismo é uma mídia que prende a atenção do telespectador 

porque une dois sentidos, a visão e audição. A imagem é o diferencial em relação aos 

outros veículos, e é a partir dela que a notícia ganha corpo. O texto da matéria é 
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importante, mas a imagem é extremamente relevante. No telejornalismo é escrever com 

a imagem, as informações textual e visual se completam.   

Barbeiro (2002, p. 70) coloca que “a imagem e a palavra andam juntas, o conflito 

entre elas deve ser evitado, uma vez que distrai o público; mas se ainda assim ocorrer, 

prevalece o poder da imagem”. Desse modo, entende-se a importância da escolha das 

imagens que serão veiculadas, pois serão elas, que irão direcionar e classificar o sentido 

da notícia, é a partir do que se vê que se denota o que está sendo repassado.  

Baggaley e Duck apud Rezende (2002) reforça a ideia de que a imagem prevalece 

sobre o texto quando afirma que, 

 

quando o conteúdo verbal e não-verbal [...] entram em conflito pode-

se predizer [...] que é provável que os efeitos duradouros sobre o 

telespectador sejam exclusivamente os elementos não-verbais, as 

imagens de televisão que surgem das técnicas de argumentação 

utilizadas pelos produtores (BAGGALEY E DUCK, 1979, p. 103).  

 

 

 

A partir desse pensamento, é importante destacar que o texto não deve descrever a 

cena, mas caminhar de acordo que o que se transmite visualmente, pois a parte visual 

torna-se mais importante que o texto que se escuta.  

 

3 ANÁLISE DAS REPORTAGENS 

As primeiras notícias veiculadas pelo Jornal Nacional sobre as Manifestações 

foram reportadas do dia 06/06/2013. O apresentador e também editor-chefe do telejornal 

Willian Bonner apresenta a matéria já falando do confronto entre manifestantes e 

policiais. 

Ao noticiar o evento no Jornal Nacional, o apresentador Willian Bonner aborda 

especificamente o conflito de manifestantes com a polícia na passeata do dia 

06/06/2013. Bonner fala: “Em São Paulo manifestantes que protestam contra o aumento 

da passagem de ônibus e entraram em conflito agora a pouco com a polícia na Avenida 

Paulista”. É assim que a matéria é iniciada. César Galvão é o repórter que leva as 

informações ao vivo e fala que cerca de dois mil manifestantes ocuparam as avenidas de 

São Paulo e que foram acompanhados pela polícia durante as passeatas. O repórter vai 

narrando os atos dos manifestantes: “Primeiro, eles colocaram fogo na Avenida Nove de 

Julho, ocuparam a Avenida Paulista, o trânsito parou, a polícia jogou bombas de gás. Os 

manifestantes atearam fogo em lixo e pedaços de madeira”. Durante três minutos, foi 
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falado, no inicio da matéria e no meio que o motivo dos protestos era contra o aumento 

das passagens do transporte público, mas o que foi narrado durante a maior parte do 

tempo em toda a matéria foi a bagunça que estava acontecendo durante os protestos. 

Na edição do dia 07/06/2013, Bonner inicia a matéria com a seguinte frase: “Pelo 

segundo dia seguido, um protesto contra o aumento das passagens do transporte público 

provocou muita confusão em São Paulo”. A matéria foi transmitida ao vivo com 

imagens aéreas – helicóptero da emissora. Ainda na mesma matéria, depoimentos 

gravados são mostrados, de pessoas assustadas com atos de vandalismos que 

aconteceram durante o movimento. 

No dia 10/06/2013, as passeatas aconteceram no Rio de Janeiro. A também 

apresentadora do JN, Patrícia Poeta anuncia na matéria que o protesto contra o aumento 

das passagens está causando tumulto no centro do Rio de Janeiro. O repórter André 

Trigueiro dá as informações – com imagens aéreas – e ao vivo da Avenida Presidente 

Vargas que segundo ela, é uma das mais movimentadas do centro do Rio. E mais uma 

vez a matéria é reportada com o foco nos confrontos, a avenida que foi bloqueada, os 

manifestantes que ateavam objetos contra lojas e a prisão de 31 pessoas. As imagens de 

pessoas sendo presas são veiculadas. Por pouco mais de um minuto, as imagens são de 

prisões. Sendo que em nenhum momento foram mostradas imagens da multidão em 

caminhada. O que predomina nas filmagens são uma pequena parte de manifestantes 

ateando pedras contra lojas e carros e policiais lançando bombas de efeito moral. 

No dia 11/06/2013, o Jornal Nacional mostrou as manifestações no centro de São 

Paulo, com imagens aéreas e ao vivo. O repórter César Galvão fala que a situação é bem 

mais tranquila, mas que houve muito tensão e confronto de manifestantes com a polícia 

durante os protestos daquele dia. O repórter explica que os lojistas ficaram com medo 

dos atos praticados pelos ativistas, e que a polícia que reagiu com bombas de gás e balas 

de borracha.  

As imagens são de guerra, fogo no meio da avenida, policiais lançando bombas, 

sons de balas de borracha. Essa é a terceira manifestação do Movimento Passe Livre. 

Por alguns segundos, as imagens mostram manifestantes próximos à tropa de choque 

entregando flores aos policiais, mas a repórter não fala nada sobre o que a imagem 

mostra.  

No dia 12/06/2013, a apresentadora Patrícia Poeta, inicia a matéria enumerando os 

danos ao patrimônio público que os protestos causaram: “agências bancárias, uma 
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estação do metrô e mais de oitenta ônibus foram danificados em São Paulo, no protesto 

de ontem a noite (11) contra o aumento das tarifas do transporte público”. A matéria 

começa com imagens de manifestantes mascarados, som de bombas, pessoas gritando, 

pichando ônibus, em seguida, depoimentos de pessoas assustadas. 

Nas edições de 13 a 17 de junho, observa-se o mesmo posicionamento do 

telejornal ao reportar as matérias sobre as manifestações. A chamada da matéria sobre 

as manifestações no dia 13/06/2013 começa destacando que a Avenida Paulista está 

bloqueada por causa das manifestações. Por mais de um minuto a repórter Bette 

Lucchese fala dos conflitos, são essas imagens que predominam na matéria, as causas 

das manifestações e a multidão, não são retratados com destaque na matéria. Com 

relação as manifestações ocorridas em Porto Alegre - RS, essas são mostradas em 

quatorze segundos como pacíficas. Imagens de violência não foram veiculadas. 

Uma matéria sobre a prisão de alguns manifestantes em São Paulo é veiculada no 

telejornal. Estão entre eles, estudantes, professor, metalúrgico, publicitário, editor, 

artista e dois jornalistas. Todos são indiciados por dano ao patrimônio e formação de 

quadrilha. No dia 15/06/2013, mais de oito mil pessoas vão às ruas em Belo Horizonte - 

MG e o telejornal reportou o movimento destacando-o como pacífico.  

Foi no final da tarde de uma segunda-feira (17) que a adesão de pessoas foi maior, 

desde o início das manifestações. Os grupos se organizaram, os protestos tomou uma 

proporção gigantesca, não era apenas o preço das tarifas do transporte público que 

estava em pauta, os brasileiros estavam juntos para pedir melhorias que chegasse ao país 

inteiro.  

Com imagens ao vivo, o repórter Cesar Galvão fala da multidão que se reuniu na 

Avenida Paulista, (São Paulo-SP) e segue de forma pacífica. Pela primeira vez, das 

matérias analisadas, as imagens de pessoas – milhares delas – andando de forma 

pacífica é veiculada, foi priorizada, pois o que prevaleceu na primeira matéria sobre o 

movimento do dia 17 foi, imagens de uma aglomeração muito grande de pessoas nas 

ruas do centro de São Paulo andando pacificamente.  

Já as imagens que vinham do Rio de Janeiro mostravam outro contexto, o que se 

percebe logo no início, pois as imagens que iniciam a reportagem sobre o protesto 

mostram uma fogueira (que teria sido acesa por ativistas) em frente à Assembleia 

Legislativa do Rio de Janeiro.  A matéria dura pouco menos de um minuto e Bette 

Lucchese só fala de violência, relata que há policiais e manifestantes feridos, e que os 

ativistas atearam coquetel molotov no prédio da Assembleia e puseram fogo em carros.  
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A repórter contabiliza os feridos, e diante de tanta notícia “ruim”, ela encerra a matéria 

afirmando que cerca de 100 mil pessoas participaram da passeata e que cerca de 300 

provocaram tumulto.  

Na edição do dia 18/06/2013, mostrou-se ainda, as manifestações de brasileiros 

em outros países em apoio às que aconteciam no Brasil. Em Londres, duas mil pessoas 

protestaram, o repórter é enfático ao dizer que brasileiros protestaram pacificamente. 

Noticiou-se também que ocorreram protestos em apoio ao Brasil também em Portugal. 

Nesta edição, reportou-se ainda que as manifestações foram destaque na imprensa 

internacional. Na matéria, falou-se que a foto do New York Times foi a grande multidão 

que se reuniu nas manifestações. As informações foram transmitidas pelo 

correspondente da TV Globo em Nova York, Alan Severiano. As notícias sobre as 

manifestações no Brasil reportadas pela mídia internacional trataram especialmente da 

grandiosidade dos protestos, das causas e da quantidade de pessoas que reuniu, não 

citando, por tanto, os atos de vandalismos.  

Ainda na edição da terça-feira, 18/06/2013, Willian Bonner fala das manifestações 

do dia anterior, referindo-se à protestos pacíficos, mas sempre pontuando os conflitos. 

  

Depois de uma segunda-feira (17) histórica marcada por protestos 

pacíficos, na sua imensa maioria, manifestantes voltaram às ruas de 

diversas cidades brasileiras hoje (18). Em São Paulo o Movimento 

Passe Livre organizou uma nova manifestação contra o aumento das 

tarifas do transporte público, e no inicio da noite houve um tumulto 

em frente à prefeitura, promovido por uma minoria mais exaltada 

(BONNER, JN, 18 jun 2013).  
 

A matéria segue com imagens aéreas, ao vivo, com o repórter Cesar Galvão. As 

imagens são de milhares de pessoas que até a metade da matéria mostrava cenas 

pacificas e a partir daí mostrou-se cenas de quebra-quebra novamente, falou em 

momento tenso, cabine da policia quebrada e depredada pelos manifestantes, o repórter 

fala que é uma minoria que age com violência. 

No dia 19/06/2013, fala-se de Niterói e reporta-se que a situação é de muita 

tensão. Embora se fale de uma minoria que estaria causando os tumultos, aborda-se a 

tensão entre a tropa de choque e os manifestantes. Imagens aéreas mostram barricadas 

incendiadas, tiros de bala de borracha. A repórter Bette Lucchese fala que uma minoria 

radical que partiu para o vandalismo e a violência. 

Em São Paulo, Bonner fala de manifestações pacificas, o apresentador fala que o 

protesto reuniu uma imensa maioria pacifica, mas um grupo pequeno, que não 
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representava os ativistas, causou vandalismo. O destaque da matéria é o grupo que 

tentou invadir o prédio da prefeitura, e também foi noticiado que houve vandalismo em 

outros locais no centro da cidade. São seis minutos para reportar o vandalismo e um 

cenário de destruição. Bonner pontua que “O vandalismo praticado pela maioria 

contrastou com o que se viu mais cedo na praça da Sé, palco de manifestações 

histórica”.  Para este texto e as imagens de um grupo muito grande de pessoas, destinou-

se pouco mais de trinta segundos. As imagens eram de pessoas cantando o hino nacional 

e ele falou das reivindicações. Nessa matéria, veiculou-se vários depoimentos para falar 

dos atos de vandalismos e apenas dois para falar do carácter revolucionário e pacifico 

das manifestações. 

No dia 20 de junho de 2013, o Jornal Nacional mostra várias matérias referentes 

às manifestações que aconteceram, novamente, em várias cidades do país. Na matéria 

que fala dos protestos em Florianópolis-SC, pontua-se o número de manifestantes, que 

chegou a 15 mil pessoas, não são mostradas imagens de confrontos. Em Recife-PE, 

mostra-se as milhares de pessoas e os tumultos também não são registrados, segundo a 

repórter Vanessa Andrade. Em Brasília falou-se da queima de cones pelos manifestantes 

no Congresso Nacional em mais de dois minutos de matéria, são mostrados poucas 

pessoas e fogueiras.  E de uma vista área o assunto é o mesmo, e a repórter Rita 

Iochimine fala de três fogueiras, segundo a repórter, os ativistas usaram os cones para 

fazer a fogueira, a imagem primeiramente mostra uma grande multidão e a câmera 

aproxima a imagem para mostrar a fogueira. Cabe ressaltar que pessoas balançando 

bandeiras e em momento de passividade, são mostrados na matéria em poucos 

segundos. Logo em seguida, retorna a repórter falando dos tumultos e que o momento é 

de tensão. São cinco minutos e 25 segundos. Quando volta para Bonner ele fala que é 

fato de que em quase todas as manifestações acontecem tumultos e reforça que: 

“Quando acontece atos de violência ele se dar porque há grupos infiltrados”. 

É importante destacar que no JN, noticia-se que no Rio de Janeiro, no dia 

20/06/2013, cerca de 300 mil manifestantes lotaram as principais avenidas da cidade. 

Mas Bonner fala que, de acordo com alguns manifestantes, o número pode chegar a um 

milhão de pessoas. Em poucos segundos, imagens mostram a multidão durante a 

passeata, falando que seria uma das mais importantes manifestações já realizadas no Rio 

de Janeiro. Em outro momento, da mesma edição, a repórter Lilia Teles volta com 

informações de que na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, havia tumulto, 

manifestantes que quebraram placas, incendiaram cartazes, bombas lançadas pela 
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polícia, sinal de trânsito quebrados. Os manifestantes são chamados de agressivos. Em 

um terceiro momento, Lilia Teles volta, ao vivo, para falar de manifestantes agressivos 

e exaltados que puseram fogo em uma cabine da PM, fala de momento tenso, quase um 

minuto com imagens de uma cabine da PM incendiada. Enquanto isso, poucos segundos 

são utilizados para imagens de uma multidão pacífica.  

Em um minuto e três segundos de matéria no Jornal Nacional sobre as passeatas 

em Porto Alegre as imagens são de uma minoria fazendo baderna nas ruas e não é 

mostrado a passeata com número expressivo de pessoas. Ainda na edição do dia 

20/06/2013, a repórter Lilia Teles volta ao vivo e mostra confronto de manifestantes 

com a PM, a policia lança gás e atira balas de borracha, ela fala ainda de bastante tensão 

no momento. Em Florianópolis-SC não é noticiado nenhum confronto. 

Na matéria sobre os protestos da noite anterior (20/06/2013) em Brasília, Bonner 

começa falando que nem todos foram para a Esplanada dos Ministérios para se 

manifestar de maneira ordeira. Ele comenta que vândalos se misturaram ao movimento 

e tentaram atear fogo ao prédio do Ministério das Relações Exteriores em Brasília. As 

imagens da matéria são de como o Palácio do Itamaraty estava: com vidros quebrados, 

cones queimados. E, mais uma vez, fala-se dos baderneiros que fizeram estragos na 

noite do dia 20.  

As imagens da matéria começam com a multidão em Porto Alegre-RS e em 

seguida mostra os confrontos que ocorreram, tiros, bombas são os sons da matéria. 

Mostrando algumas imagens da passeata de milhares de pessoas e também cenas de 

guerras onde houveram conflitos. 

Uma matéria falando de uma importante rodovia de Belo Horizonte-MG que os 

manifestantes fecharam, BR 0-40, que durou 12 horas. Bonner fala que vândalos 

atearam fogo em um ônibus, e segue na matéria imagens do ônibus queimado. E o 

congestionamento que passou de 20 km. 

César Galvão volta, ao vivo, para falar de confronto entre a polícia e 

manifestantes, para que a Rodovia Castelo Branco fosse liberada. No telejornal, fala-se 

que manifestações causam transtornos no Rio e na Baixada Fluminense. Só se fala dos 

prejuízos na matéria. 

O telejornal volta com imagens que são exclusivas e Bonner chama de 

baderneiros, alguns manifestantes que depredam e saquearam lojas. Vê-se imagens de 

conflito, tiros e confronto com a polícia. A matéria dura mais de quatro minutos e a cena 
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é de guerra. Carros incendiados, quebra de semáforos, pessoas correndo, portas de lojas 

sendo quebradas. Mais cenas de violência são mostradas no Rio de janeiro. 

Ao vivo Camila Bomfim fala que os manifestantes estão em passividade, do dia 

22 de junho, ela fala que o clima é de tranquilidade na esplanada dos Ministérios. 

Reportou-se que em Santa Maria foram trinta mil pessoas. Momentos de conflitos não 

foram mostrados. A repórter fala que: “Sessenta e cinco mil pessoas participaram da 

passeata em Belo Horizonte, a passeata seguia em clima de absoluta tranquilidade até 

que um grupo de baderneiros partiu para um conflito com a polícia”. As imagens de 

passividade predominam, mas depois são mostradas conflitos próximo ao Mineirão 

(Estádio de futebol), e é informado que foram registrados 15 feridos e 22 presos. Na 

matéria, falou-se da participação de pessoas de todas as idades, que transcorria em clima 

de passividade até que nas proximidades do Mineirão, baderneiros partiram para um 

conflito com a polícia. Cenas de bombas lançadas pela polícia, pedra pelos 

manifestantes, as imagens de confrontos são mostradas por um minuto. 

Quinze mil pessoas são contabilizadas nas ruas de Porto Alegre-RS. O JN mostra 

a matéria que inicia com uma multidão pacifica e em menos de vinte segundos de 

imagens segue os conflitos, em uma matéria que durou mais de um minuto, os 

manifestantes são chamados de arruaceiros. Cenas de bombas lançadas e de balas de 

borracha contra os ativistas, pessoas correndo e a repórter falando em mais confusões, 

depredações, cenas de objetos queimados na avenida são predominantes na matéria. Em 

mais uma matéria, as imagens de conflitos e vandalismos predominaram.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em virtude dos aspectos argumentados neste trabalho, que ao reportar as 

Manifestações Populares de junho de 2013, o Jornal Nacional se posicionou de forma a 

mostrar as consequências negativas dos protestos. Em todas as edições analisadas, 

observou-se que as manifestações foram mostradas como episódios de desordem e 

conflitos. 

De modo geral, as matérias veiculadas no Jornal Nacional trataram especialmente 

do caráter negativo das manifestações, de modo que, o que predominou nas imagens 

foram os conflitos em consequência dos protestos. Mesmo quando se falava em 

passividade, as imagens mostradas eram de violência, e no telejornalismo a informação 

verbal deve ser coerente com a informação não verbal, ou seja, a palavra deve está 
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sempre casada com a imagem. Como já exposto neste trabalho, quando há divergência 

entre o que é falado e o que é mostrado, o que predomina como informação é o que o 

telespectador visualiza, então, mesmo quando se falava em passividade e se reportava 

cenas de conflitos para o telespectador, o que fica como informação são as imagens dos 

confrontos. 

Nas edições que foram analisadas, observou-se que, principalmente nos protestos 

dos dias 20 de junho de 2013, onde o número de pessoas era impressionante, o 

telejornal procurou mostrar o cenário de guerra que uma minoria causava. Observou-se 

ainda que ao falar de quando havia manifestações com 300 mil pessoas, por exemplo, as 

imagens da passeata, da multidão seguindo pacífica era reportada em poucos segundos e 

a maior parte do tempo o que era visto na TV eram os conflitos de pequenos grupos 

com a polícia.  

Quando o telejornal mostrava imagens ao vivo, de uma vista aérea, onde era 

possível observar as milhares de pessoas que andavam pacificamente, geralmente, 

imagens gravadas com cenas de conflitos ou depoimentos de pessoas assustadas eram 

mostradas na matéria e tomava a maior parte do tempo. Observou-se também que as 

imagens mostravam majoritariamente cenas que caracterizavam as manifestações em 

um cenário de guerra. Ao veicular os protestos em Brasília, no dia 20 de junho de 2013, 

optou-se por focar a imagem em uma minoria que fazia fogueira em frente à Esplanada 

dos Ministérios, em poucos segundos uma imagem aérea mostrou uma grande 

quantidade de pessoas e posteriormente, focou em uma pequena quantidade de pessoas 

que estavam em volta da fogueira e essas foram as imagens dominantes ao reportar os 

protestos em Brasília.  

Durante as matérias, os apresentadores e/ou repórteres falavam na reunião de 

milhares de pessoas, de passividade, mas essa informação não tinha destaque, nem um 

tempo considerável na matéria. Logo em seguida, reportava-se que um grupo menor de 

pessoas causavam tumultos, a informação que predominava na matéria era sobre os 

conflitos. Nas edições analisadas sempre se ouvia falar em momento tenso, em 

vandalismo, violência, o som que prenominava nas matérias eram de bombas, tiros de 

balas de borracha, gritos.   

Considera-se, a partir da análise dos vídeos do JN sobre as manifestações, que o 

telejornal procurou mostrar o lado ruim, o que de pior aconteceu em um momento que 

merece ser lembrado como democrático e histórico, já que milhares de pessoas, no 

Brasil inteiro lutaram juntas, reivindicaram por melhorias que chegassem à todos, sem 
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ligações partidárias. Com isso, percebe-se que o posicionamento telejornalístico adotado 

pelos telejornais pode construir versões dos fatos, sem mostrar contudo todos os lados 

dos acontecimentos, promovendo imagens distorcidas da realidade. Desse modo, infere-

se a importância de observar, assistir e assimilar informações repassadas pelos 

telejornais, bem como as versões construídas acerca dessa realidade, de forma cada vez 

mais crítica, consciente e questionadora. 
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