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RESUMO 
 

 

Com base na teoria do campo do jornalismo moderno de Nelson Traquina (2005), 

procuramos identificar como Zero Hora e Sul21 apresentam seus posicionamentos 

dentro deste campo através de suas narrativas. Não buscamos comprovar que as 

posições são antagônicas, pois isso já é claro aos olhos dos leitores. Para o estudo, 

a cobertura selecionada foi a das ocupações das escolas da rede estadual do Rio 

Grande do Sul em 2016. Cerca de 150 instituições integraram o movimento que 

durou mais de 40 dias. Que tipo de marcas das visões do campo do jornalismo 

moderno aparecem nas publicações? Como isso aparece na cobertura de ambos 

durante as ocupações das escolas de 2016? Através das estruturas textuais, 

elementos de narrativa, fontes selecionadas e espaços de fala, procuramos 

responder a estas perguntas. 

 

Palavras-chave: Ocupações das escolas. Jornalismo moderno. Sul21. Zero Hora. 
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ABSTRACT 
 

 

Based on Nelson Traquina’s (2005) theory of the modern journalism field, we seek to 

identify how Zero Hora and Sul21 present their stances within the area throughout 

their narratives. It is not our intention to prove that the positions are antagonistic, as 

this is already clear to the readers’ eyes. For the study, we selected the coverage on 

the occupation of state schools in Rio Grande do Sul in 2016. About 150 institutions 

participated in the movement, which lasted for more than 40 days. What kind of 

characteristics from different views of the field of modern journalism appear in the 

publications? How is this marked in the coverage of the 2016 school occupations? 

We aim to answer these questions through textual structures, narrative elements, 

selected sources and narrative space awarded. 

 

Keywords: School occupations. Modern journalism. Sul21. Zero Hora. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O primeiro semestre de 2016 foi marcado por uma série de lutas na Educação 

estadual do Rio Grande do Sul. Na manhã de 11 de maio de 2016, o Colégio 

Estadual Emílio Massot iniciou o movimento que ocupou mais de 150 instituições no 

estado. Mais tarde, professores da rede estadual somaram à mobilização ao iniciar 

uma greve geral. O movimento, protagonizado por estudantes secundaristas, 

protestou contra dificuldades específicas das próprias escolas – problemas 

estruturais, ausência de repasse de verbas de autonomia financeira e falta de 

professores –, mas também contra questões gerais, como o parcelamento do salário 

dos professores, os Projetos de Lei 44/16 e 190/2015 e o sucateamento da 

Educação.  

Além de instituições de ensino, a Assembleia Legislativa de Porto Alegre e a 

Secretaria da Fazenda do estado chegaram a ser ocupadas. O movimento resultou 

em mais de 40 dias de ocupações. Isso culminou em um acordo entre estudantes e 

Governo do Estado, garantindo repasses de verba às escolas para reformas 

estruturais, a contratação de professores, a criação de um fórum de discussão sobre 

a Educação, além do adiamento da votação, naquele ano, do PL 44/161.  

A mídia gaúcha acompanhou o desenrolar do movimento de acordo, é claro, 

com a relevância dada por cada veículo à pauta. Para tanto, buscaremos analisar 

nesta pesquisa como os dois maiores veículos gaúchos de mídia tradicional (Zero 

Hora) e independente (Sul21) refletiram seus posicionamentos acerca das 

ocupações através das narrativas de suas reportagens.  

Antes da análise, no entanto, precisamos compreender as diferenças entre a 

mídia tradicional e a mídia independente em face das relações entre jornalismo e 

poder ao longo da história. Para tanto, foram consultados os teóricos Sodré (1999), 

Guareschi (2000), Traquina (2005), Schudson (2010) e Jardim e Brandão (2014) 

para identificar marcas dessa relação. Através da teoria de Traquina (2005) do 

campo do jornalismo moderno – que acreditamos que se aplica ao atual –, 

avaliamos como os polos (ideológico e econômico) se apresentam em cada um dos 

veículos que integram a análise.  

                                                
1 PL significa “Projeto de Lei”, que é uma proposta que pode vir a se transformar em lei. 
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Após, apresenta-se um panorama geral sobre a Educação no Brasil e no Rio 

Grande do Sul. A proposta é que se compreenda o contexto em que as escolas 

estavam, a fim de entender os motivos que levaram o movimento a crescer tanto no 

estado. Assim, contextualizamos a história da mobilização ao longo de seus mais de 

40 dias e seus principais desdobramentos. A contextualização quanto à situação do 

ensino no país e no estado é feita através de pesquisas e relatórios oficiais sobre a 

Educação no Brasil, além de matérias que expõem esses dados. A recapitulação do 

movimento é feita através de reportagens publicadas por Sul21 e Zero Hora, além 

de publicações de outros veículos que consideramos importante citar para que se 

tenha uma maior compreensão.  

Assim, para a análise, buscaremos identificar nas coberturas dos dois 

veículos características dos polos em que cada um se encontra dentro do campo do 

jornalismo moderno. Para isso, foram selecionadas cinco reportagens da Zero Hora 

e quatro do Sul21 de momentos que consideramos importantes: a) Primeira 

ocupação: Escola Estadual Emílio Massot; b) ocupação da Secretaria da Fazenda 

por estudantes do CEI; c) fim das ocupações, em junho; e d) 2017: o ano seguinte 

às ocupações. Fundamentamos a análise através de aspectos da narrativa, como o 

título, os sujeitos apresentados, os protagonistas das publicações, as fontes 

selecionadas e seus respectivos espaços, bem como as fotografias. 

Portanto, esta monografia é dividida em cinco capítulos, incluindo Introdução 

e Considerações finais. O segundo capítulo apresenta um resgate histórico da 

comunicação e sua relação com o poder, identificando marcas e aspectos através 

dos teóricos Sodré (1999), Guareschi (2000), Traquina (2005), Schudson (2010) e 

Jardim e Brandão (2014), que, depois, são aplicados aos posicionamentos editoriais 

de Sul21 e Zero Hora. O terceiro capítulo busca apresentar a Educação no Brasil 

nos anos anteriores às ocupações através de relatórios e pesquisas oficiais, além de 

explorar a história do movimento. O quarto capítulo é composto pela investigação da 

acessibilidade ao conteúdo e os planos de assinatura dos veículos, além da análise 

das reportagens. Por fim, o quinto capítulo traz as considerações finais levantadas 

na pesquisa.  
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2 JORNALISMO E PODER 
 

 

De instrumento para divulgação dos ideais políticos e partidários que 

marcaram os jornais no final do século XIX para o século XX às multiplataformas 

digitais a que bilhões de pessoas têm acesso para levar sua mensagem no século 

XXI, o jornalismo revisa e fortalece seus conceitos e princípios. O presente capítulo 

propõe-se a retomar os conceitos e princípios que fizeram o jornalismo se expandir 

neste século, sendo motivo de admiração, orgulho, questionamento e críticas, 

principalmente no que se refere à prática. 

É necessário que alguns pontos da história do jornalismo sejam revistos para 

que se compreenda como se deu e ainda se dá o processo de modelagem das 

mídias, além da relação que se estabelece até hoje entre jornalismo e poder. Para 

isso, serão usados os teóricos Traquina (2005), de maneira que se entenda as 

teorias do jornalismo e seus processos de desenvolvimento; Sodré (1999) e 

Schudson (2010), para compreender a história da imprensa no Brasil e no mundo; 

Guareschi (2000), a fim de provocar reflexões e questionamentos acerca do campo 

jornalístico; Herman e Chomsky (2003), para tratar da teoria da ação política, da 

década de 70, e seus efeitos na atualidade; além de outros autores, como Jardim e 

Brandão (2014), para sustentar reflexões sobre a história do campo jornalístico; Leal 

e Dillenburg [2009?], para compreender a história da Zero Hora; e Borges (2008), 

para observar a relação do periódico com os anos iniciais do período ditatorial 

brasileiro. 

 

 

2.1 MARCAS DO JORNALISMO NOS SÉCULOS XIX, XX E XXI 

 
 

A instantaneidade, a velocidade do fluxo de informação e as características 

de convergência do jornalismo da atualidade, ou seja, da possibilidade de produção 

em diferentes plataformas, nada mais são do que consequências de uma série de 

avanços tecnológicos e sociais que decorreram em escala global nos últimos três 

séculos. À medida que novos adventos se desenvolviam, a imprensa reformulava-
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se, passando por fases de expansão que resultaram nos modelos de mídia 

existentes hoje, ainda em constantes transformações. 

 O surgimento do telégrafo durante o século XIX foi, principalmente nos 

Estados Unidos, o primeiro marco do processo de expansão da prática jornalística, 

acompanhado do desenvolvimento do transporte ferroviário (SCHUDSON, 2010). A 

informação aliava-se a uma nova tecnologia que possibilitava o alcance de uma 

velocidade inédita e uma maior circulação de informação entre regiões, chegando-se 

a estabelecer conexões internacionais – antes muito limitadas para os territórios 

municipais, estaduais e nacionais. 

Segundo Traquina (2005), as linhas telegráficas foram responsáveis por 

estabelecer conexões entre países da Europa e os Estados Unidos durante as 

décadas de 50 e 60 do século XIX. Ligaram, também, a Europa à América do Sul, à 

China e ao Japão na década seguinte do mesmo século: 

 
Os avanços na rapidez de transmissão da informação [...] iriam ser o sinal 
de uma nova era no jornalismo, cada vez mais global, e cada vez mais 
ligado à atualidade, que continua cada vez mais viva hoje, em que o tempo 
exerce um controle tirânico, embora a obsessão com a rapidez já fosse bem 
visível nas anedotas dos jornalistas do início do século na Inglaterra 
(TRAQUINA, 2005, p. 38). 

 

Enquanto isso, o Brasil, na segunda década do século XIX, enfrentava 

conturbado processo de independência de Portugal. Jardim e Brandão (2014) 

explicam que a imprensa brasileira só passou a existir com a chegada de D. João VI 

em 1808, ano em que foi lançado o jornal Gazeta do Rio de Janeiro. Como o veículo 

estava nas mãos da corte, era lógico que seu conteúdo fosse vinculado à Coroa. A 

imprensa do Brasil à época, portanto, mantinha-se nas mãos das classes 

dominantes do país, ligadas às forças coloniais europeias, principalmente 

portuguesas. Ainda assim, não demorou muito para que novos impressos com 

diferentes interesses surgissem. 

Jardim e Brandão (2014, p. 137) assinalam que, no mesmo ano da chegada 

da família real portuguesa ao Brasil, “José Hipólito da Costa edita o primeiro jornal 

de oposição ao domínio português, o Correio Braziliense, impresso na Inglaterra por 

total falta de liberdade de se o fazer no país”. Os dois veículos, no entanto, 

possuíam baixa circulação, sendo o segundo ainda menor. À época, o Brasil limitava 

a alfabetização a classes muito específicas, dificultando o acesso à imprensa. Maciel 
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(2002, p. 5) detalha que segundo “[...] dados levantados por Lawrence Hallewell 

(1985), no ano de 1888 a população livre era de 12.950 milhões de pessoas, desses 

258.302 estavam matriculados nas escolas primárias, ou seja apenas 0,2% [...]”. 

Ainda assim, a luta pela liberdade de imprensa na então colônia teve seu 

início a partir da criação de jornais que se contrapunham à imprensa da realeza. 

Essa luta, que trazia discussões dentro dos poderes na colônia, oscilou à medida 

que o processo de independência crescia: 

 
É na medida em que compreendem a necessidade de mobilizar as classes 
para a luta contra a dominação lusa que os representantes da classe 
dominante colonial fazem concessões à liberdade de imprensa. Tal 
compreensão é lenta, porém, e deve vencer poderosas e antigas 
resistências de classe. É na medida em que compreendem a necessidade 
de limitar a Independência que os representantes da classe dominante 
colonial opõem restrições à liberdade de imprensa. Daí as oscilações, os 
altos e baixos, os recuos e avanços, acompanhando o desenvolvimento do 
processo (SODRÉ, 1999, p. 45). 

 

Os segmentos que detinham o poder no Brasil foram responsáveis por 

desenvolver medidas de censura à imprensa, de maneira que se tornou 

extremamente difícil encontrar jornais livres na colônia. De acordo com Jardim e 

Brandão (2014, p. 137), a Lei de Imprensa, sancionada em 1823, visava a “[...] 

conter os excessos da imprensa na livre manifestação de pensamento e de opinião, 

por meio de um júri, um conselho de sentença denominado Juízo dos Jurados, 

formado por 24 pessoas escolhidas pelo regente”. Sodré (1999, p. 84) comenta que, 

para encontrar jornais livres, era “[...] preciso viver em áreas rebeladas, como 

Pernambuco de 1824”. Além disso, a produção dos impressos concentrava-se em 

outros países, como na Inglaterra, resultando na tardia circulação das publicações, 

que chegavam ao Brasil meses após serem escritas. Dessa maneira, diversas 

províncias demoraram a ter seu primeiro contato com a imprensa. Sodré (1999, p. 

86) diz que Minas Gerais, por exemplo, “[...] só conheceu a imprensa em 1823, 

quando, a 13 de outubro, apareceu, em Ouro Preto, o Compilador Mineiro”. 

Voltemos aos Estados Unidos para que entendamos o processo de expansão 

internacional da imprensa. Ainda no século XIX, o país entrava em um processo de 

escolarização das massas, embora rudimentar, em que grande parte da população 

foi alfabetizada – ponto vital para a comunicação impressa se tornar acessível a 

demais públicos. Também no século XX o processo de urbanização se intensificou 

nas cidades, dando origem às grandes metrópoles internacionais, como Londres, 
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Paris e Nova Iorque. Segundo Schudson (2010), o crescimento da concentração de 

pessoas alfabetizadas nas grandes cidades estimulou a demanda por jornais; havia 

um público fácil de ser atingido, possibilitando um crescimento exponencial. À 

época, a circulação dos impressos ainda era bastante limitada às elites comerciais e 

políticas, não só em decorrência do baixo índice de alfabetização – ainda que em 

crescimento –, mas também em razão de seu alto valor: 

 
Um jornal normalmente custava ao leitor seis centavos por edição, numa 
época em que o salário médio diário para não trabalhadores rurais era 
inferior a 85 centavos. Mas não se podia comprar um número de cada vez, 
exceto na sede das impressoras. Os jornais eram geralmente vendidos 
apenas por assinatura – e uma assinatura anual variava de 8 a 10 dólares. 
Não surpreendentemente, sua circulação era baixa, geralmente de 1 a 2 mil 
exemplares, mesmo no caso dos mais importantes jornais metropolitanos 
(SCHUDSON, 2010, p. 26). 

 

É importante ressaltar que, ainda no início do século XIX, a imprensa era 

muito marcada por ser um instrumento de comunicação político-partidário. Segundo 

Schudson (2010, p. 26), “[...] os jornais políticos davam maior ênfase a notícias da 

política nacional e eram financiados pelos partidos políticos, facções de partidos ou 

candidatos a cargos políticos, que ditavam a política editorial, e, algumas vezes, 

escreviam pessoalmente os editoriais”. O financiamento partidário era vital para a 

produção e circulação desses jornais, uma vez que apenas assim era possível 

sustentar sua manutenção, já que a publicidade ainda não fazia parte das 

publicações. 

No Brasil, Jardim e Brandão (2014) apontam que veículos de caráter político-

ideológico nasceram no ano de 1845, com o surgimento do jornal O Socialista. A 

pequena imprensa brasileira exageradamente ideológica e militante, intitulada por 

Sodré (1999) de pasquim, entrou em um processo de grande crescimento a partir 

dessa publicação. Sodré (1999) relata que os pasquins eram usados como 

instrumento de luta política, com o objetivo de mobilizar seus leitores quanto a 

diferentes demandas políticas e sociais brasileiras. É importante lembrar que, nesse 

contexto, o Brasil passava pelo regime monárquico e ainda mantinha leis de 

escravidão, que seriam revogadas apenas em 1888. As características ideológicas 

desses pequenos impressos podem ser identificadas pela simples leitura dos nomes 

das publicações: O Grito dos Oprimidos e O Crioulo (SODRÉ, 1999), por exemplo. 
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Voltando à imprensa internacional, posteriormente, a velocidade e o alcance 

das informações seriam ainda mais elevadas ao final do século XIX, com o 

surgimento do rádio (em torno de 1920), e nas primeiras décadas do século XX, com 

o desenvolvimento da televisão (década de 1950). Esses novos modelos, apesar de 

obrigarem a comunicação a se moldar em diferentes plataformas, não alteraram 

significativamente os modelos das publicações impressas. 

Traquina (2005) atrela a expansão das mídias também aos avanços de uma 

nova visão de regimes governamentais no mundo: 

 
A expansão da imprensa foi alimentada pela crescente conquista de direitos 
fundamentais, como a liberdade, cerne de lutas políticas seculares que 
incendiaram revoltas e revoluções, valor central da emergência de um novo 
conceito de governo – a democracia (TRAQUINA, 2005, p. 40). 

 

As liberdades sociais conquistadas nesses anos tornaram a imprensa, 

portanto, menos dependentes de uma relação política. Além disso, com o 

surgimento da publicidade, os jornais passaram a se tornar cada vez mais 

independentes de partidos políticos, uma vez que, com publicidade e programas de 

assinatura, conseguiam se manter sem o financiamento partidário (SCHUDSON, 

2010). Portanto, o jornalismo, antes muito marcado por ser um instrumento de 

comunicação política atrelado à propaganda partidária, começou a passar por um 

processo de despolitização e de redução de custos, dando origem à penny press: 

jornais que antes custavam seis centavos de dólar passaram a custar apenas um. 

Para Schudson (2010, p. 25), “[...] essa revolução levou ao triunfo da ‘notícia’ sobre 

o editorial e dos ‘fatos’ sobre a opinião, uma mudança moldada pela expansão da 

democracia e do mercado [...]”. Segundo a historiadora estadunidense Patricia 

Dooley (1997 apud SCHUDSON, 2010), a porcentagem de jornalistas abertamente 

partidários nos Estados Unidos caiu de 43% no início do século XIX para 16% ao 

final deste. 

Sodré (1999) diz que, no Brasil, a passagem do século assinalou a transição 

da pequena à grande imprensa. Pequenos jornais de estruturas simples e folhas 

tipográficas foram substituídos por jornais com estruturas dotadas de equipamentos 

gráficos para a produção de seu material, dando origem às empresas jornalísticas. 

Os avanços apontados em escala internacional refletiram-se na imprensa brasileira, 
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que também deixou de lado a cobertura político-partidária e começou a priorizar o 

tratamento da informação. 

 
A imprensa, no início do século, havia conquistado seu lugar, definido sua 
função, provocando a divisão do trabalho em seu setor específico, atraído 
capitais. Significava muito, por si mesma, e refletia, mal ou bem, as 
alterações que, iniciadas nos dois últimos decênios do século XIX, estavam 
mais ou menos definidas nos primeiros anos do século XX (SODRÉ, 1999, 
p. 275). 

 

O século XX também foi marcado, em escala internacional, pela 

comercialização da informação. Paralelamente ao desenvolvimento da democracia, 

o capitalismo emergiu em escala global, originando na prática jornalística uma fase 

de crescimento econômico. Para Traquina (2005, p. 36), “[...] o jornalismo 

transformou-se num negócio com um número crescente de proprietários que 

começaram a publicar jornais com o intuito de ter lucros e o objetivo central seria a 

expansão da circulação”. 

Dessa forma, o processo de circulação de notícias e informações também 

começou a estabelecer novos formatos e peculiaridades, uma vez que, atrelando-se 

valores comerciais à prática jornalística, iniciou-se a busca pelo lucro e pelo 

aumento da circulação. Para tanto, com a migração da imprensa partidária para a 

imprensa de informação, houve também aqui o começo do esforço jornalístico de se 

apresentar como reflexo da realidade, criando uma obsessão e obrigação 

profissional de produzir as últimas notícias, preferencialmente com exclusividade e o 

mais rápido possível. Schudson (2010, p. 25) sustenta que essa mudança dada pela 

expansão da democracia e do mercado mais tarde “[...] conduziria à incômoda 

submissão do jornalista à objetividade”. 

O jornalismo entendido como a atualidade, ou melhor, como a realidade, tem 

sido uma problemática cada vez mais comum, à medida que o desenvolvimento da 

comunicação continua. Essa correlação reflete-se não só nos profissionais atuantes 

da área, como também no público de leitores que os consomem. Guareschi aponta 

que 

 
A realidade está sempre mais sendo definida pela comunicação. A 
comunicação ‘cria’ a realidade, constrói a realidade. Uma coisa passa a 
existir, sociologicamente falando, quando é veiculada. Para grande maioria 
da população, para milhões de brasileiros e brasileiras, algo ‘existe’ no 
momento em que é mostrado pela mídia. Se não ‘deu no jornal, ou no rádio 
ou na TV’, as coisas não existem. Movimentos de centenas e até milhares 
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de pessoas, passeatas, mobilizações, adquirem status de ‘realidade’ 
apenas se forem divulgados (GUARESCHI, 2000, p. 28). 

 

A partir da concepção do jornalismo como um reflexo da realidade, criaram-se 

algumas características específicas para a prática jornalística, de maneira que esta 

retrate a notícia “o mais fielmente possível” ao fato, dando origem à crença da 

objetividade e da imparcialidade dentro do jornalismo. A opinião e as posições 

partidárias perderam espaço dentro do jornalismo, sendo concentrado esse 

posicionamento apenas em editoriais, colunas ou comentários. É importante 

ressaltar que essa concepção de “jornalismo isento” tornou indispensável o declarar-

se imparcial a qualquer tipo de veículo que não possua uma posição política 

esclarecida publicamente. Na atualidade, é extremamente comum encontrar 

diferentes públicos de um mesmo veículo condenando-o e cobrando uma posição 

imparcial em relação às coberturas produzidas. 

Schudson (2010, p. 16) argumenta que a crença na objetividade do jornalismo 

levou “[...] a ideia de que se pode e se deve separar fatos de valores”. Separar os 

fatos dos valores, portanto, está diretamente atrelado à crença da imparcialidade. 

Esse posicionamento, no entanto, é perigoso, uma vez que toda construção de uma 

cobertura ou reportagem se dá através de decisões editoriais, também chamadas de 

critérios de noticiabilidade, além da influência que o repórter recebe do contexto em 

que está inserido, seja do próprio ambiente ou da organização em que trabalha. 

Seria, portanto, possível atingir a imparcialidade, dados tantos pontos de influência 

sobre a produção da notícia? 

No Brasil, como dito antes, é possível observar que a ausência do 

posicionamento de imparcialidade é considerada quase um crime pelo público, que 

condena qualquer tipo de posição tomada por veículos, uma vez que estes são 

vistos como detentores do real. Assim, qualquer tipo de posicionamento que possa 

dar margem a interpretações parciais é proibido. 

 
Na mídia, como em outras importantes instituições, aqueles que não 
demonstram os valores e perspectivas exigidos serão considerados 
‘irresponsáveis’, ‘ideológicos’, ou de outra forma aberrantes, e tenderão a 
cair pelo caminho. Embora possa haver algumas exceções, o padrão é 
redundante e esperado (HERMAN; CHOMSKY, 2003, p. 366). 

 

Na metade do século XX, os estudos de comunicação, no entanto, 

começaram a questionar o papel do jornalismo de refletor da realidade. A atitude de 
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se declarar imparcial tem sido alvo de debates que levam a crer que, ao assumir 

essa posição, assume-se também o papel de detentor da realidade. Dessa forma, 

confere-se a determinado veículo a responsabilidade de deter o ponto de vista 

correto e real dos fatos. Diversos teóricos passaram a identificar fatores internos e 

externos que influenciam diretamente as publicações jornalísticas. 

É com facilidade que apontamos hoje que as notícias são selecionadas a 

partir da sua relevância social, sendo determinadas muitas vezes pelos próprios 

repórteres e editores a partir dos critérios de noticiabilidade globais e dos critérios do 

próprio veículo. É importante, também, que se analise o contexto social e econômico 

em que os veículos estão inseridos, a fim de identificar de que maneira esse 

contexto influencia seus posicionamentos, coberturas e publicações. 

Sem dúvidas, é possível concordar com Traquina (2005) que “[...] o jornalismo 

acaba por ser uma parte seletiva da realidade”, dados todos os critérios de 

publicação de cada produção e, claro, a identificação ora ideológica, ora econômica 

de cada veículo. Portanto, o jornalismo, tratado como detentor da realidade embora 

selecione apenas uma parte da realidade para ser retratada, acaba por se 

transformar em uma forte influência na construção da realidade. É importante nesse 

momento citar Guareschi (2000, p. 28), que diz que “[...] quem detém a 

comunicação, detém, na prática, o poder. Há hoje uma relação íntima, intrínseca, 

entre comunicação e poder. Exatamente pelo fato de que a realidade é construída 

pela comunicação”. 

 

 

2.1.1 Polos distintos 
 
 
 Para compreender, assim, as relações da comunicação com o poder, é 

necessário que entendamos a maneira como o jornalismo se molda no seu campo. 

Para Bourdieu (1997, p. 105), o campo jornalístico moderno constitui-se como 

 
[...] o lugar entre duas lógicas e dois princípios de legitimação: o 
reconhecimento pelos pares, concedido aos que reconhecem mais 
completamente os ‘valores’ ou os princípios internos, e o reconhecimento 
pela maioria, materializando o número de receitas, de leitores, de ouvintes 
ou de espectadores, portanto, na cifra de venda (best-sellers) e no lucro em 
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dinheiro, sendo a sanção do plebiscito, nesse caso, inseparavelmente um 
veredito do mercado. 

 

 Ao longo dos avanços adquiridos durante os séculos, a crença na 

objetividade e na imparcialidade imperou no jornalismo, levantando a ideia de que se 

deve separar os fatos dos valores. Todavia, essa crença não se apresenta 

necessariamente como uma regra: em decorrência dos diversos fatores sociais e 

econômicos presentes na expansão do jornalismo, a influência desses sistemas 

políticos em que os veículos estão inseridos também se porta como agente em sua 

moldagem, possibilitando o surgimento de mídias consideradas não tradicionais. 

Assim, partindo do conceito de campo jornalístico moderno de Bourdieu, 

Traquina (2005, p. 125-126) elenca dois polos dominantes no campo jornalístico 

moderno: 

 
a) o pólo ‘econômico’ ou ‘comercial’ – com a comercialização da imprensa 
no século XIX, as notícias são a mercadoria de um negócio cada vez mais 
lucrativo; b) o pólo ‘ideológico’ ou ‘intelectual’ – com a identificação da 
imprensa como elemento fundamental da teoria democrática, o jornalismo é 
visto como um serviço público em que as notícias são o alimento de que os 
cidadãos precisam para exercer seus direitos democráticos. 

 

Trabalhamos, deste modo, com a concepção de dois polos dominantes, em 

que o polo ideológico é considerado o polo positivo, em decorrência da ideologia 

profissional desenvolvida ao longo do tempo. Define-se, portanto, o jornalismo como 

um “[...] serviço público que fornece cidadãos com informação de que precisam para 

votar e participar da democracia e age como guardião que defende os cidadãos dos 

eventuais abusos de poder” (TRAQUINA, 2005, p. 27). 

No entender de Traquina (2005, p. 27), “[...] para os jornalistas e para muitas 

vozes na sociedade, o polo negativo do campo jornalístico é o polo econômico”. 

Associa-se a esse polo o “[...] cheiro do dinheiro e a práticas como o 

sensacionalismo, em que o principal intuito é vender o jornal/telejornal como um 

produto que agarra os leitores/os ouvintes/à audiência” (TRAQUINA, 2005, p. 27), 

deixando de lado valores associados à ideologia profissional. Ainda assim, Traquina 

(2005) ressalta que o fator econômico determina a resposta para os 

questionamentos de como e porque as notícias são como são. Dessa forma, 

 
[...] tal como os jornalistas desenvolveram a sua ideologia profissional em 
consonância com a teoria democrática e inspirados por ela, 
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concomitantemente, mesmo desde antes do século XIX, o jornalismo tem 
sido um negócio e as notícias uma mercadoria que tem alimentado o 
desenvolvimento de companhias altamente lucrativas (TRAQUINA, 2005, p. 
27). 

 

Sodré (1999) aponta que, durante o desenvolvimento da imprensa no Brasil 

ainda no século XIX, as publicações foram diretamente afetadas pelo lento 

desenvolvimento das relações capitalistas no país e a ascensão da burguesia. À 

época, o Brasil – ainda uma monarquia – era marcado por um problema de poder, 

em que a burguesia apresentava-se em ascensão econômica, mas sem 

continuidade e ainda politicamente débil. Ainda assim, nesse contexto, “[...] a 

transformação na imprensa é um dos aspectos desse avanço; o jornal será, daí por 

diante, empresa capitalista, de maior ou médio porte” (SODRÉ, 1999, p. 275). Dessa 

maneira, o número de periódicos começou a reduzir, firmando empresas maiores no 

mercado da imprensa brasileira. Para o autor, à época, era “[...] muito mais fácil 

comprar um jornal do que fundar um jornal; e é ainda mais prático comprar a opinião 

do jornal do que comprar o jornal” (SODRÉ, 199, p. 276). 

A relação direta entre jornalismo e poder ao longo do desenvolvimento da 

área também gerou uma série de estudos de comunicação que levantaram 

importantes teorias sobre a prática jornalística, principalmente durante a década de 

70. Segundo Traquina (2005), na década de 60 iniciou-se uma onda de protestos em 

uma série de universidades de diferentes países, levantando amplos estudos sob os 

olhares de autores marxistas em relação ao jornalismo e implicações políticas, além 

do papel da notícia e “[...] a capacidade do Quarto Poder em corresponder às 

enormes expectativas em si depositadas pela própria teoria democrática” 

(TRAQUINA, 2005, p 161). Esses questionamentos originariam, mais tarde, os 

chamados estudos da parcialidade (news bias studies), que partem “[...] do princípio 

de que as notícias devem refletir a realidade sem distorção [...], aceitando o princípio 

de que é possível reproduzir a realidade” (TRAQUINA, 2005, p. 162). 

Com base nos estudos da parcialidade, então, surgiram as teorias da ação 

política, que atrelam aos jornalistas a forma instrumentalista, ou seja, são 

profissionais a serviço de certos interesses políticos. De um lado, considerado “de 

esquerda”, os jornalistas são vistos como mantenedores do sistema capitalista; de 

outro, o lado “de direita”, são instrumentos que colocam o capitalismo em xeque. 

Para Traquina (2005), de qualquer forma, ambas as teorias defendem a ideia de que 
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as notícias são reflexos distorcidos da realidade, de que são usadas por interesses 

políticos de agentes sociais específicos para projetar suas visões de mundo e 

sociedade. 

Para Herman e Chomsky (2003, p. 360), autores da teoria que atrela ao 

jornalismo os interesses das elites políticas e econômicas estadunidenses, as 

notícias da mídia tradicional, ou grande mídia, são uma “propaganda” responsável 

por “[...] defender as agendas econômica, social e política dos grupos privilegiados 

que dominam a sociedade nacional e o Estado”, estabelecendo, assim, o fator 

econômico como determinante. Eles apontam que há diferentes tipos de 

“propaganda noticiosa”, que variam de acordo com o sistema de estado vigente no 

país: 

 
[...] a mídia norte-americana não funciona na forma do sistema de 
propaganda de um Estado totalitário. Em vez disso, ela permite – na 
realidade encoraja – o debate acalorado, a crítica e a dissidência, desde 
que estes permaneçam fielmente dentro do sistema de pressuposições e 
princípios que constituem o consenso da elite, um sistema de tal forma 
poderoso que é em grande parte internalizado sem consciência 
(CHOMSKY; HERMAN, 2003, p. 365). 

 

Identifica-se aqui, portanto, diferentes estudos das ações políticas na mídia 

que apontam o crescimento de duas vertentes profissionais antagônicas dentro do 

campo do jornalismo moderno: enquanto um dos polos se volta aos interesses 

econômicos ou de poder, o outro atrela-se a valores ideológicos. Nesse ponto, é 

importante ressaltar que, no Brasil, esses dois polos vigentes são comumente 

representados como mídia tradicional (ou grande mídia) e mídia independente, 

respectivamente, dadas as circunstâncias do monopólio da imprensa brasileira. A 

partir da identificação dessas mídias com determinada vertente, é revelada, então, a 

maneira como cada veículo se apresenta, trabalha em suas coberturas e 

publicações e se posiciona diante de seu público através de editoriais. 

 

 

2.2 ANTAGONISMO NA IMPRENSA GAÚCHA: ZERO HORA E SUL21 

 

 

Neste estudo, buscamos analisar a cobertura dos considerados dois maiores 

jornais de mídia tradicional e mídia independente do Rio Grande do Sul, Zero Hora e 
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Sul21, respectivamente, durante a cobertura das ocupações de escolas por 

estudantes secundaristas em 2016. O objetivo é identificar, a partir das publicações, 

o polo no qual o veículo se alinha, de maneira que se observe como cada veículo se 

porta diante do sistema econômico do país. Assim, apresentamos nesta seção uma 

breve narrativa dos dois jornais, a fim de discernir concretamente, através da 

história, da apresentação e das características de projeto editorial, o polo em que 

cada veículo se posiciona. 

 

 

2.2.1 História do Jornal Zero Hora 

 

 

 O Jornal Zero Hora foi fundado em 4 de maio de 1964, em meio ao recém-

imposto regime militar, após o fechamento compulsório do jornal popular Última 

Hora, do jornalista Samuel Wainer, pelos militares. A última edição do Última Hora 

rodou no dia 2 de abril de 1964, um dia após o golpe militar ser consumado no país, 

e estampava em sua capa o então presidente João Goulart em sua chegada à Porto 

Alegre, no Aeroporto Salgado Filho. Posteriormente, no dia 4 de abril, a redação do 

veículo foi oficialmente encerrada pelo regime militar (RAMOS, 2015). Segundo 

Jardim e Brandão (2014, p. 154), o Última Hora apresentava-se como 

 
[...] o principal veículo de massas ligado ao campo popular e que tem nos 
seus quadros dezenas de jornalistas de espírito crítico voltado para os 
interesses nacionais. Por isso mesmo, o Última Hora é considerado, pelas 
famílias tradicionais proprietárias da imprensa, um intruso. O jornal de 
Samuel Wainer havia derrotado o baronato da imprensa em vários campos: 
no ideológico, com sua linha nacionalista que quebrou a homogeneidade do 
discurso tradicional; no sentido da forma, ao revolucionar o jornalismo 
brasileiro; no mercadológico, conquistando o maior número de leitores; e no 
institucional, ao conseguir altos financiamentos do Estado, antes exclusivos 
do baronato. 

 

A história do Última Hora começa muito antes do golpe militar, com sua 

fundação em 12 de junho de 1951 no Rio de Janeiro. O crescimento do periódico 

levou à abertura de diversas sedes em diferentes regiões do país, incluindo em 

Porto Alegre. A edição gaúcha, inaugurada em 1960, tinha como diretor Ary de 

Carvalho, o responsável por fundar o novo jornal Zero Hora após o fechamento 

definitivo do Última Hora (RAMOS, 2015). 
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De acordo com Leal e Dillenburg [2009?] em pesquisa realizada para o 

Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

(CPDOC), Ary de Carvalho teria, na verdade, se solidarizado com o novo regime 

militar, mesmo trabalhando em um jornal considerado popular, alinhado às políticas 

populistas de João Goulart e, anteriormente, ao governo de Getúlio Vargas. Assim, 

Carvalho teria contribuído diretamente para o fechamento do Última Hora gaúcho, 

solicitando ao III Exército o encerramento do jornal. Por depender de equipamentos 

de outros veículos para circular, o fechamento do periódico foi rápido, dando 

margem, então, para a abertura do novo jornal, a Zero Hora. 

Borges (2008, p. 11) relata que a primeira edição do jornal apresentou um 

“[...] esforço em diferenciar o novo jornal do vespertino da rede de Samuel Wainer, 

identificando-o com o Rio Grande do Sul e desvinculando-o explicitamente do perfil 

político do jornal anterior”. Através de um editorial que anunciava o “nascimento” do 

novo jornal, o veículo adotou uma postura de alinhamento ao regime militar, 

defendendo princípios cristãos e oferecendo apoio “[...] a todos os que, sem medir 

esforços ou sacrifícios, lutam para impedir a implantação em nosso país de 

ideologias contrárias às nossas tradições democráticas” (BORGES, 2008, p. 11). 

Durante a ditadura militar brasileira, para Borges (2008, p. 17), através de 

uma análise sobre o conjunto da linha política, “Zero Hora reproduzia e produzia 

conscientemente o discurso anticomunista, colaborando com o governo em sua 

busca pela construção de atitudes favoráveis à ‘revolução’ e aos governos dela 

oriundos, no seio da sociedade”. Ainda assim, Borges (2008, p. 17) acredita que 

 
[...] o jornal também fazia oposição, também contradizia o regime. Seria 
ingenuidade imaginar que encontraríamos apoio irrestrito a todas as ações 
do governo. Entretanto, a atitude favorável sobressai-se com significativa 
diferença. Cada crítica, cada balanço de ações, era acompanhada por 
elogios aos líderes civis e militares, por proclamações de esperanças para o 
futuro e pela certeza na integridade e nas boas intenções do governante. 

 

Dessa forma, observa-se que o jornal, no período da ditadura militar 

brasileira, adotava uma postura favorável ao governo, mesmo que esporadicamente 

produzisse publicações que faziam oposição ao regime. 

Ao longo dos anos, segundo Leal e Dillenburg [2009?], o periódico cresceu e, 

três anos após a sua abertura, realizou sua primeira cobertura internacional. O setor 

financeiro da Zero Hora, no entanto, enfrentava alguns problemas. Para não levar o 



29 

jornal à falência, Carvalho decidiu associar-se, em 1970, ao proprietário da Rádio e 

Televisão Gaúcha, Maurício Sirotsky Sobrinho, também fundador da Rede Brasil Sul 

de Comunicação (RBS) em 1957. Pouco tempo mais tarde, o jornal ficaria 

definitivamente sob o domínio de Sirotsky. 

Em 1969, o veículo passou a circular em 110 municípios gaúchos, cobrindo 

setores em que os concorrentes à época não atuavam. O crescimento da RBS 

colocou-a na posição de maior grupo de comunicação do estado. O impresso 

chegou a ultrapassar, em 1975, a venda avulsa de impressos do jornal Correio do 

Povo, até então líder de vendas. 

Em 1986, Jaime Sirotsky assumiu a presidência do jornal após a morte de 

seu irmão, Maurício Sirotsky, dando continuidade ao processo de informatização da 

redação. Em 1998, segundo o Balanço Anual da Gazeta Mercantil, citado por Leal e 

Dillenburg [2009?], 

 
[...] a RBS se situava [...] na quinta posição entre as maiores empresas 
jornalísticas do Brasil, sendo o Zero Hora o quinto jornal do país em 
circulação e faturamento publicitário e o primeiro fora do eixo Rio-São 
Paulo, segundo dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC).2 

 

Ainda segundo Leal e Dillenburg [2009?], um estudo realizado pela Marplan 

Brasil Pesquisas revelou que em 2000 

 
[...] Porto Alegre era a capital brasileira com maior percentual de leitura de 
jornais, e segundo a pesquisa, os jornais Zero Hora e Diário Gaúcho 
atingiam conjuntamente cerca de 76% do total da população com idade 
superior a 15 anos, um número de leitores equivalente a 1,4 milhão de 
pessoas. 

 

 Nos anos 2000, o Grupo RBS era considerado o grupo de comunicação mais 

poderoso da região Sul. Em 2007, a RBS contava com 18 emissoras de TV aberta, 

duas emissoras de TV comunitárias, um canal rural de distribuição nacional, 26 

emissoras de rádio, oito jornais, dois portais na Internet e mais de 80 blogs, 

totalizando cerca de 5,7 mil funcionários (BORGES, 2008). Em 2016, no entanto, a 

emissora vendeu todos veículos de Santa Catarina a um empresário, passando, 

então, a abranger somente o Rio Grande do Sul (CARTA…, 2016). Ainda assim, é 

                                                
2 Parte significativa da bibliografia consultada não possui paginação, de tal forma que essa 
informação não consta em algumas citações. 
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considerado o maior jornal gaúcho, contando “[...] com 17 cadernos, mais de 200 

jornalistas, uma sucursal em Brasília e mais de 100 colunistas” (NOSSAS..., [201-?]). 

Faz-se curioso citar que o Grupo RBS, em sua sessão de apresentações de 

veículos filiados, apresenta a Zero Hora como um “jornal completo”, que detém “[...] 

a mesma qualidade e imparcialidade que Zero Hora sustenta há mais de 50 anos”3. 

Também é interessante comentar que, no Caderno Especial de comemoração dos 

50 anos do veículo, o jornal optou por não citar, em nenhum tipo de abordagem, o 

editorial de lançamento do veículo, que explicitava um posicionamento favorável ao 

regime militar brasileiro, governo que levou ao fechamento de uma série de veículos 

enquanto estava em vigor no Brasil. 

 Ainda assim, em 2011, o Grupo RBS lançou a versão digital de seu Guia de 

Ética e Autorregulamentação, em que diz valorizar “[...] a autorregulamentação da 

atividade jornalística”, além de condenar “[...] todas as formas e tentativas de 

controle e censura à informação” (GRUPO RBS, 2011, p. 12). Na seção de Ética, a 

empresa dedica um pequeno parágrafo à abordagem da imparcialidade, em que diz, 

apenas, que “[...] notícia deve buscar abrir espaço a todos os lados envolvidos no 

assunto, sem qualquer preconceito, favorecimento ou perseguição” (GRUPO RBS, 

2011, p. 20). 

 Hoje, o veículo é sustentado através da venda de jornais impressos, de 

programas de assinatura dos jornais impressos, de programas de assinatura do 

portal online, em que é adotado o sistema de paywall4, que restringe alguns 

conteúdos do site a assinantes pagos, e de publicidade. Estima-se que o site receba 

46,8 milhões de visualizações, além de ter 5,7 milhões de leitores ativos em todas as 

plataformas. Esses números colocam a Zero Hora como a líder de circulação no Rio 

Grande do Sul e na quinta posição no Brasil. 

 

 
 
                                                
3 “Fundado em 1964, o jornal líder em circulação no Rio Grande do Sul está cada vez mais atual, 
inovando e indo muito além do papel. Suas páginas mostram as notícias com um novo olhar a cada 
dia, destacando o que realmente é importante para os gaúchos e o que pode afetar suas vidas. Zero 
Hora é um jornal completo, que fala com os gaúchos de todas as classes, sexos e idades, através de 
seus 12 cadernos e mais de 100 colunistas. Muito além do papel, em zerohora.com o leitor e o 
internauta podem acompanhar as notícias do Estado, Brasil e do Mundo, 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, com a mesma qualidade e imparcialidade que Zero Hora sustenta a mais de 50 anos.” 
(PAPEL..., [201-?]). 
4Paywall é uma estratégia utilizada por jornais e outros veículos de comunicação que exige que o 
leitor pague para ter acesso a certos conteúdos doe seu site. 
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2.2.2 História do Jornal Sul21 

 
 
 O Jornal Sul21 surgiu em um contexto tecnológico e social completamente 

diferente do Jornal Zero Hora. O veículo foi fundado em 2010, também em Porto 

Alegre, com a proposta de ser um contraponto aos veículos tradicionais do Sul do 

país. Sua estrutura é baseada “[...] nas novas mídias colaborativas da Internet 2.0” 

(QUEM..., [2010]), ou seja, voltado diretamente ao ambiente online do jornalismo 

moderno para as convergências de mídia, fazendo uso de textos, fotos, vídeos e 

gráficos, deixando de lado, assim, a comunicação impressa. A proposta é que o 

veículo dialogue não somente com setores da “esquerda política”, mas também com 

a sociedade em geral. 

Assim, diferentemente da Zero Hora, o Sul21 não se apresenta em nenhum 

momento como um veículo imparcial. Muito pelo contrário, o jornal enfatiza disputar 

o espaço das mídias através de “[...] uma abordagem crítica, sem abrir mão da 

seriedade jornalística e do espírito colaborativo”, com o objetivo de “[...] informar e 

fomentar discussão sobre questões relevantes para o desenvolvimento da 

sociedade no Século 21” (QUEM..., [2010]). Assim, na apresentação para a 

assinatura do site, o veículo posiciona-se como um portal dedicado 

 
[...] à produção de um jornalismo independente, com reportagens 
aprofundadas sobre temas que nem sempre ganham espaço nos grandes 
jornais e abordagens diferentes da grande mídia. Além de uma equipe 
própria de reportagem, edição e fotojornalismo, que produz conteúdo 
exclusivo de qualidade, abrimos espaço para colunistas, blogueiros e 
opinião pública, a fim de aprofundar a discussão sobre as notícias diárias 
(QUEM..., [2010]). 

 

A posição do jornal aparece claramente em sua página institucional, quando 

diz que 

 
O Sul21 é um jornal dedicado prioritariamente ao noticiário político. Não 
vamos negar a nossa posição, escondê-la em entrelinhas ou por meio de 
subterfúgios. Nós a defenderemos, claramente, a cada dia, no editorial. [...] 
Manteremos nossa independência e autonomia, indispensáveis à 
manutenção do compromisso com a verdade e com a democracia na 
informação (INSTITUCIONAL..., [2010]). 
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 Além dos posicionamentos expostos na apresentação e no setor institucional, 

o veículo também assume sua ideologia na publicação de editoriais. No editorial 

lançado em 17 de março de 2016, intitulado “Resistir ao golpe!”, o jornal “[...] 

denuncia o golpe e convoca a população a resistir”, em referência ao processo de 

impeachment da então presidente Dilma Rousseff, alegando que “[...] o único 

caminho para superar a grave crise [política e econômica] em que nos encontramos 

é a via da democracia e do fortalecimento de suas instituições” (RESISTIR..., 2016). 

Em outro editorial, lançado em 21 de maio de 2017, intitulado “Editorial: Diretas Já 

para retomar a Democracia e a República” (EDITORIAL..., 2017), o Sul21 posiciona-

se defendendo eleições diretas para a Presidência da República, acusando o então 

presidente Michel Temer de “golpista”, também em razão do impeachment da 

presidente Dilma Rousseff, deposta em 2016. 

Dessa forma, o conteúdo gira em torno da produção de notícias como um 

veículo jornalístico tradicional, tomando, porém, um viés crítico, a fim de fomentar a 

discussão de pautas que rodeiam a sociedade. A linha de produção não segue o 

sistema do jornalismo diário tradicional, com a maior velocidade possível. São 

publicadas, sim, notícias diárias, mas normalmente estas estão relacionadas a 

acontecimentos políticos ou sociais. Assim, o sistema de produção possibilita aos 

repórteres uma dedicação mais aprofundada e longa às reportagens publicadas. 

Além disso, há um grande espaço para colunistas, que publicam sistematicamente 

artigos de opinião que também buscam fomentar a discussão com posicionamentos 

mais progressistas. 

As diferenças dos dois veículos também são bastante gritantes quando são 

comparados os tamanhos das equipes nas redações: enquanto a Zero Hora conta 

com uma equipe de mais de 200 jornalistas (NOSSAS..., [201-?]), o Sul21 contava, 

em abril de 2018, com dois editores (sendo um também repórter), dois fotógrafos 

(um estagiário), um estagiário de social media, um produtor de vídeos (também 

repórter) e quatro repórteres (dos quais dois dividiam outras funções), totalizando 

uma equipe de dez pessoas, além do diretor administrativo e o diretor técnico. Em 

razão do veículo ser pequeno, a cobertura acaba por se limitar muito à região de 

Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, principalmente. Assim, grande parte das 

notícias em escala nacional são veiculadas por outras mídias parceiras do site. 

O financiamento do portal online se dá pela equipe de sócios que mantém o 

site, bem como pela publicidade, por programas de afiliados e por planos de 
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assinatura. O jornal não faz uso de paywall, ou seja, todo o seu conteúdo é gratuito 

e não existe nenhuma barreira de acesso. Atualmente, estima-se que o Sul21 

receba 1 milhão de pageviews, um número dezenas de vezes menor que os 

acessos da Zero Hora. Ainda assim, dentro dos veículos independentes gaúchos, 

pode ser considerado o maior do estado, uma vez que, no Rio Grande do Sul, existe 

um número baixo de veículos considerados independentes (O MAPA..., [201-?]), 

como o Jornal JÁ e a TV Restinga na Web. 

A cobertura do Jornal Sul21 engloba, portanto e de modo geral, 

acontecimentos voltados a questões políticas e sociais, concentrando a cobertura 

autoral na realidade do Rio Grande do Sul, em decorrência do alcance da redação. 

No primeiro semestre de 2016, o Rio Grande do Sul deparou-se com um 

grande movimento na Educação. Dezenas de escolas foram ocupadas contra o 

parcelamento dos salários de professores da rede estadual, problemas estruturais e 

projetos de lei. Portanto, no próximo capítulo, buscaremos compreender e identificar 

os processos que levaram à ocupação de mais de 150 escolas no Rio Grande do 

Sul no primeiro semestre de 2016, para, depois, analisarmos a maneira com que os 

dois veículos se portaram e realizaram suas coberturas. 
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3 EDUCAÇÃO PÚBLICA E AS OCUPAÇÕES DE MAIO A JUNHO DE 2016 
 

 

Em maio de 2016, estudantes da rede estadual de Educação do Rio Grande 

do Sul, inspirados nos movimentos secundaristas que aconteciam paralelamente em 

São Paulo, decidiram ocupar instituições de ensino no estado. O Colégio Estadual 

Coronel Afonso Emílio Massot foi pioneiro neste movimento no Sul, que tinha o 

objetivo de reivindicar uma série de demandas da escola. No mesmo dia, mais uma 

escola seria ocupada, dando início ao processo de ocupações no RS. Com o passar 

dos dias, a mobilização alastrou-se pelo estado, levando alunos a ocupar mais de 

150 instituições na capital e no interior em um período de 40 dias. Alguns meses 

mais tarde, no mesmo ano, o movimento seria retomado com o nome de primavera 

secundarista, levando mais de mil escolas, além de universidades, a ser ocupadas 

no Brasil inteiro na luta pela Educação pública. 

O objeto deste estudo é a cobertura dos dois maiores veículos de 

comunicação tradicional e independente do estado, os jornais Zero Hora e Sul21, 

durante o movimento ocorrido entre maio e junho de 2016 no Rio Grande do Sul. 

Para tanto, o presente capítulo busca compreender a situação da Educação pública 

no Brasil e no RS em 2016, a fim de identificar e entender os fatores que originaram 

o movimento no Sul do país. 

A contextualização, tanto do movimento quanto da Educação no Brasil, 

baseia-se em reportagens da imprensa, principalmente a gaúcha, selecionadas por 

clipagem. Além disso, é feito uso de dados do Censo Escolar de Educação Básica 

de 2016 (INEP, 2017a), lançado em fevereiro de 2017 pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e dados da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação (3° ANO..., 2017), a fim de compreender a 

situação da Educação através de números oficiais. Por fim, também foi consultada 

Ferreira (2017), autora da dissertação de Mestrado “Juventudes Secundaristas, 

Educação, Cultura e Política: O Fenômeno das Ocupações de 2016 em Porto 

Alegre/RS”. Sua dissertação analisa a participação dos jovens na construção do 

movimento das ocupações das escolas no primeiro semestre de 2016 na capital 

gaúcha. 
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3.1 EDUCAÇÃO PÚBLICA DO RS EM 2016  

 
 
 Apesar de grande parte das instituições públicas estarem diretamente ligadas 

aos seus respectivos estados e municípios, as leis federais ainda orientam as 

estruturas gerais da Educação do país. Portanto, independentemente de serem 

regidas pelo município ou pelo estado, todas as escolas públicas são diretamente 

afetadas por decisões do Governo Federal. Assim, antes de estabelecermos um 

panorama sobre a Educação pública no Rio Grande do Sul em 2016, é necessário 

que compreendamos o contexto geral da Educação brasileira, principalmente em 

momentos que antecederam as mobilizações estudantis de 2016, para que se 

esclareça o cenário atual.  

 

 

3.1.1 Panorama geral e político da Educação Básica no Brasil em 2016 

 
 

De acordo com o Censo Escolar da Educação Básica (INEP, 2017a) – 

pesquisa realizada anualmente pelo Inep em articulação com as Secretarias 

Estaduais de Educação –, o Brasil contava, em 2016, com 186,1 mil instituições de 

Educação Básica. Destas, cerca de duas a cada três escolas permaneciam sob a 

responsabilidade dos respectivos municípios em que se encontram, enquanto a rede 

privada era responsável por 21,5% das escolas, a rede estadual por 16,5%, e a rede 

federal por 0,4% das instituições (INEP, 2017a). 

A pesquisa também revelou que cerca de 66,1% das escolas estão 

concentradas nas zonas urbanas do país. O estudo também reúne as instituições 

que oferecem Ensino Médio. Apenas 10,2% das escolas com Ensino Médio estão 

em zonas rurais. Além disso, constam os dados que 12,5% dos estudantes estão 

matriculados em escolas privadas, implicando um crescimento de 4,5% da rede 

privada em oito anos (INEP, 2017a, p. 4). 

Em relação à taxa de aprovação, o Inep aponta que “[...] apesar dos alunos 

das redes pública e privada apresentarem um risco similar de insucesso no primeiro 

ano do ensino fundamental, nas séries subsequentes o risco de insucesso dos 

alunos matriculados na rede pública é consideravelmente superior” (INEP, 2017a, p. 
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21). O resultado da não aprovação dos estudantes revela, assim, maiores 

dificuldades na rede pública, resultando na anomalia de idade-série nos Ensinos 

Fundamental e Médio. Nas figuras a seguir, apresentadas pelo Inep, fica claro que 

não só a centralização urbana nas capitais, como também a concentração de renda 

influencia as taxas dessa distorção. O estado que apresenta a menor taxa de 

alterações de idade-série é São Paulo, onde está localizada a capital com maior 

Produto Interno Bruto (PIB) do país (AOS…, 2018). 

 
Figura 1 – Mapa do percentual de não aprovados (soma de reprovação e abandono) 

do Ensino Médio por município em 2015 (E) e taxa de distorção idade-série do Ensino Médio 
por município em 2016 (D) 

 
Fonte: INEP (2017a). 

 

Ainda segundo a pesquisa, em relação aos professores, 2,2 milhões de 

docentes atuavam em 2016 na Educação Básica brasileira. Destes, 75,6% 

trabalhavam exclusivamente na rede pública de ensino, enquanto 20,6% 

trabalhavam exclusivamente na rede privada, e os demais atuam tanto em uma 

quanto na outra (INEP, 2017a). 

Dois anos antes da pesquisa, em junho de 2014, o Governo Federal 

sancionou a Emenda Constitucional nº 59/2009, que prevê a implementação do novo 

Plano Nacional de Educação (PNE) no país. Após quatro anos de tramitação, foi 

sancionada a Lei 13.005/2014 (BRASIL, 2014a), que estabelece metas a ser 

cumpridas até 2023. Seu objetivo é proporcionar uma maior acessibilidade aos 

estudantes desde a Educação Infantil até o Ensino Superior, possibilitando um 

aumento no nível de conhecimento dos estudantes nas suas respectivas idades, 

além da valorização dos professores, indo desde a formação do docente ao seu 

salário (SANTANA, 2014). 



37 

[...] as metas são orientadas para enfrentar as barreiras para o acesso e a 
permanência; as desigualdades educacionais em cada território com foco 
nas especificidades de sua população; a formação para o trabalho, 
identificando as potencialidades das dinâmicas locais; e o exercício da 
cidadania (BRASIL, 2014b, p. 9). 

 

Assim, através do novo Plano de Educação, o Brasil buscaria investir o 

equivalente a 10% do seu Produto Interno Bruto (PIB) em Educação gradativamente. 

Em 2012, o investimento era de 5,3%, segundo o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) (INEP, 2017a). Estava previsto no 

Plano, também, que após dois anos da instituição da emenda, em 2016, seria 

implantado o sistema Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi). Esse sistema visaria a 

estabelecer um valor mínimo nacional de investimento por estudante, de maneira 

que fosse garantida a qualidade de ensino em cada etapa da Educação Básica.  

Em 2017, no entanto, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação lançou 

um balanço sobre os três anos de vigência do PNE. Dados revelaram que as metas 

estabelecidas para os anos de 2015, 2016 e 2017 – até o lançamento do balanço – 

não haviam sido cumpridas integralmente (3° ANO…, 2017). O sistema CAQi, uma 

das principais propostas do programa, ainda não havia sido definido e tampouco 

implementado. Segundo a Campanha (INEP, 2017a), o não cumprimento das metas 

revelava a ausência de um financiamento adequado “[...] para que tenha um padrão 

de qualidade adequado, impactando, inclusive, no cumprimento de todas as demais 

metas e estratégias do Plano”. Ao final de 2017, o Inep (2017a) estimou que a 

porcentagem do PIB investido na educação era de 4,1%.  

Em 6 de dezembro de 2016, o jornal Folha de São Paulo publicou uma 

reportagem (SALDAÑA; CANCIAN, 2016) que indicava o Brasil como um dos “[...] 

piores do mundo em avaliação de educação” pelo Programme for International 

Student Assessment (Pisa, em português Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes). A pesquisa (PISA…, [2018]), que tem como participantes estudantes 

matriculados a partir do 7º ano do Ensino Fundamental na faixa etária dos 15 anos, 

é coordenada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). Na edição de 2016, dados revelaram que o país, pelo segundo ano 

consecutivo, não apresentou avanços nas três áreas avaliadas: matemática, leitura e 

ciências.  

Segundo os repórteres Saldaña e Cancian (2016), “[...] os resultados 

reforçam a interrupção de uma tendência positiva registrada entre 2000 e 2009”. 
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Enquanto a nota média de matemática dos países participantes foi de 490, o Brasil 

atingiu a marca de 377, deixando o país na 65ª posição entre 70 países avaliados. 

Um ano mais tarde, em 2017, a OCDE lançou mais um estudo sobre 

Educação comparando dados de 45 países, intitulado Education At Glance (em 

português, Um Olhar sobre a Educação). Mais uma vez, a pesquisa reafirmou a 

situação caótica da Educação no Brasil, ainda que ao longo da década alguns 

avanços tenham acontecido – por exemplo, o crescimento de 53% em 2010 para 

64% em 2015 de adultos (25 a 34 anos) com Educação Básica completa. De acordo 

com a Carta Capital, dados revelaram que, “[...] em 2015, mais da metade dos 

adultos entre 25 e 64 anos não concluíram o Ensino Médio” (OLIVEIRA, T., 2017). 

 
No Brasil, com base nas qualificações mínimas, um professor estatutário 
inicia com o salário de USD 13.000,00 para a educação básica, o valor é 
baixo se comparado às médias dos países da OCDE, onde superam USD 
30.000,00, e também está muito abaixo dos outros países latino-
americanos, como o Chile, a Colômbia e o México. [...] Os salários podem 
esclarecer a atratividade da profissão (INEP, 2017b, p. 21). 

 

Mesmo em um contexto caótico da Educação no país, em dezembro de 2016, 

o Governo Federal aprovou a Emenda Constitucional nº 95 (BRASIL, 2016), também 

chamada de Emenda do Teto dos Gastos Públicos (AQUINO, 2016). De acordo com 

a Agência Brasil, a proposta estabelece um limite de gastos públicos, incluindo a 

Educação, nas duas décadas seguintes à implementação da emenda, sendo 

reajustado apenas “[...] com base na inflação oficial do ano anterior” (AQUINO, 

2016). Assim, logicamente, com a aprovação da emenda, os investimentos 

propostos através do novo Plano Nacional de Educação ficariam estagnados, 

consolidando a mesma situação já acompanhada através das pesquisas.  

Em contraponto, a Constituição Brasileira, promulgada em 1988, define 

Educação, no artigo 205, como 

 
[...] direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

 

Na pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) de 2016, no entanto, foi apontado que 70% dos estudantes 

brasileiros da Educação Básica não atingiram o nível 2 da avaliação, que trabalha 
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com uma escala que vai até 6 (SALDAÑA; CANCIAN, 2016). De acordo com a 

Folha, o nível 2 é considerado pela Organização como o mínimo “[...] para exercer a 

cidadania” (SALDAÑA; CANCIAN, 2016). 

 

 

3.1.2 Educação Básica no Rio Grande do Sul em 2016 

 
 

É importante dizer que, por tratarmos, neste estudo, de um movimento que 

está no âmbito da Educação pública estadual, torna-se importante contextualizar a 

situação da Educação nas instituições estaduais no Rio Grande do Sul. No entanto, 

também será estabelecido um paralelo com as áreas privada, federal e municipal 

quando necessário. 

Assim, uma vez que o panorama geral da Educação no Brasil não se 

mostrava otimista em 2016, é muito provável que a situação do Rio Grande do Sul 

não fosse diferente. Pesquisas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb), criado em 2007, revelaram que a qualidade do ensino gaúcho tem caído 

gradativamente na última década (IDEB, 2015). A pesquisa, que leva em 

consideração o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações, é 

calculada a partir de dados sobre aprovação escolar e acontece a cada dois anos 

em todos os estados do país.  

Em cada ano de aplicação, é estabelecida uma meta de avaliação dos 

estudantes. Nas últimas seis avaliações realizadas, a rede estadual de Ensino Médio 

no Rio Grande do Sul só atingiu a meta uma única vez, em 2009. A faixa dos Anos 

Iniciais é a única que, desde a primeira avaliação, conseguiu atender às metas, 

enquanto as faixas dos Anos Finais e do Ensino Médio não vêm apresentando bons 

resultados: 

 
Conforme o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), 
principal indicador de avaliação dos ensinos Fundamental e Médio do 
Ministério da Educação, em 2005, a rede estadual do Rio Grande do Sul era 
a 6ª entre as 27 do Brasil nos Anos Iniciais (4ª série), a 7ª nos Anos Finais 
(8ª série) e a 4ª no Ensino Médio. Dez anos depois, os índices 
despencaram. Em 2015, a rede estadual gaúcha foi a 10ª do Brasil nos 
Anos Iniciais, a 15ª nos Anos Finais e a 15ª no Ensino Médio (TATSCH, 
2017). 
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Em 2017, mais uma vez a falta de investimentos na Educação seguiu sendo 

discutida na mídia. O Jornal do Comércio, um dos principais jornais impressos da 

região Sul do país, publicou em abril de 2017 a reportagem “Investimentos do Rio 

Grande do Sul em educação são insuficientes” (SCARTON, 2017). De acordo com a 

reportagem, a Constituição Federal exige que cada estado brasileiro invista, no 

mínimo, 25% da receita líquida estadual na área da Educação. Desde 2009, o Rio 

Grande do Sul tem superado a estimativa federal. Ainda assim, apesar de respeitara 

Constituição Brasileira, o estado não tem cumprido a lei estadual, que exige um 

investimento de 35% da receita líquida na Educação: 

 
Os dados oficiais da secretaria apontam que, em 2013, o Estado investiu 
31,18% (R$ 7,1 bilhões), em 2014, 32,79% (R$ 8,1 bilhões), em 2015, 
33,68% (R$ 8,8 bilhões) e, em 2016, 29,28% bilhões [sic] (R$ 8,5 bilhões). 
Assim, o governo vem cumprindo o percentual estabelecido pela lei federal, 
mas não aquilo que determina a estadual (SCARTON, 2017). 

 

 Gráfico que acompanha a matéria do Jornal do Comércio aponta que, de 

2005 até 2015, o Rio Grande do Sul apostou em maiores investimentos na área da 

Educação. 2015 foi o ano com mais investimentos, atingindo a porcentagem de 

33,6% (R$ 8,8 bilhões) da receita líquida voltada para a Educação – o maior 

orçamento do estado em dez anos. Ainda assim, segundo a lei gaúcha, esse valor é 

insuficiente. 

 
Figura 2 – Gráfico de Investimentos da área da Educação pelo estado do Rio Grande do Sul 

 
Fonte: Gráfico produzido pelo Jornal do Comércio (SCARTON, 2017) com base em dados da 

Secretaria Estadual de Educação. 
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A insuficiência de investimentos apontada na reportagem do Jornal do 

Comércio reflete diretamente no quadro educacional do estado, ainda que os gastos 

em Educação tenham aumentado gradativamente até 2015 – caindo no ano de 

2016, durante o governo de José Ivo Sartori (MDB). 

Cabe registrar que o estado do Rio Grande do Sul tem passado por uma 

grave crise econômica – resultado de quatro décadas em que o estado gastou mais 

do que arrecadou. A crise estava tão profunda em 2015 que levou o governo 

estadual a “dar calote” na sua dívida com a União. Naquele ano, a Secretaria da 

Fazenda estimou o rombo do Rio Grande do Sul em R$ 5,4 bilhões, conforme 

revelou o portal de notícias G1 (ENTENDA.., 2015).  

Durante o governo Sartori, também, os professores da rede estadual 

enfrentaram ainda mais problemas na sua atividade. Em julho de 2015, foi 

anunciado o parcelamento dos salários do funcionalismo público (SILVEIRA, 2015); 

52,8% dos servidores receberam seu salário integral no primeiro mês de 

parcelamento (FOGLIATTO, 2015). Na área da Educação, o quadro de afetados foi 

grave: 91,5% dos docentes de escolas da rede estadual foram prejudicados pelas 

medidas, enquanto o magistério teve 62% dos funcionários, a segurança, 15,1%, e 

as pensões previdenciárias, 53,5% (FOGLIATTO, 2015). Em face dessa medida, 

uma série de protestos, greves e ações na justiça contra o parcelamento foram 

iniciados no Rio Grande do Sul, que “[...] fizeram parte da rotina dos mais de 300 mil 

trabalhadores estaduais” (FOGLIATTO, 2015).  

Assim, esse contexto de problemas estruturais (ALUNOS…, 2016), má 

qualidade do ensino (TATSCH, 2017), baixa remuneração dos professores 

(SCARTON, 2017) e parcelamento do salário dos docentes tornou-se reflexo claro 

da falta de investimento e de cuidado com a Educação no Rio Grande do Sul nos 

últimos anos. Dessa forma, em 2016, os movimentos sociais do Rio Grande do Sul 

seguiriam novos rumos, através da iniciativa de estudantes da rede estadual. 

Movidos por esse contexto problemático na Educação, os alunos decidiram ocupar 

suas respectivas escolas a fim de reivindicar melhorias para o ensino da rede 

pública, tanto estadual quanto nacional. 
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3.2 OCUPAÇÕES DE ESCOLAS NO RS ENTRE MAIO E JULHO DE 2016 

 
 

Em 11 de maio de 2016 começou o processo de ocupação. Naquela manhã 

de quarta-feira, enquanto os alunos do Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio 

Massot, localizado no bairro Azenha, em Porto Alegre, seguiam como de costume 

para suas salas de aula, representantes do Grêmio Estudantil decidiram se reunir 

com a direção da escola para conversar sobre a situação da instituição. A falta de 

professores para dar aulas de Geografia e Ciências, somada à deficiência de 

funcionários de merenda e monitoria, à ausência de repasse do estado – recebido 

apenas uma vez naquele ano – e ao parcelamento de salários de professores 

levaram a direção a concordar com a proposta dos alunos: ocupar a escola 

(FOGLIATTO, 2016c). 

A partir daquela pequena reunião, as chaves do Colégio Emílio Massot 

ficaram sob responsabilidade dos estudantes, sem previsão para serem devolvidas 

aos docentes. Assim, ao final da manhã, a escola tornou-se a primeira instituição 

pública da capital e do Rio Grande do Sul a ser ocupada, seguindo a linha de 

movimentos que cresciam também naquele ano nos estados de São Paulo e Goiás 

(FOGLIATTO, 2016c). 

Não demorou muito para que o movimento começasse a chegar em outras 

instituições: na noite daquela mesma quarta-feira, a Escola Estadual de Ensino 

Médio Padre Reus, no bairro Tristeza (FARINA; SCIREA, 2016), e a Escola 

Agrônomo Pedro Pereira, no bairro Agronomia (FOGLIATTO, 2016a), tomaram o 

mesmo rumo da Emílio Massot. Segundo estudantes da Escola Pedro Pereira, o 

objetivo da ocupação era o de se posicionar contra o Projeto de Lei 44/2016, que 

qualificava “[...] organizações sociais (OS) para a gestão em áreas de ensino, 

pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, preservação, meio ambiente, 

esporte, saúde e cultura”, e reivindicar a contratação de professores faltantes 

(FOGLIATTO, 2016a). Percebia-se, assim, que a cada ocupação de escola na 

cidade surgiam novas reivindicações, algumas com problemas específicos a cada 

escola, mas também outras que contemplavam a Educação em um âmbito geral. 

Dois dias após as primeiras escolas serem ocupadas em Porto Alegre, em 13 

de março de 2016, os professores da rede estadual de ensino, que já travavam há 

meses uma luta contra o parcelamento dos salários, decidiram se somar às 
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manifestações dos estudantes. Através de uma Assembleia Geral convocada pelo 

Sindicato dos Professores e Funcionários de Escola do Estado do Rio Grande do 

Sul (CPERS), ficou determinado que se iniciasse uma greve geral no estado 

(FOGLIATTO, 2016e) por tempo indeterminado. Fora do Gigantinho – onde ocorria a 

Assembleia dos professores –, secundaristas acompanharam a votação dos 

docentes e também realizaram uma assembleia, projetando novas ocupações em 

mais escolas do estado (FOGLIATTO, 2016e). 

Dessa forma, a paralisação dos professores deu mais força às ocupações. No 

mesmo dia, um dos maiores e principais colégios públicos da capital também foi 

ocupado, o Colégio Estadual Júlio de Castilhos, conhecido como “Julinho”. Mais uma 

vez, a ocupação demandava reivindicações individuais da escola, mas também se 

somava à “luta pela Educação” em geral. Os estudantes posicionaram-se “[...] em 

protesto contra as precárias condições de estrutura, os atrasos nos repasses das 

verbas de manutenção, a falta de segurança no entorno da escola e em apoio à luta 

dos professores contra o parcelamento de salários e pela falta de reajuste salarial” 

(GOMES, 2016a). 

Em cinco dias, o movimento no Rio Grande do Sul já contava com 20 escolas 

ocupadas (GOMES, 2016a), divididas entre as cidades de Porto Alegre, Rio Grande, 

Pelotas, Passo Fundo e Viamão, além de contar com a greve geral dos professores. 

Através de uma página na rede social Facebook, intitulada Ocupa Tudo RS – 

atualmente indisponível –, o movimento começou a se organizar, mapeando e 

divulgando listas com os nomes das escolas ocupadas em todo o estado. Em uma 

semana, o movimento explodiu: o número de ocupações multiplicou-se, atingindo a 

marca de 76 escolas, de acordo com levantamento de Gomes (2016c). 

 
O movimento estudantil que ocupa escolas da rede estadual tem se 
espalhado rapidamente por instituições de ensino no Estado. [...] Com 
pautas que unificam reivindicações por melhorias físicas nas escolas com a 
busca por melhores condições de ensino e de trabalho para os professores, 
as ocupações têm crescido rapidamente nos últimos dias. Na segunda-feira, 
o movimento ainda não atingia nem 10 instituições (GOMES, 2016c). 

 

Apesar de ter iniciado apenas em 11 de maio, o movimento das ocupações 

começou a ser discutido nos primeiros dias de abril, muito antes da primeira 

ocupação, por coletivos e entidades políticas. É importante que compreendamos 

que, assim como na macropolítica, o movimento estudantil é composto por 
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diferentes frentes organizadas, sejam elas organizações coletivas político-partidárias 

ou organizações de indivíduos independentes. 

Em abril, de acordo com as repórteres da Zero Hora Farina e Scirea (2016), o 

movimento estava sendo discutido “[...] sob o fio condutor da União Brasileira dos 

Estudantes Secundaristas (Ubes) e apoio do Cpers/Sindicato” e tinha previsão de 

iniciar no dia 5 de maio. No entanto, a primeira ocupação foi adiada em decorrência 

do choque de interesses entre o Grêmio Estudantil da Escola Estadual de Ensino 

Médio Padre Reus – prevista para ser a primeira ocupada – e a Ubes. A ocupação 

do Colégio Emílio Massot se deu através de um movimento independente dessas 

entidades organizado pelos próprios alunos, que também deu origem ao nicho de 

escolas ocupadas por movimentos independentes (FARINA; SCIREA, 2016). 

A cada ocupação de escola, surgiam reivindicações por melhorias para os 

problemas das próprias instituições, ainda que as ocupações fizessem parte de um 

movimento geral. Alguns estabelecimentos foram ocupados e já desocupados na 

primeira semana, logo depois de os estudantes considerarem que as necessidades 

haviam sido supridas, como foi o caso da Escola Estadual Ensino Médio Frei 

Caneca, em Guaporé. Ainda assim, em um âmbito geral, o caráter do movimento 

como um todo possuía pautas gerais que unificavam as ocupações, como já dito 

antes. 

 
Os estudantes têm pautas específicas conforme a necessidade da escola. 
Além de investimentos para a melhoria da infraestrutura escolar e 
contratação de professores, têm em comum posição contrária ao PL 
44/2016, de autoria do governo de José Ivo Sartori (PMDB), que qualifica 
organizações sociais (OS) para a gestão em áreas de ensino, pesquisa 
científica, desenvolvimento tecnológico, preservação, meio ambiente, 
esporte, saúde e cultura. Eles temem que o governo transfira as escolas 
para as OS (OLIVEIRA, C., 2016). 

 

Assim, foram necessários apenas nove dias para que o movimento atingisse 

a marca de 100 escolas ocupadas no Rio Grande do Sul. Em face do crescimento 

acelerado, então, a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul lançou uma nota 

(Anexo A) após o movimento completar uma semana no estado.  

Através da nota, constata-se que a Secretaria apresentou propostas de 

diálogo com os alunos para que se compreendesse as reivindicações que estavam 

sendo colocadas. Dessa maneira, a Seduc reconheceu que “[...] na maioria das 

vezes, trata-se de justas contribuições ao processo de melhoria da qualidade da 
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educação pública” (GOVERNO..., 2016) e se comprometeu a atender às demandas 

“[...] na medida do possível”. Ressaltou, também, que as mobilizações dos 

estudantes “[...] não serão tratadas como caso de polícia, e sim como uma pauta da 

área da Educação” (GOVERNO..., 2016). Além disso, a Secretaria reiterou a 

situação financeira do governo, que seguia caótica, e apontou que “[...] esses 

passos são imprescindíveis para recuperar a qualidade do serviço público, 

mantendo em dia o pagamento do salário do funcionalismo e o repasse de verbas 

para as escolas” (GOVERNO..., 2016). 

Ao longo dos 40 dias em que o movimento perdurou no estado, poucas foram 

as denúncias de confusão em escolas, e, diferentemente de São Paulo e Goiás, não 

foram relatadas cenas de estudantes sendo removidos das escolas à força por 

policiais (GOMES, 2016e). Um dos únicos e mais graves casos envolvendo a 

Brigada Militar e estudantes foi o episódio da ocupação da Secretaria da Fazenda do 

estado no dia 15 de junho, que será visto mais adiante. 

O que de fato ocorreu dentro das escolas foi que os alunos tiveram de 

enfrentar pais e alunos contrários às ocupações que impediam a continuação das 

aulas.A Escola Estadual de Educação Básica Presidente Roosevelt, por exemplo, 

teve problemas com “intimidação” de pais, e estudantes do Colégio Estadual 

Protásio Alves relataram agressões por parte de outros alunos (GOMES, 2016e). 

Ainda assim, o movimento continuou crescendo no Rio Grande do Sul, obrigando o 

governo a tomar novas medidas. 

Apenas em 7 de junho de 2016, três semanas após o lançamento da nota 

oficial do Estado, o novo secretário da Educação, Luís Antônio Alcoba de Freitas – 

que havia tomado posse no dia anterior (6)5 –, visitou algumas ocupações e 

apresentou uma carta com propostas aos alunos, incluindo a exigência de 

desocupação em um prazo de 48 horas: 
 

Entre as propostas para a desocupação das escolas, estão um depósito de 
R$40 milhões na conta das escolas que precisam de reparos urgentes. O 
valor será creditado para as instituições o ‘mais breve possível’, de acordo 
com a carta. A verba mensal destinada à manutenção das escolas será 
priorizada após a integralização do pagamento da folha salarial dos 
servidores públicos estaduais. Com relação à falta de professores, a 
publicação afirma que ‘eventuais e pontuais ausências de professores serão 
sanadas com a maior brevidade possível’. A merenda escolar, outro 
problema frequentemente citado pelos estudantes que ocuparam as 

                                                
5 Alcoba tomou posse em decorrência da exoneração do cargo de Vieira da Cunha para que este 
concorresse à prefeitura de Porto Alegre. 
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escolas, também está dentro do pacote de propostas. Segundo o governo 
estadual, a merenda fornecida é fruto de um programa federal, cujos valores 
repassados são de R$0,30 por aluno. O estado então complementa, 
dependendo do tipo de instituição, mais R$0,60 para alunos do ensino 
médio. Já escolas de tempo integral recebem a quantia de R$ 1,07 por 
aluno, segundo a carta. A Seduc diz estar aberta para analisar os casos em 
que a qualidade dos alimentos servidos é questionada, contando inclusive 
com o apoio de estudantes para a fiscalização.  
Por fim, a publicação diz que o Projeto de Lei Nº44/2016, que propõe a 
extinção de fundações e terceirizações e que também causaria o corte de 
recursos em entidades, não será mais requerido regime de urgência e que 
ele não será votado nos próximos três meses. As escolas ocupadas, após o 
recebimento da carta da Seduc com as propostas, terão o prazo de 48h 
para manifestarem a aceitação ou não da desocupação das escolas 
(SECRETARIA..., 2016). 

 

 No dia seguinte, estudantes e o governo estadual reuniram-se para discutir 

contrapropostas elaboradas pelos secundaristas, iniciando, então, uma tentativa de 

diálogo entre o movimento e o poder público. Isso ocorreu quando a Escola Emílio 

Massot já completava um mês de ocupação. 

 Apesar da tentativa de diálogo entre as partes, os estudantes recusaram as 

propostas do governo e iniciaram uma série de manifestações nas ruas da capital, 

que, no dia 13 de maio de 2016, culminaram na ocupação da Assembleia Legislativa 

de Porto Alegre (FOGLIATTO, 2016b). A medida tomada pelos secundaristas 

obrigou o estado a oferecer novas propostas. Assim, um dia após a ocupação, uma 

reunião foi realizada entre o governo estadual, representado pelo líder do governo 

na Assembleia, o deputado estadual Gabriel Souza (MDB), e representantes da 

União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), do Movimento Mudança e os 

coletivos Juntos!, União da Juventude Socialista (UJS), Kizomba e Ação Libertadora 

Estudantil (ALE). Dessa forma, no dia 15 de junho, foi assinado um acordo (Anexo 

B) entre as duas partes, que garantiria a desocupação das cerca de 120 escolas 

ocupadas no prazo de seis dias (FOGLIATTO, 2016g).  

 Foram estipuladas sete medidas no acordo, que passariam a valer após a 

desocupação de todas as escolas do estado. Entre elas, estava a criação de um 

fórum permanente para a melhoria da Educação Pública, que contaria com a 

participação de estudantes; o repasse de R$ 40 milhões para a manutenção de 

obras nas escolas; a fiscalização dos cardápios das escolas (merendas escolares), 

além do aumento da verba estadual para a alimentação; a nomeação de professores 

ausentes em escolas; o repasse de verbas atrasadas da autonomia financeira das 

escolas; o adiamento da votação do PL 44/2016 para o ano seguinte; e, por fim, o 
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comprometimento do estado em cobrar as próprias escolas para que os estudantes 

que integraram o movimento não sofressem qualquer tipo de represália. 

Assim, a assinatura do acordo evidencia que o movimento resultou em um 

saldo extremamente positivo de investimentos na Educação e que grande parte das 

demandas exigidas pelos estudantes ao longo das ocupações foram ouvidas pelo 

poder público. 

Ainda assim, como já dito antes, é importante compreender que o movimento 

como um todo era composto por diferentes frentes organizadas em coletivos ou 

independentes. O acordo estabelecido após a ocupação da Assembleia Legislativa 

envolveu apenas estudantes organizados em coletivos, deixando de fora os 

independentes do Comitê das Escolas Independentes (CEI)6 – composto por 

estudantes do Paula Soares, do Júlio de Castilhos, do Santos Dumont, do Tubino e 

outros –, que mantiveram certa distância das decisões tomadas pelas outras frentes 

políticas. 

Assim, o fechamento do acordo entre o poder público e os secundaristas 

após a ocupação da Assembleia Legislativa não contemplou o movimento como um 

todo. Isso resultou na não desocupação de uma série de escolas integrantes do CEI, 

que seguiram lutando por mais demandas individuais: 

 
O racha entre a ala ligada a organizações – como a União Brasileira dos 
Estudantes Secundaristas (Ubes) e a União Gaúcha dos Estudantes 
Secundaristas (Uges) – e os independentes teria sido motivado pela 
priorização de algumas pautas. Petherson Ronzani, do Padre Reus 
[integrante do CEI], considera que o acerto feito com deputados e o Piratini 
não contempla as reivindicações próprias de cada escola (ROSA, 2016). 

 

Dessa forma, a fim de rechaçar as propostas acordadas, secundaristas 

independentes ocuparam a Secretaria da Fazenda do estado na manhã do dia 15 de 

junho. Cerca de 40 estudantes que entraram no prédio foram retirados à força pela 

Brigada Militar. Os menores de idade foram encaminhados para o Departamento 

Estadual da Criança e do Adolescente (Deca), enquanto os estudantes maiores de 

idade foram encaminhados ao Presídio Central de Porto Alegre e à Penitenciária 

Feminina Madre Pelletier (FOGLIATTO, 2016d). Nesse episódio, foram presos 

também o jornalista do Jornal JÁ, Matheus Chaparini, e o cinegrafista Kevin D'Arc 

Rocha, que cobriam a desocupação de dentro do prédio, junto com os estudantes. 
                                                
6 Página do Facebook: CEI - Comitê das Escolas Independentes. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/ceicomiteindependente>. Acesso em: 14 maio 2018. 
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Um relatório apresentado pelo Comitê Estadual Contra a Tortura em 2017 apontou 

que a BM agiu com extrema truculência: 

 
Na ocasião, a Brigada Militar empregou a força para realizar a desocupação 
do prédio. Porém, vídeos divulgados na internet por jornalistas que estavam 
dentro do prédio no momento da ação policial, em especial pelo jornalista 
Matheus Chaparini, do Jornal Já, demonstraram o uso excessivo da força 
contra os jovens.  
[...] apontou uma série de situações de violência contra os jovens que 
ocuparam a Sefaz. [...], as mais graves decorrem da utilização do spray de 
pimenta, com as imagens e os depoimentos indicando que policiais 
forçaram que jovens abrissem a boca para jogar o spray. [...] indicou que os 
depoimentos e os vídeos demonstram que os estudantes estavam passivos, 
sentados no chão, o que por si só indicaria que não seria adequado uso do 
spray de pimenta, cuja orientação é para ser usado em situações de 
resistência e conflito (GOMES, 2017b). 

 

 Os estudantes que participaram da ocupação permaneceram detidos no Deca 

por cerca de seis horas, enquanto os maiores de 18 anos aguardavam audiência de 

custódia nos presídios de Porto Alegre (FOGLIATTO, 2016d). Ainda assim, apesar 

desse episódio violento durante a ocupação da Secretaria da Fazenda, cerca de 20 

escolas ligadas ao CEI seguiram ocupadas, aguardando uma nova proposta de 

acordo do Governo Estadual (JUSTINO, 2016). 

 Na semana seguinte, no dia 21 de junho, a Secretaria de Educação propôs 

uma reunião com os estudantes das escolas que seguiam ocupadas, pertencentes 

ao CEI. As mesmas propostas apresentadas às outras entidades estudantis foram 

reapresentadas; o único ponto alterado no acordo foi que a Secretaria ficaria 

responsável por suprir as necessidades específicas de cada escola que seguiu 

ocupada – como reformas estruturais, repasse de verbas e contratação de 

professores e funcionários. Assim, após 43 dias de ocupações, finalmente foi 

acordado que, naquela mesma semana, todas as instituições seriam desocupadas: 

 
Parte do CEI, os estudantes do Julinho aceitaram desocupar a escola nesta 
quinta após um acordo, firmado na última terça, de que a Seduc irá destinar 
R$ 135 mil para a reforma da escola, se comprometer a dar espaço 
semelhante para os representantes das escolas independentes e de 
escolas representadas por entidades estudantis – que já haviam firmado 
acordo na desocupação da AL – no fórum permanente de discussão da 
Educação, criado em decorrência das ocupações, e garantir que não irá 
criminalizar ou apoiar a perseguição de alunos que participaram do 
movimento (GOMES, 2016d). 
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A desocupação oficial viria a acontecer apenas no dia 23, dois dias após o 

fechamento do acordo, em razão de solicitação dos estudantes para a limpeza e 

organização das instituições. Dessa forma, com a desocupação do Colégio Estadual 

Júlio de Castilhos, o dia 23 de junho ficou oficialmente marcado como o último dia 

das ocupações nas escolas, e foi muito celebrado pelos integrantes do CEI 

(GOMES, 2016d). 

 Na avaliação dos estudantes, o saldo do movimento em geral foi positivo, 

tanto para os movimentos organizados em coletivos quanto para os estudantes 

independentes. Um mês após o fim das ocupações, o dinheiro para reformas 

emergenciais em cada escola já havia sido depositado pelo Governo Estadual. 

Ainda assim, um mês depois, as reformas em escolas como o Paula Soares e o 

Protásio Alves, que receberam R$ 100 mil e 50 mil, respectivamente, ainda não 

haviam começado: 

 
Quando o primeiro acordo foi firmado entre estudantes e a Seduc, em 14 de 
junho, o governo se comprometeu a fazer o repasse de verbas para 
reformas emergenciais nas escolas – outro acordo foi firmado dias depois 
com o Comitê de Escolas Independentes (CEI). A Seduc diz que efetuou, no 
final de junho, o repasse de R$ 40,8 milhões para a conta de 353 
estabelecimentos de ensino, um recurso oriundo de empréstimos do Banco 
Mundial (Bird) e destinado para todas as regiões do Estado seguindo quatro 
critérios – urgência, escolas de tempo integral, escolas técnicas e escolas 
agrícolas.  
No entanto, salienta que ainda está realizando a capacitação dos 353 
diretores dessas instituições sobre como contratar as empresas que irão 
contratar as obras, uma vez que a pasta deseja agilizar e desburocratizar 
esse processo [...] (GOMES, 2016b). 

 

 As reformas no Paula Soares começaram somente um ano depois e 

ajudaram “[...] a convencer muitos colegas que eram contrários à ocupação sobre a 

importância daquele movimento” (GOMES, 2017a). Também um ano depois, no 

Emílio Massot, pioneiro nas ocupações, o atraso no repasse de verbas, que se 

repetiu muitas vezes no início de 2016, deixou de acontecer, e cerca de R$ 120 mil 

foram destinados a reformas que já estavam sendo iniciadas. 

Por outro lado, os estudantes relataram que ficou evidente que houve uma 

melhoria na relação dos alunos com docentes em suas respectivas escolas. Assim, 

percebe-se que as ocupações deram origem, também, a um convívio mais horizontal 

entre estudante e professor, de maneira que se criou uma abertura para diferentes 

debates em sala de aula. 
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Para além do impacto concreto nas escolas, os estudantes apontam que, 
desde o fim da ocupação, é possível perceber um aumento da participação 
dos estudantes, sejam eles favoráveis ou contrários às ocupações, em 
debates em sala de aula. [...] 
Para Maria [Saldanha], que faz parte do grêmio do Paula Soares, as 
ocupações também ajudaram a aumentar o interesse e o respeito pelo 
movimento secundarista. ‘A gente sempre diz que as ocupações foram o 
renascimento do movimento secundarista. Isso aconteceu aqui dentro 
também. Muitos professores começaram a levar mais a sério o que a gente 
fala, quando a gente passa na sala chamando para um ato, para alguma 
debate’, diz a jovem, acrescentando ainda que os estudantes têm tentado 
manter uma rotina de promover debates sobre temas políticos e cotidianos 
como aqueles que ocorriam nas escolas durante as ocupações (GOMES, 
2017a). 

 

 Diante desse contexto de uma nova logística de manifestação,com diferentes 

frentes organizadas e uma grande pluralidade de demandas, além da própria 

situação em que a Educação pública se encontrava, buscaremos compreender, no 

próximo capítulo, a maneira como os maiores veículos de mídia tradicional e 

independente gaúchos acompanharam a trajetória das ocupações das escolas entre 

11 de maio e 23 de junho de 2016. 
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4 ZERO HORA E SUL21 NAS OCUPAÇÕES DAS ESCOLAS 

 

 

 O presente capítulo dedica-se à análise da cobertura do maior jornal de mídia 

tradicional e do mais importante jornal digital de mídia independente do Rio Grande 

do Sul, Zero Hora e Sul21, respectivamente, quanto às ocupações das escolas no 

período de 11 de maio a 23 de junho de 2016. Para tanto, primeiramente vamos 

observar o posicionamento institucional de cada veículo através de suas 

apresentações e a relação com seus leitores nas plataformas digitais. 

 Após ser constatada a posição institucional dos veículos, daremos início à 

análise das coberturas de cada um. Foram selecionadas cinco matérias da Zero 

Hora e quatro matérias do Sul21 – todas de momentos que julgamos mais 

importantes durante o desenrolar do movimento. Para a análise, utilizamos como 

base teórica os autores Traquina (2005) e Silva e Maia (2011), buscando 

compreender o tratamento que cada veículo deu ao movimento. 

 

 

4.1 ABORDAGEM INSTITUCIONAL DOS JORNAIS ZERO HORA E SUL21 

 

 

 Antes de proceder à análise, consideramos relevante observar as abordagens 

institucionais dos dois jornais, para que entendamos seu propósito como veículos. 

Através da observação do relacionamento dos veículos com seus leitores, o 

oferecimento de planos de assinatura, além da maneira como o conteúdo é 

fornecido e a forma como tais serviços são oferecidos, buscamos compreender o 

tipo de visão que cada jornal aplica ao seu próprio trabalho. 

Nos questionamos se o conteúdo oferecido é um produto comercial ou um 

serviço público; se os assinantes são vistos como clientes – ou seja, indivíduos que 

pagam por uma prestação de serviço – ou apoiadores; quanto conteúdo o leitor tem 

acesso, sendo assinante ou não; se as empresas detêm, portanto, um 

posicionamento mais econômico ou mais ideológico. Atrelamos, assim, essas 

posições à teoria dos campos jornalísticos modernos de Nelson Traquina, que 

categoriza o posicionamento da imprensa moderna em diferentes abordagens: a 

“ideológica” ou “política” e a “econômica” ou “comercial”. Pretende-se, portanto, 
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verificar em quais dos polos os dois veículos se enquadram, não somente no 

posicionamento de suas abordagens e acessibilidade ao conteúdo como também 

durante as coberturas que analisaremos a seguir. 

 Na próxima subseção, portanto, procuraremos compreender a abordagem 

institucional adotada pelos dois veículos objetos desta pesquisa: Zero Hora e Sul21. 

Os pontos observados são: exposição de seus planos de assinatura, a 

acessibilidade ao conteúdo, além da escolha de palavras nessas interações, 

observando o tratamento dispensado aos seus leitores. 

 
 
4.1.1 Acessibilidade ao conteúdo e planos de assinatura 

 

 

Para dar início, observamos o oferecimento de conteúdo dos dois jornais, ou 

seja, a acessibilidade. Primeiramente, ainda que possua um plano de assinatura, 

podemos apontar que o Sul21 oferece aos seus leitores todo o conteúdo de seu 

portal de maneira gratuita, ou seja, não há conteúdo exclusivo para assinantes, de 

modo que todos que acessam o portal recebem o mesmo conteúdo. 

Por mais que a Zero Hora ofereça uma quantidade significativa de conteúdo 

gratuito em seu site, o jornal estabelece um contraponto ao Sul21: na ZH, parcela do 

conteúdo é exclusivo para participantes do plano de assinaturas. A maior parte 

desse conteúdo exclusivo abrange colunas de opinião, de diversas temáticas 

diferentes, e coberturas exclusivas de repórteres de outros estados. O conteúdo 

hard news7 – ou seja, matérias de assuntos cotidianos que afetam diretamente o 

público – é oferecido de maneira gratuita. 

 Além disso, algumas matérias do site da Zero Hora, mesmo gratuitas, 

prontamente exigem que o leitor se cadastre no site ou efetue login em uma conta já 

cadastrada. Assim, é necessário que o leitor, por mais que tenha acesso a conteúdo 

gratuito, possua um perfil dentro do portal, de maneira que o veículo tenha acesso 

aos dados daquela determinada pessoa. Percebe-se, portanto, uma adaptação do 

uso da estratégia paywall que, por mais que não exija pagamento do leitor, cria-se 

                                                
7 Entende-se hard news como notícias de produção diária e cotidiana, mais rápidas.  
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uma barreira com o objetivo de fazer o internauta criar um vínculo com o site: 

“Identifique-se e leia esta notícia gratuitamente!8”.  

Assim, constatam-se dois tipos de abordagens diferentes no oferecimento de 

conteúdo, que revelam diferentes estratégias e posicionamentos em relação ao 

público de cada jornal. Enquanto um veículo oferece suas matérias de forma 

inteiramente gratuita – de maneira que exista um acesso democrático de todos às 

matérias –, o outro exige pagamento para que se tenha acesso a todo o conteúdo de 

forma ilimitada, estabelecendo uma ligação econômica entre veículo e leitor – a 

prestação de serviço pago. 

 Cada veículo tem seus argumentos para seu tipo de abordagem e oferta de 

planos de assinatura. Assim como grande parte dos jornais de hoje, tanto Sul21 

quanto Zero Hora optaram por aderir ao programa de assinatura para leitores, a fim 

de encontrar outra fonte de renda que não fosse somente a publicidade e/ou a 

venda de exemplares impressos – no caso da Zero Hora, já que o Sul21 não possui 

versão impressa. 

O portal da Zero Hora oferece ao leitor uma barra lateral de funções. Quando 

aberta, o leitor é convidado a conhecer os “produtos”do veículo9, ou seja, os planos 

de assinatura – que vão desde o acesso completo ao site e todas as plataformas 

digitais mais a entrega do jornal impresso até uma pequena assinatura de aplicativos 

de notícias do Inter e do Grêmio (principais times de futebol de Porto Alegre). Nesse 

caso, cabe registrar a palavra empregada pelo veículo, que intitula seu conteúdo de 

“produto”. 

O apontamento, ainda que subjetivo, leva a crer que a abordagem do veículo 

em relação a seu conteúdo, por tratá-lo como “produto”, pode estar atrelada à ideia 

de algo que é produzido para venda no mercado. Assim, a produção de conteúdo 

estaria vinculada à empresa que põe à venda seus produtos – nesse caso matérias, 

reportagens, etc. –, de maneira que se estabelece a ideia de uma relação direta da 

empresa com visões econômicas de lucro, dado, é claro, o sistema capitalista do 

país em que o veículo está inserido. 

 Não somente isso, observa-se a abordagem de uma empresa lucrativa 

também na maneira como o veículo trata seu leitor: quando é oferecido o plano de 
                                                
8 Anúncio que aparece quando o leitor acessa notícias que fazem uso de uma estratégia semelhante 
ao paywall.  
9 A barra lateral direita expõe a seguinte frase: “Crie agora uma conta GaúchaZH! Você usará esta 
conta para acessar todos os seus produtos”. 
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assinatura, ele é convidado não somente a se tornar um assinante, como também 

“sócio do Clube de Assinantes”. Tais fatores permitem considerar, portanto, que o 

veículo está atrelado a valores do polo econômico dentro do campo do jornalismo 

moderno – como já dito anteriormente no segundo capítulo desta pesquisa –, ainda 

que não detenha escancaradamente práticas “sensacionalistas”, ou seja, que visam 

à audiência, como aponta Traquina (2005). 

Em contraponto à abordagem da Zero Hora, o Sul21 posiciona-se de maneira 

completamente diferente. Na página em que oferece o plano de assinatura, não 

somente se esclarece o motivo pelo qual este foi criado, como também se faz uso da 

palavra “apoio”, buscando estabelecer um vínculo de sustentação do veículo com o 

leitor. 

 
Da mesma forma que é necessária à compreensão política e social, a mídia 
independente precisa buscar fontes alternativas de receita. O modelo de 
financiamento pelos leitores irá nos permitir continuar produzindo 
reportagens relevantes e exclusivas, abordando a política sob outro viés, 
além de questões de direitos humanos, sociais e trabalhistas, de igualdade 
de gênero e raça, da população LGBT, entre outros temas indispensáveis 
para a compreensão da realidade que nos cerca. Se você gosta de ler o 
Sul21, assine. Contamos com o seu apoio! (COMO…, [2017?]). 

 

O programa de assinatura do Sul21 revela um esforço para estabelecer um 

vínculo com o leitor muito mais atrelado a um apelo por ajuda financeira para a 

produção de conteúdo do que por uma sustentação lucrativa. Nesse quesito, 

portanto, a escolha de palavras de cada veículo em seus portais de assinatura já 

apresenta um antagonismo em suas abordagens. Enquanto a Zero Hora trata o leitor 

assinante como um possível “sócio”, o Sul21 considera-o um “apoiador”. Além disso, 

é interessante apontarmos que a Zero Hora não apresenta qualquer justificativa para 

a abertura de seu plano de assinatura, expondo apenas as suas modalidades. 

Em relação aos valores das assinaturas, os dois jornais apresentam preços, 

em geral, semelhantes, apesar de oferecerem “vantagens” completamente 

diferentes. Enquanto a Zero Hora oferece acesso a diferentes plataformas, conteúdo 

exclusivo e aplicativos, o Sul21 oferece apenas serviço de newsletter10 diário e de 

envio de conteúdo através do Whatsapp11.  

                                                
10Newsletter é, na sua tradução literal, uma “carta de notícias”. Serve como um boletim informativo 
enviado para assinantes de determinado veículo ou marca.  
11 Aplicativo de troca de mensagens para celulares/smartphones.  
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Ao comparar os planos de assinatura dos dois jornais, é possível constatar 

que possuem uma abordagem completamente diferente quando justificam os valores 

de cada plano. Foram assinaladas em negrito cada abordagem que julgamos que 

devem ser destacadas: 

 
Quadro 1 – Planos de assinatura oferecidos pelo Jornal Sul21 

(valores referentes a 31 de maio de 2018)  

Plano Valor 

“Repórter - 21: Sair a campo e coletar 
informações não é fácil, mas é o primeiro 
passo para produzir a reportagem. Além 
de apoiar o jornalismo independente, 

você receberá conteúdo através da nossa 
newsletter diária e do whatsapp”.  

R$ 21,00 / mês 

“Editoria - 42: Nada é publicado sem a 
participação de mais pessoas no 

processo. Apuração, captação, redação 
e edição exige trabalho em equipe. 

Além de apoiar o jornalismo 
independente, você receberá conteúdo 
através da nossa newsletter diária e do 

whatsapp”.  

R$ 42,00 / mês 

“Redação - 121: Você sabe que produzir 
conteúdo de qualidade tem valor. Apoiar o 

plano Redação é contribuir um 
pouquinho mais com o trabalho do 
Sul21. Além de apoiar o jornalismo 

independente, você receberá conteúdo 
através da nossa newsletter diária e do 

whatsapp”.  

R$ 121,00 / mês 

“Estagiário - 12: A gente sabe que vida de 
estagiário não é fácil. Pensando nisso 
criamos um plano para estudantes que 

também querem contribuir com a 
produção de conteúdo de qualidade”. 

 R$ 12,00 / mês 

Fonte: Elaborado pela autora com base no site do Sul21. 
 

Quadro 2 – Planos de assinatura online oferecidos pelo Jornal Zero Hora 
(valores referentes a 31 de maio de 2018)  

Plano Valor 

ZH Completa ou Digital Total:  
acesso ilimitado ao site e aplicativo 

GaúchaZH; Editorias especializadas no 
conteúdo que você quer ler: economia, 
política, cultura e lazer, entretenimento e 

esportes; Opiniões dos principais 
colunistas do Rio Grande do Sul; 

Cobertura ao vivo dos acontecimentos 
que transformam a vida dos gaúcho; 

Com desconto nos 12 primeiros meses: 
R$ 19,90 / mês 

 
Sem desconto ou depois de 12 meses: 

R$ 32,90 / mês 
 

Caso opte por integrar o “Clube do 
Assinante”:  

+ R$ 2,00 / mês 
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Programas em vídeo exclusivos. 

 

Aplicativo Colorado e Tricolor GaúchaZH; 
Versão online do Jornal Zero Hora no site 

GaúchaZH e acesso ao aplicativo do 
jornal digital. 

 
Sem fidelidade.  

 
Adicione agora com o Clube do 

Assinante por +R$2,00/mês 

Digital Light:  
acesso ilimitado ao site e aplicativo 

GaúchaZH; Editorias especializadas no 
conteúdo que você quer ler: economia, 
política, cultura e lazer, entretenimento e 

esportes; Opiniões dos principais 
colunistas do Rio Grande do Sul; 

Cobertura ao vivo dos acontecimentos 
que transformam a vida dos gaúcho; 

Programas em vídeo exclusivos. 

 

Sem fidelidade.  
 

Adicione agora com o Clube do 
Assinante por +R$2,00/mês 

Com desconto nos 12 primeiros meses: 
R$ 4,90 / mês 

 
Sem desconto ou depois de 12 meses: 

R$ 18,90 / mês 
 

Caso opte por integrar o “Clube do 
Assinante”:  

+ R$ 2,00 / mês 

Fonte: Elaborado pela autora com base no site da Zero Hora. 
 

Enquanto o Sul21 atrela os valores a um tipo de serviço a ser prestado 

usando frases para contextualizar o leitor, como “sair a campo e coletar informações 

não é fácil, mas é o primeiro passo para produzir a reportagem” e “apuração, 

captação, redação e edição exige trabalho em equipe” (COMO..., [2017?]), a Zero 

Hora expõe, apenas, o acesso a seus produtos, oferecendo diferentes benefícios. A 

exposição dos benefícios de maneira direta assemelha-se à comercialização de 

produtos comerciais, uma vez que existe o apelo por parte da empresa em 

convencer o leitor ou cliente a consumir aquela determinada mercadoria. 

Como já dito no segundo capítulo desta pesquisa, o posicionamento de cada 

veículo em relação às abordagens institucionais os vincula a polos distintos 

elencados por Traquina (2005) dentro do campo do jornalismo moderno. A Zero 

Hora adota uma postura muito mais assemelhada à de uma empresa que oferece 

produtos aos seus clientes. O Sul21, por sua vez, posiciona-se como um veículo 

político e ideológico que oferece um serviço aos seus leitores. 
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Assim, estipuladas as abordagens de cada veículo e seus posicionamentos 

em relação aos leitores e seu conteúdo, passamos para a análise comparativa da 

cobertura dos jornais durante as ocupações das escolas de maio a junho de 2016. 

 

 

4.2 ANÁLISE: A COBERTURA DOS JORNAIS DURANTE AS OCUPAÇÕES 

 

 

Nesta seção, iniciaremos a análise da cobertura dos dois veículos estudados 

durante as ocupações das escolas no Rio Grande do Sul no período de maio a junho 

de 2016. Buscaremos reconhecer nas narrativas das reportagens o posicionamento 

de cada veículo frente ao movimento, além de sustentar a sua atribuição a um polo 

específico dentro do campo do jornalismo moderno. 

 Para proceder à análise, fixamos categorias que ajudam a compreender e 

observar as reportagens. As categorias são: 

a) Título – Como o título é síntese da notícia e revelador do que cada veículo 

considera mais importante no acontecimento, cabe assinalá-lo. 

b) Narrativa – Qual é o sentido das narrativas apresentadas pelos 

veículos?Elas dão ênfase a quais aspectos, visam a bem informar a 

sociedade, prestando um serviço público, ou se inclinam aos aspectos 

institucionais do Estado? Essa categoria baseia-se no conceito dos dois 

polos do jornalismo, como foi exposto por Traquina (2005) e visto nos 

capítulos anteriores. 

c) Expressões – Buscamos verificar se há expressões características, como 

adjetivações, conceituações de situações ou personagens, que se 

destacam nos textos. 

d) Fontes – Quais são as fontes citadas nas notícias ou reportagens, como 

são apresentadas, que espaço ou destaque recebem? Também 

procuramos identificar os sujeitos que são protagonistas da ação 

noticiada, se são sujeitos estudantis ou do poder público; a sociedade 

representada pela comunidade escolar ou o Estado, na figura dos órgãos 

públicos. 

e) Imagens - De que maneira as fotografias contribuem para a construção da 

reportagem?  
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Para constituir as amostras, selecionamos matérias sobre quatro momentos 

importantes das ocupações. Os quatro momentos são: a) Primeira ocupação: Escola 

Estadual Emílio Massot; b) ocupação da Secretaria da Fazenda por estudantes do 

CEI; c) fim das ocupações, em junho; e d) 2017: o ano seguinte às ocupações. 

A aplicação da análise baseia-se na técnica de pesquisa que as autoras Silva 

e Maia (2011) denominam análise de cobertura jornalística. A técnica fundamenta-se 

na observação das marcas que o processo de produção da notícia deixa no 

resultado final – a reportagem. São elas: marcas de apuração; marcas da 

composição do produto; e aspectos da caracterização contextual. No caso desta 

monografia, faremos uso principalmente das marcas de apuração apresentadas por 

Silva e Maia (2011), uma vez que as marcas de composição estão mais voltadas a 

publicações impressas – não se encaixando nesta pesquisa –, e, além disso, alguns 

aspectos do contexto de produção já foram brevemente apresentados na seção 

anterior.  

Assim, portanto, acredita-se que identificando esses fatores já elencados 

anteriormente nos itens a) a d), será possível esclarecer minimamente a ênfase 

dessas narrativas de maneira que se identifique o sujeito detentor do protagonismo 

daquela determinada notícia, além do objetivo daquela cobertura.  

 

 

4.2.1 Primeira ocupação: Escola Estadual Emílio Massot 

 

 

 As primeiras matérias que iremos analisar estão relacionadas à ocupação do 

Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio Massot, a primeira do estado, portanto, um 

momento muito importante para o movimento. Conforme os pontos elencados, serão 

feitos apontamentos quanto a como cada jornal retratou a primeira ocupação, que 

aconteceu em 11 de maio de 2016. 
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4.2.1.1 “Estudantes ocupam Escola Estadual Emílio Massot em Porto Alegre”, por 

Sul21 

 

 

A primeira reportagem produzida pelo Sul21 acerca das ocupações das 

escolas é assinada pela repórter Débora Fogliatto (FOGLIATTO, 2016c). Através de 

um levantamento das matérias produzidas pelo Sul21 sobre o fato, podemos afirmar 

que a repórter foi uma das principais envolvidas com a produção de material sobre o 

movimento, junto ao também repórter Luís Eduardo Gomes. Cada um foi 

responsável por assinar cerca de 1012 matérias sobre o movimento, como se pode 

observar no Quadro 3 (a seguir):  

 
Quadro 3 – Relação de repórteres do Sul21 e número de matérias 

produzidas sobre o movimento 

Autor Quantidade de matérias 
produzidas 

Luís Eduardo Gomes (Sul21) 10 

Débora Fogliatto (Sul21) 10 

Jaqueline Silveira (Sul21) 2 

Marco Weissheimer (Sul21) 1 

Assinado pela própria Redação 8 

Outros veículos 4 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

O título escolhido, “Estudantes ocupam Escola Estadual Emílio Massot em 

Porto Alegre”, é bastante informativo, apesar de não evidenciar que a Emílio Massot 

foi a primeira escola do estado a ser ocupada. Ainda assim, a manchete enfatiza que 

a escola foi ocupada por estudantes. É importante destacar que as matérias 

produzidas pelo Sul21 não possuem “linha de apoio”13; são, portanto, compostas 

somente por título, corpo do texto e fotografia. Esse aspecto pode ser tanto positivo, 

                                                
12 Esses números são o resultado de uma pesquisa realizada através da ferramenta de busca do site 
com os termos “escola” e, depois, “ocupação”. Após a busca, foi elaborada uma lista com as 
reportagens que têm relação com o movimento das ocupações das escolas em 2016. Assim, não se 
pode estipular com certeza absoluta o número total de matérias produzidas sobre o movimento, mas, 
sim, ter um panorama geral. 
13 Entende-se por “linha de apoio” frases curtas (geralmente uma ou duas) que acompanham o título 
de matérias logo abaixo, complementando-o.  
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por manter informações importantes somente no texto, como também negativo, por 

deixar o título carecendo de certas informações. No caso desta pesquisa, entretanto, 

considera-se que essa decisão editorial não influencia a produção do conteúdo das 

reportagens. 

O texto redigido por Débora Fogliatto começa detalhando a manhã na escola 

e como se deu a proposta de ocupação pelos estudantes junto à direção da escola. 

Bastante descritivo, observa-se de início que há um esforço para contextualizar o 

espaço e o ambiente da escola. Nesse ponto do texto, a autora ainda não expõe os 

motivos que levaram ao acontecimento, apenas descreve o local e os 

acontecimentos daquela manhã: “No horário de início das aulas, estudantes do 

Grêmio Estudantil conversaram com a direção para avisar que tinham a intenção de 

ocupar a escola, e receberam o aval da diretora, que considerou legítimo o 

movimento” (FOGLIATTO, 2016c).  

Logo após, a repórter explica que estratégias os alunos elaboraram para o 

funcionamento da ocupação – como o acesso de funcionários, estudantes e pessoas 

de fora da escola, por exemplo, jornalistas e visitantes. Assim, os dois primeiros 

parágrafos – de um total de oito –,descrevem o ambiente: “No pátio do colégio, duas 

grandes faixas contêm as palavras ‘na luta pela educação’ e ‘fora Sartori’, rodeadas 

por fotos de protestos feitos por estudantes e professores do ensino estadual desde 

2015” (FOGLIATTO, 2016c). 

Contextualizado o espaço e a manhã na escola, passam a ser apresentadas 

as reivindicações do movimento na Emílio Massot. Assim, no terceiro parágrafo do 

texto, surge a primeira fonte consultada: o representante do Grêmio Estudantil, 

Marcos Anderson da Silva Mano. Também no parágrafo seguinte, a autora 

finalmente expõe, através das palavras do estudante, os motivos que levaram à 

ocupação. Após, em mais um parágrafo, explica como ficou estipulada a situação 

das aulas, entrevistando, também, a vice-diretora da escola, Neiva Lazzaroto.  

Ainda assim, são dedicados mais dois parágrafos (sexto e sétimo) à 

exposição das reivindicações e a estrutura organizacional da ocupação, que teve 

duas salas de aula esvaziadas para que estudantes pudessem passar a noite na 

escola: 

 
Duas salas de aula — uma para os meninos e outra para as meninas — 
foram esvaziadas para receber os integrantes da ocupação que irão passar 
a noite na escola. As refeições serão preparadas no refeitório, com 
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utensílios dos próprios alunos, sem utilizar a cozinha da escola. O Grêmio 
estima que durmam na Emílio entre 40 e 45 alunos na primeira noite [...] 
(FOGLIATTO, 2016c). 

 

A terceira fonte apresentada foi também um estudante, chamado Henrique 

Malet, que, assim como Marcos, era integrante do Grêmio Estudantil. Assim, 

contabiliza-se um total de dois alunos e um representante da direção entrevistados 

para a construção da narrativa sobre a ocupação. No sétimo parágrafo, a repórter 

ainda afirma que “[...] a decisão de ocupar a escola foi tomada quando os 

estudantes perceberam que apenas os protestos de professores não estavam 

fazendo efeito para que as reivindicações fossem atendidas” (FOGLIATTO, 2016c), 

através do relato do estudante Henrique. 

É apenas no final do texto que se dedica espaço ao poder público. Em 

apenas um parágrafo, a repórter expõe o posicionamento da Secretaria da 

Educação (Seduc) quanto às reivindicações dos estudantes do Emílio Massot. A 

instituição posicionou-se através de uma nota oficial e, posteriormente, foi 

consultada através da sua assessoria de imprensa. Neste parágrafo, a Seduc 

aparece com apenas uma “aspa”14: 

 
A Secretaria da Educação emitiu nota informando que no final do ano 
passado houve troca de diretores e, em alguns casos, como o do Colégio 
Emílio Massot, a entrega dos documentos e a atualização dos cadastros 
demoraram além do previsto. ‘Os repasses para estes estabelecimentos de 
ensino já estão na programação da Secretaria da Fazenda e devem ser 
feitos nos próximos dias, visto que a folha do funcionalismo foi quitada 
ontem (10)’, afirmou a secretaria, por meio da assessoria de imprensa. O 
secretário também tem planos de ir até o local ao longo desta quarta-feira 
(11) (FOGLIATTO, 2016c). 

 

Além disso, a matéria é acompanhada por uma série de fotografias15 – um 

total de dez –, que evidenciam as faixas confeccionadas pelos estudantes, além da 

organização do ambiente da escola, acompanhando e ilustrando a narrativa da 

repórter. As fotos reforçam a matéria, dão vida ao que é narrado pelo texto: 

 
  

                                                
14 “Aspas” é como são chamadas as citações diretas das falas de fontes consultadas para a produção 
de uma matéria.  
15 As fotografias dessa matéria foram tiradas pela autora desta monografia enquanto estagiária de 
fotojornalismo do Sul21 em 2016. Assim, julga-se necessário reafirmar que não estaremos fazendo 
uma análise da produção ou da composição das fotografias, e sim da maneira como elas 
acompanham a matéria.  
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Figura 3 – Fotografia que abre a matéria do Sul21 

 
Fonte: Joana Berwanger/Sul21. 

 

Constata-se, aqui, que há um esforço para enfatizar o movimento e a 

reivindicação dos estudantes. É dedicada grande parte da narrativa à 

contextualização do ambiente na escola, assim como à fala dos representantes do 

Grêmio Estudantil, responsáveis pela medida, e da vice-diretora, que participou da 

tomada de decisão.  

É perceptível que todas as informações foram obtidas diretamente através 

dos sujeitos envolvidos no acontecimento, mostrando que a repórter de texto 

dedicou o esforço de deslocar-se até o local. Conforme indica a análise de cobertura 

jornalística de Silva e Maia (2011), podemos apontar que foram consultados quatro 

tipos de fontes: as fontes cidadãs (vice-diretora da escola), a fonte da assessoria de 

imprensa (da Seduc), as fontes dopoder público (também da Seduc, através da nota 

oficial), e as fontes institucionais (estudantes que participam de um movimento social 

que são as ocupações e estão diretamente envolvidos nos acontecimentos). 

O espaço destinado para cada fonte consultada evidencia que o foco da 

matéria está na reivindicação dos estudantes: enquanto os estudantes contam com 

quatro aspas durante o texto – além da fala da vice-diretora –, o posicionamento da 

Seduc conta com apenas uma aspa. É visível, portanto, que a sociedade é 

representada nessa narrativa através da comunidade escolar, buscando prestar um 

serviço público ligado a um movimento, e não seguindo a linha de uma 

representação através do Estado ou do poder público.  
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Acreditamos, assim, que essa narrativa se encaixa na visão de polo 

ideológico do campo do jornalismo moderno de Traquina (2005, p. 125-126), que vê 

o jornalismo “[...] como um serviço público em que as notícias são o alimento de que 

os cidadãos precisam para exercer seus direitos democráticos”. Utiliza-se o espaço 

da reportagem para que se dê voz ao público envolvido com aquele determinado 

movimento, que, nesse caso, estabelece uma estrutura de mobilização em busca de 

melhorias na Educação pública do estado. Através dessa narrativa, podemos afirmar 

que os estudantes se tornaram os sujeitos protagonistas do acontecimento, além de 

que as reivindicações foram legitimadas e encaradas como direitos democráticos 

daqueles cidadãos.  

 

 

4.2.1.2 “Emílio Massot é a primeira escola pública a ser ocupada na Capital”, por 

Zero Hora 

 

 

 A primeira matéria da Zero Hora, portanto, também é relacionada à primeira 

escola ocupada em Porto Alegre. Ela é assinada pela repórter Roberta Schuler 

(SHULER, 2016a), que, no nosso levantamento, foi autora de quatro16 reportagens 

relacionadas ao movimento. Diferentemente do Sul21, a Zero Hora conta com uma 

equipe de repórteres muito maior, além de ter correspondentes em cidades no 

interior do estado. Na pesquisa, enquanto foram encontradas cerca de 35 

reportagens publicadas pelo Sul21 sobre as ocupações das escolas, o número da 

Zero Hora chegou a quase 70 – assinadas tanto por repórteres do jornal quanto pela 

própria redação ou também outros veículos. Além disso, foram contabilizados mais 

de 20 autores de reportagens, dos quais grande parte produziu cerca de duas a 

quatro matérias sobre as ocupações – salvo correspondentes de cidades 

específicas, que produziram mais.  

 No Quadro 4 (a seguir), foi feita uma relação da produção de matérias 

assinadas por repórteres situados em Porto Alegre; correspondentes do interior do 

Rio Grande do Sul; pela própria redação; outros veículos; e matérias sem 

                                                
16 Assim como no caso do Sul21, esses números são o resultado de uma pesquisa realizada através 
da ferramenta de busca do site com o termo “ocupação”; portanto, não se pode estipular com certeza 
o número absoluto de matérias produzidas acerca do movimento.  
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assinatura. Diferentemente do Sul21, estabelecemos o quadro da Zero Hora desta 

maneira por conta do tamanho do veículo e pela sua quantidade muito superior de 

repórteres. 

 
Quadro 4 – Relação de repórteres da Zero Hora 
e quantidade de matérias sobre o movimento  

Autor Quantidade de matérias 
produzidas 

Repórter ZH em Porto Alegre 34 

Correspondente do interior 8 

Assinado pela própria ZH 1 

Sem assinatura 21 

Outros veículos 4 

Fonte: Elaborado pela autora com base no site da Zero Hora. 
 

A pesquisa através da ferramenta de busca revelou dados um tanto curiosos 

sobre a cobertura: cerca de 21 das reportagens publicadas foram veiculadas sem 

qualquer tipo de assinatura – nem mesmo do próprio jornal. Além disso, cerca de 16 

matérias foram coberturas do interior do Estado, principalmente voltadas para a 

cidade de Caxias do Sul – algumas assinadas e outras não –, revelando um esforço 

elevado dos correspondentes pela visibilidade da situação do movimento das 

ocupações no interior. É importante ressaltar aqui que não estamos avaliando a 

cobertura dos repórteres individualmente, e sim a publicação atrelada ao veículo de 

comunicação Zero Hora – assim como no caso do Sul21.  

A primeira matéria da Zero Hora sobre as ocupações, portanto, também 

estava relacionada à ocupação do Emílio Massot. Sob o título “Emílio Massot é a 

primeira escola pública a ser ocupada na Capital”, a reportagem também foi lançada 

no mesmo dia da ocupação, em 11 de maio de 2016. Na escolha de palavras do 

título, já é possível observar que a ênfase destoa do título da matéria do Sul21. 

Enquanto o Sul21 enfatiza, no título, os estudantes como protagonistas, a Zero Hora 

destaca a escola como o sujeito, embora esta seja uma protagonista ao contrário, 

pois é quem sofre a ação. 
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É interessante observar que as notícias publicadas pela Zero Hora recebem 

“cartolas”17. Neste caso, a cartola diz “protesto por melhorias”. Além disso, também 

fazem uso da linha de apoio: “Estudantes deverão permanecer em duas salas de 

aula até que reivindicações por mais professores e funcionários e pelo pagamento 

da verba da autonomia financeira sejam atendidas pelo Estado” (SCHULER, 2016a). 

Observa-se que há, aqui, uma medida temporal da duração do movimento, estimada 

pelo cumprimento das reivindicações pelo Governo.  

A primeira fotografia que abre a matéria da Zero Hora é semelhante à do 

Sul21. Ainda assim, o número de fotografias também destoa nas duas reportagens: 

enquanto o Sul21 conta com dez fotos ao longo da publicação, a Zero Hora conta 

com apenas três. 

 
Figura 4 – Fotografia que abre a matéria da Zero Hora 

 
Fonte: Félix Zucco/Agência RBS. 

 

Apesar das diferenças no título e no enfoque apresentado na linha de apoio, 

as duas reportagens sobre a primeira ocupação em Porto Alegre começam de 

maneira bastante semelhante. Com elementos descritivos, ambas situam o leitor no 

ambiente da manhã em que a decisão foi tomada: 

 

                                                
17 “Cartola” é um termo utilizado dentro do jornalismo para definir o assunto de determinada matéria 
ou reportagem. Normalmente, vem antes do título. 
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Na manhã desta quarta-feira, 11 de maio, a direção do Colégio Estadual 
Coronel Afonso Emílio Massot, na Capital, foi surpreendida pela decisão do 
grêmio estudantil da instituição de ocupar a escola.  
Diferente das ocupações de escolas paulistas, os portões não foram 
cadeados, os professores permaneceram dentro da escola, e quem optou por 
ter aulas teve sua vontade respeitada. De acordo com a Secretaria Estadual 
da Educação (Seduc), esta é a primeira ocupação de uma escola pública em 
Porto Alegre (SCHULER, 2016a). 

 

Ainda que ambos tenham estruturas de narrativa semelhantes, por optarem 

por uma escrita mais descritiva, já se percebe, no entanto, junto com o título, que o 

enfoque da matéria está situado na ocupação no seu sentido físico, e não nos 

estudantes. Já no segundo parágrafo, percebemos a presença do poder público na 

publicação com a referência à Secretaria da Educação, responsável por considerar, 

nessa matéria, a Emílio Massot como a primeira escola ocupada do estado. É dado, 

portanto, o poder de legitimar a ocupação à Seduc. 

Posteriormente, no terceiro parágrafo, a repórter segue descrevendo o 

ambiente da escola, unindo os cartazes e as faixas às reivindicações dos 

estudantes: “[...] além de faixas, cartazes e fotografias pendurados na entrada, os 

estudantes expuseram reivindicações como a falta de professores [...]” (SCHULER, 

2016a). Mesmo tendo sido expostas as propostas, até esse ponto, ainda não há 

nenhuma aspa de qualquer estudante. Curiosamente, a primeira fonte a receber 

local de fala – além da referência à Seduc no primeiro parágrafo – é a diretora 

Márcia Mainardi. Ela é responsável por relatar como foi estipulado o acordo entre 

estudantes e escola, que previa o uso das salas pelos estudantes para a ocupação 

contanto que continuassem as aulas para os alunos que quisessem estudar.  

Nos três seguintes parágrafos, observa-se a presença de muitos números, 

que contabilizam a quantidade de estudantes da escola e de participantes do 

movimento (tanto números da direção quanto dos próprios estudantes):“[...] no turno 

da manhã, estudam 527 alunos do ensino médio. Destes, a direção estima que entre 

60 e 70 estejam participando da manifestação”; “[...] já os organizadores 

contabilizam a adesão de 120 estudantes – entre 40 e 45 deverão dormir na escola 

[...]” (SCHULER, 2016a). Percebe-se que a publicação julga importante comparara 

proporção do movimento através do números de envolvidos e não pelas 

reivindicações apresentadas, diferentemente de como ocorreu na matéria do Sul21.  

Depois de contabilizar os números, a diretora da escola recebe mais um 

espaço de aspas e, desta vez, já alerta que “[...] não haverá ninguém estranho 
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dentro da escola e nem álcool e drogas. Vou estar de olho– disse a diretora, 

adiantando que, em caso de vandalismo, a Brigada Militar será chamada” 

(SCHULER, 2016a). A conexão feita pela diretora do movimento ao uso de 

substâncias e a exposição dessa avaliação pelo veículo já apresenta, assim, um 

quadro de desconfiança nos participantes, que passam a receber tratamento de 

suspeitos na medida em que é feita referência ao uso da Brigada Militar. Desta 

forma, fica evidente que mais uma instituição do poder público é referenciada 

(depois também recebendo espaço de fala na reportagem): a Brigada Militar.  

Assim, com o gancho da declaração da diretora, a publicação expõe a 

presença da polícia na escola naquela mesma manhã. Oferece, após constatação 

de sua presença, espaço para a palavra do representante da Brigada, que aparece 

como fonte logo em seguida – antes mesmo dos próprios estudantes, que, até 

então, não receberam aspas. Através das afirmações do sargento Everaldo, do 9º 

Batalhão da Brigada Militar, apresenta-se um clima de monitoramento da ocupação: 

“A orientação é que eles não violem o direito dos demais alunos. Vamos observar à 

distância – informou o sargento Everaldo, do 9ºBPM” (SCHULER, 2016a). Além 

disso, a Brigada Militar compõe uma das fotografias da reportagem: 

 
Figura 5 – Fotografia da Brigada Militar em frente ao Emílio Massot  

 
Fonte: Félix Zucco/Agência RBS. 

 

 A primeira declaração de um estudante da escola vem depois da palavra do 

sargento da Brigada Militar: a fonte é Douglas Silveira, vice-presidente do Grêmio 
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Estudantil. Ainda assim, apesar de receber lugar de fala, a aspa do estudante já 

começa com uma frase que soa defensiva, partindo do pressuposto de que há 

algum tipo de acusação contra o movimento: “Não é um protesto agressivo, não 

estamos trancando o portão. Os professores estão nessa luta há muito tempo [...]” 

(SCHULER, 2016a). 

 Após a posição defensiva de Douglas, o segundo estudante é entrevistado: 

Henrique Malet, também membro do Grêmio Estudantil e fonte do Sul21. Apesar de 

também receber aspa, Henrique só ganha espaço para falar da organização dos 

estudantes dentro da escola e um breve resumo da intenção da ocupação:  

 
[...] explica que a primeira sala será destinada às meninas e a segunda, aos 
meninos. Alimentos, colchões e cobertores já chegaram à escola e deverão 
ser utilizados durante a ocupação. Durante o dia, haverá atividades com 
música, teatro, brincadeiras e esportes. 
A intenção, segundo Henrique é, juntamente com os pais, elaborar 
documentos a serem entregues na Seduc comprovando as necessidades da 
escola que motivaram a ocupação (SCHULER, 2016a). 

 

Depois das afirmações do estudante, a matéria abre um pequeno subtítulo, 

“O que diz a Seduc”, encerrando a participação do movimento na reportagem. Nesse 

espaço, são dedicados seis parágrafos à nota da Secretaria da Educação lançada 

no mesmo dia, que se posiciona diante das reivindicações dos estudantes. 

Parágrafo a parágrafo, cada reivindicação é tanto esclarecida quanto contestada 

pela posição oficial do poder público. Abaixo, podemos entender como se deu essa 

comparação: 

 
A nota diz também que a verba referente à autonomia de março será paga 
nos próximos dias, conforme cronograma estabelecido pela Sefaz. Já os 
recursos de janeiro e fevereiro também serão pagos na sequência, já que o 
colégio não possuía conta bancária na época do pagamento efetuado pelo 
Estado (SCHULER, 2016a).  

 

 É possível apontar, então, que há três tipos de fontes consultadas na matéria, 

e cada uma recebe um espaço de destaque completamente diferente da outra. De 

acordo com Silva e Maia (2011), podemos elencar a utilização de fontes do poder 

público (Seduc e Brigada Militar), fontes cidadãs (diretora) e fontes institucionais 

(estudantes que participam do movimento social das ocupações). 

Assim, com espaço de seis parágrafos para o poder público se posicionar 

contestando as reivindicações – em matéria de 14 parágrafos, em que alguns 
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consistem em apenas uma frase –, podemos constatar que a presença do estado, 

tanto através da Seduc quanto da Brigada Militar, é muito marcada. Enquanto os 

estudantes recebem duas aspas durante a matéria inteira, a posição da direção da 

escola, somada à da Brigada Militar, já supera esse número. O espaço recebido pela 

Seduc de seis parágrafos chega a ser quase metade da matéria, praticamente 

ecoando o tom da nota oficial publicada pela Secretaria (Anexo C). 

Percebe-se, portanto, que o enfoque da notícia está muito mais vinculado ao 

esclarecimento sobre do que se trata o movimento, além de sua explicação em 

termos físicos – espaço, números e duração, por exemplo –, como também ao 

estabelecimento de como ele é visto por instituições do poder público. Constata-se 

que o espaço que os estudantes receberam na publicação não é significativo. Os 

alunos são os responsáveis pelo movimento, mas, quando recebem espaço para 

fala, estão principalmente posicionados na defensiva e como narradores de um 

ambiente físico. 

 Apesar da narrativa dessa publicação não estar necessariamente atrelada a 

um posicionamento econômico ou comercial, “[...] em que o principal intuito é vender 

o jornal/telejornal como um produto que agarra os leitores/os ouvintes/à audiência” 

(TRAQUINA, 2005, p. 27), identifica-se uma relação direta com posicionamentos 

oficiais do poder público, não com os cidadãos envolvidos. Portanto, não se pode 

afirmar que a publicação esteja atrelada ao polo ideológico de Traquina, uma vez 

que não oferece espaço suficiente para que os sujeitos (neste caso, os estudantes) 

envolvidos exponham sua voz de maneira que exerçam seus direitos democráticos.  

Como já dito nesta seção, constata-se que a estratégia de acessibilidade ao 

conteúdo e os planos de assinatura da Zero Hora estão muito mais voltados a uma 

lógica econômica em geral. O posicionamento do veículo nessa matéria revela uma 

preocupação com a manutenção da ordem geral e com o controle da instituição 

pública (escola), tentando estabelecer uma correlação entre o movimento das 

ocupações e a sua suposta ilegalidade. Dessa maneira, é dado destaque ao poder 

público, através da Polícia Militar e da Secretaria da Educação.  
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4.2.2 Ocupação da Secretaria da Fazenda por estudantes do CEI  

 
 
 Acreditamos que a ocupação da Secretaria da Fazenda (Sefaz) por 

estudantes do Comitê de Escolas Independentes (CEI) foi um marco importante para 

o movimento das ocupações, pois: a) significou uma quebra no acordo assinado 

pelo Governo do Estado e estudantes secundaristas representantes de coletivos 

políticos; b) delimitou com clareza que havia desavenças e uma distinção entre a 

frente independente e a frente organizada; c) perpetuou o movimento por cerca de 

mais uma semana, até que um novo acordo fosse apresentado pelo Governo e 

aprovado pelo CEI; e d) foi o único momento em que o Governo do Estado optou 

pelo uso de força policial – apontada como excessiva – para a remoção de 

estudantes de um espaço ocupado.  

 Nesse episódio, cerca de 40 estudantes foram presos pela ocupação da 

Secretaria. Destes, a maior parte (cerca de 35) eram menores de idade. De acordo 

com o Comitê Estadual Contra a Tortura um relatório publicado em 2017 (GOMES, 

2017b), a Brigada Militar empregou força excessiva e desproporcional para a 

desocupação. Assim, analisaremos a cobertura de cada veículo na apresentação 

desse fato.  

 

 

4.2.2.1 “Policiais retiram à força estudantes que ocupavam Secretaria Estadual da 

Fazenda”, por Sul21 

 

 

 A reportagem acerca da desocupação da Secretaria da Fazenda foi escrita 

pela repórter Jaqueline Silveira ao final da manhã em que os estudantes foram 

retirados do prédio (SILVEIRA, 2016). O título diz: “Policiais retiram à força 

estudantes que ocupavam Secretaria Estadual da Fazenda”. Mais uma vez, 

identificam-se características de um título informativo. É perceptível que, nesse 

caso, o Sul21 optou por priorizar a ação da polícia à ocupação do prédio da Sefaz 

pelos estudantes, uma vez que, através do testemunho da cobertura, o jornal 

concluiu que houve uso de força excessiva durante a desocupação. Portanto, 
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percebe-se a ênfase na ação policial em si, e não na mobilização e na ocupação dos 

estudantes. 

O destaque dado à atuação da polícia como o sujeito da narrativa aparece 

logo no começo do texto:  

 
Numa ação truculenta da Brigada Militar, pelo menos 42 pessoas, a maioria 
estudantes, foram detidas na manhã desta quarta-feira (15). Os jovens 
ocupavam o prédio da Secretaria Estadual da Fazenda, na Capital, 
reivindicando melhorias para suas escolas. Grupo dissidente do Comando 
dos Estudantes das Ocupações do Rio Grande do Sul, que fechou um 
acordo com o governo José Ivo Sartori (PMDB), na última terça-feira (15), 
os alunos chegaram por volta das 8h ao prédio, que logo foi cercado pelo 
Batalhão de Choque nas duas entradas, nas avenidas Mauá e Siqueira 
Campos. Outros policiais permaneciam na parte interior da secretaria 
(SILVEIRA, 2016). 

 

 Seguindo estilo também descritivo, como na primeira reportagem, o primeiro 

parágrafo do texto expõe, resumidamente, a situação ocorrida naquela manhã 

envolvendo policiais, estudantes e o prédio ocupado. Assim, situa o leitor no 

ambiente do fato e detalha os envolvidos e as reivindicações que levaram os alunos 

à ação. 

No próximo parágrafo, a repórter descreve o ambiente no lado externo da 

Sefaz, que concentrava mais estudantes, professores, pais e municipários, 

chamando-os de manifestantes. Assim, percebe-se que a jornalista permaneceu 

acompanhando a ação no lado de fora da Secretaria. Nesse contexto, então, a 

escolha das primeira aspa foi de manifestantes que testemunhavam o crescimento 

do número de efetivo da Brigada Militar no local: “‘Vergonha, vergonha’, gritavam os 

manifestantes” (SILVEIRA, 2016). No segundo parágrafo, a jornalista situa o leitor 

com indícios iniciais de que a força policial seria utilizada, relatando que funcionários 

da Sefaz estavam deixando o local. 

Assim, por estar no lado de fora do prédio da Secretaria, a repórter seguiu 

situando o leitor no ambiente externo do acontecimento. No terceiro parágrafo, 

descreve a situação dos estudantes e outros manifestantes que observavam a ação 

também no lado de fora, contextualizando com aspas as frases que as pessoas 

gritavam para a polícia. Ainda neste parágrafo, a repórter narra o processo de 

desocupação, que dá título à notícia: 

 
[...] Não demorou muito e os policiais começaram a retirar os estudantes à 
força por uma porta lateral do prédio e colocá-los dentro do micro-ônibus. De 
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dois a três PMs levavam cada aluno, alguns chegaram a ser arrastados. 
Outros saíram com o rosto vermelho e inchado devido ao spray de pimenta 
[...] (SILVEIRA, 2016).  
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Constata-se que, nessa reportagem, há menor uso de fontes específicas que 

narram o acontecimento através de suas próprias vozes (ou seja, fontes consultadas 

que relatam o fato). Nesse caso, a repórter descreve a ação, por estar cobrindo o 

fato ao vivo. O detalhamento da remoção dos estudantes com “rosto vermelho e 

inchado” e “sendo arrastados”, somado às fotografias da desocupação, demonstram 

uma empatia da reportagem com os estudantes e manifestantes – além das suas 

reivindicações. Os estudantes são descritos como cidadãos que tentavam exercer 

seu direito democrático de exigir reivindicações do poder público. Em contraponto, 

constata-se que a Brigada Militar é apresentada como sujeito violento na narrativa, 

uma vez que a repórter testemunhou o uso de força excessiva contra os cidadãos 

envolvidos – tanto os que ocupavam a Sefaz quanto os que permaneciam no lado 

de fora.  

 
Figura 6 – Fotografia da desocupação da Secretaria da Fazenda  

 
Fonte: Joana Berwanger/Sul21. 

 

No quarto parágrafo, o testemunho da jornalista segue com a narrativa do 

deslocamento dos estudantes que, durante a desocupação, foram colocados em 

micro-ônibus da BM e, após, encaminhados para o Departamento Estadual da 

Criança e do Adolescente (Deca) – menores de idade – e também aos presídios 

Central e Madre Pelletier – maiores de 18 anos: 
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Na saída do primeiro micro-ônibus teve muita confusão. O Batalhão 
de Choque avançou em direção às pessoas para abrir caminho para 
o veículo. Manifestantes se revoltaram e, então, os policiais jogaram 
uma bomba de efeito moral e spray de pimenta. Houve muita 
correria. [...] Enquanto isso, um pai usava o megafone para explicar 
que os estudantes estavam ali protestando por melhores condições 
nas escolas que estão precárias (SILVEIRA, 2016). 

 

As expressões “teve muita confusão” e “houve muita correria” enriquecem a 

narrativa porque provam que a repórter testemunhava o acontecimento, sendo, 

assim, fonte de informação da narrativa. Constata-se que, em cinco parágrafos de 

um total de sete, a jornalista realiza um esforço para relatar detalhadamente a ação 

da BM no lado externo da Secretaria e seus excessos, para que o leitor compreenda 

e seja situado o ambiente. O apelo descritivo, portanto, serve como um canal de 

contextualização que visa ao impacto empático dos leitores com os estudantes 

envolvidos e suas causas.  

Por fim, a reportagem é encerrada com dois parágrafos que relatam as falas 

do tenente-coronel responsável pela ação e o secretário da Fazenda durante uma 

coletiva de imprensa realizada após a desocupação. Para a construção, então, da 

narrativa do acontecimento, a reportagem é encerrada com duas fontes do poder 

público (SILVA; MAIA, 2011) expondo um posicionamento oficial: “[...] Feltes, que 

estava em seu gabinete durante a ocupação, disse que a situação se caracteriza 

como ‘uma disputa política’, elogiando a condução da Brigada Militar e o secretário 

da Segurança Pública, Wantuir Jacini” (SILVEIRA, 2016). 

A reportagem, apesar de não ser tão longa, conta com 15 fotografias. Elas 

expõem, em geral, a situação no lado de fora da Secretaria – manifestantes, número 

de policiais, ação da polícia no lado exterior – e as remoções dos estudantes de 

dentro do prédio. Acreditamos que elas sustentam a posição apresentada pelo 

jornal:  
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Figura 7 – Fotografia da desocupação da Secretaria da Fazenda 

 
Fonte: Joana Berwanger/Sul21. 

 

Torna-se claro que, nessa reportagem, existe uma empatia com os 

estudantes. Eles são colocados na posição de sujeitos que reivindicam seus direitos 

democráticos (no caso, em relação às escolas) através de uma manifestação (a 

ocupação da Secretaria) e na posição de reprimidos por forças do poder público 

(neste caso, a Brigada Militar). 

Apesar da reportagem colocar os estudantes nessa posição, identifica-se que 

o protagonismo está atrelado à ação policial em si. Acreditamos que esse destaque 

esteja voltado à atuação da polícia pois, através da cobertura, o jornal pôde expor 

como o uso da força foi excessivo e desproporcional – operação que, mais tarde, em 

2017, foi apontada pelo Comitê Estadual Contra a Tortura (GOMES, 2017b). Mais 

uma vez, constatamos que essa publicação está atrelada ao polo ideológico do 

campo moderno de Traquina (2005). A posição em que os estudantes foram 

colocados, como sujeitos com reivindicações legítimas que foram reprimidos pelo 

poder do Estado, nos leva a crer que o veículo acredita que a democracia, naquele 

momento, estava sendo atacada pelo poder público. Assim, atrelado à teoria 

democrática, o veículo posiciona-se como um “guardião” daqueles cidadãos que 

sofrem eventuais abusos de poder, defendendo-os (TRAQUINA, 2005).  
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4.2.2.2 “Desocupação da Secretaria da Fazenda tem confusão e 43 detidos”, por 

Zero Hora 

 

 

 Através dessa segunda reportagem da Zero Hora, é importante apontar que 

os sistemas de narrativa apresentados nos dois jornais até agora têm muitas 

diferenças. Para além dos posicionamentos, o Sul21 adota o estilo de escrita muito 

mais atrelado a um tom literário – com pontos bastante descritivos e parágrafos mais 

longos e aprofundados –, enquanto a Zero Hora apresenta uma narrativa mais 

objetiva – parágrafos curtos, descrições rápidas e frases bastante diretas. É 

importante ressaltar isso, pois é perceptível que há uma diferença na velocidade da 

produção do conteúdo. Enquanto um veículo busca se aprofundar mais naquela 

cobertura, com pontos que esclarecem mais a fundo o assunto, mesmo que isso 

leve mais tempo para a matéria ir ao ar, o outro visa a uma publicação mais rápida 

daquele material, ou seja, estima-se o furo jornalístico.  

 A reportagem da Zero Hora sobre a ocupação e desocupação da Secretaria 

da Fazenda recebe o título “Desocupação da Secretaria da Fazenda tem confusão e 

43 detidos” (DESOCUPAÇÃO…, 2016). Essa matéria não tem assinatura de 

repórter, nem mesmo da própria redação. A linha de apoio apresentada informa que 

os estudantes envolvidos na ocupação pediam uma verba de R$ 240 milhões para 

melhorias nas escolas e que a polícia, durante a ação, fez uso de spray de pimenta 

para dispersar os manifestantes que permaneciam na volta do prédio. Além disso, é 

escolhida a palavra “confusão” para descrever o ocorrido daquela manhã no título da 

matéria, o que traz a ideia de que houve uma desordem causada pelos dois lados 

participantes do processo de desocupação: estudantes e policiais.  

 A matéria, diferentemente da do Sul21, é dividida em três partes: a 

apresentação inicial do ocorrido, uma subdivisão intitulada “Advogados reclamaram 

por não terem acesso ao prédio”, e, por fim, outra uma subdivisão chamada “Detidos 

foram encaminhados ao Deca”. O texto é dividido em 15 parágrafos, sendo que 

alguns deles são formados por apenas uma frase, normalmente aspas de fontes 

entrevistadas. 

Mais uma vez, através do uso de números, identificamos que a reportagem 

da Zero Hora volta-se à proporção do fato, constatando-o com numerais. Isso é 

evidenciado na chamada da matéria (quando esta diz que 43 pessoas foram 
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detidas) e na linha de apoio, que informa a reivindicação de uma verba de R$ 240 

milhões às escolas, além relatar que a Brigada Militar usou spray de pimenta na 

ação.  

A primeira parte do texto é um parágrafo de apenas duas frases que informa 

o número de detidos (repetindo-o mais uma vez) e constata que os estudantes 

responsáveis pela ocupação do prédio eram contrários ao acordo feito com Governo 

anteriormente. No segundo parágrafo, revela-se resumidamente como se iniciou o 

acontecimento da chegada da Brigada Militar: 

 
Após a ocupação dos estudantes, a Brigada Militar ingressou no prédio e fez 
uma barreira de proteção ao local. Estudantes que estavam do lado de fora 
iniciaram uma manifestação, que contou com o apoio de professores e 
servidores do município. Os manifestantes pediam que a polícia liberasse o 
acesso de advogados e conselheiros tutelares ao prédio para mediar a 
negociação com os estudantes (DESOCUPAÇÃO..., 2016). 

 

 No seguinte parágrafo, o veículo justifica o aumento no número do efetivo da 

polícia em decorrência do crescimento do número de manifestantes no lado de fora 

da Secretaria, além de descrever o processo de remoção dos estudantes do prédio.  

 
[...] Houve empurra-empurra e manifestantes foram dispersados com spray 
de pimenta. Enquanto isso, alunos começaram a ser retirados do prédio e 
colocados em uma van da BM. Outros usavam as janelas da Fazenda para 
se comunicar com os manifestantes:  
– Estão batendo em meninas e usando spray de pimenta – gritou uma garota 
(DESOCUPAÇÃO..., 2016). 

 

 Logo após, o comandante responsável pela ação, também comandante do 

Comando de Policiamento da Capital (CPC) à época, tenente-coronel Mário Ikeda, 

recebe espaço de fala através da coletiva de imprensa cedida após a desocupação. 

São dedicados três parágrafos à exposição do posicionamento da polícia e do 

comandante. Este último diz, em coletiva à imprensa, que houve uso da "força 

necessária" para a retirada dos manifestantes”.  

 A primeira subdivisão do texto, “Advogados reclamaram por não terem 

acesso ao prédio”, apesar de dar voz aos representantes legais que se prontificaram 

para acompanhar a ação, cede pouco espaço. Em cinco parágrafos, a seção 

primeiramente contextualiza mais a ação realizada, constatando a saída das vans 

com os estudantes presos e a dispersão dos manifestantes durante a ação da 

polícia com mais detalhes:  
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Quando a primeira van com estudantes começou a deixar a Fazenda, os 
manifestantes tentaram fazer um escudo humano para impedir a passagem 
do veículo. Novamente, a polícia usou spray de pimenta para dispersá-los. 
Uma bomba de gás lacrimogêneo também foi lançada. Os que estavam 
mais à frente foram empurrados e caíram no chão. A ação se repetiu 
durante a saída da segunda van, que estaria com o restante dos ocupantes. 
A manifestação se dispersou pouco tempo depois (DESOCUPAÇÃO..., 
2016). 

 

Ainda assim, a matéria oferece apenas dois parágrafos para a posição dos 

advogados que acompanhavam a ação: 

 
Advogados reclamaram que não tiveram acesso ao prédio, como Ramiro 
Nodari Goulart, integrante da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). Ele afirmou que, em respeito ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), seria necessária uma decisão judicial de 
reintegração de posse para retirar os adolescentes do prédio público.  
– Deveria ter ali, inclusive, a presença dos pais – afirmou 
(DESOCUPAÇÃO..., 2016). 

 

 Por fim, os representantes legais ainda são rebatidos na narrativa pela fala do 

tenente-coronel Ikeda, que recebe mais espaço durante a narrativa: “– Não há 

necessidade se tratando de um prédio público. O prédio é do Estado, então o Estado 

tem autoridade para tal” (DESOCUPAÇÃO..., 2016). Constata-se, então, que, mais 

uma vez, eleva-se a polícia ao posicionamento de órgão detentor da ordem, ainda 

que, conforme o testemunho dos que acompanhavam a ação, esse poder público 

tenha se excedido. 

 A última subdivisão do texto, “Detidos foram encaminhados ao Deca”, expõe 

as reivindicações dos estudantes participantes da ocupação, além de constar o 

motivo da escolha do prédio da Secretaria da Fazenda. A narrativa constata que “[...] 

a polícia divulgou que 43 pessoas foram detidas na ação, entre elas muitos 

adolescentes. Todos foram encaminhados ao Departamento Estadual da Criança e 

do Adolescente (Deca) [...]” (DESOCUPAÇÃO..., 2016, grifo nosso). Frisou-se o 

trecho “muitos adolescentes” pois entre os presos estavam alguns maiores de idade 

na faixa dos 18 a 19 anos, que, em outras reportagens da Zero Hora, foram 

chamados de “adultos”. Além disso, entre os presos estavam o jornalista Matheus 

Chaparini, um adulto, e o cinegrafista Kevin D'Arc.  

 Os alunos recebem espaço de fala apenas no penúltimo parágrafo, com uma 

citação indireta acerca da escolha do prédio da Secretaria: “[...] eles pretendiam 

fazer uma discussão sobre as pautas mínimas que deveriam ser atendidas para a 
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liberação do local, como uma reunião com o comando do Executivo” 

(DESOCUPAÇÃO..., 2016).  

Após, em um parágrafo mais longo, a reportagem expõe que os estudantes 

reivindicaram uma verba superior à prometida pela Secretaria Estadual da 

Educação, um aumento de R$ 40 milhões para R$ 240 milhões, além da retirada 

definitiva dos PLs 44/2016 e 190/2015. A finalização do texto conta com as garantias 

apresentadas pelo governo no acordo fechado com os outros estudantes 

secundaristas em relação aos PLs:  

 
No acerto entre estudantes que estavam no Legislativo, o governo garantiu 
que a discussão sobre o PL 44/2016, que segundo os estudantes 
privatizaria o ensino público, será prolongada e a votação do texto só 
deverá ocorrer no ano que vem. Sobre o PL 190/2015, que cria o Programa 
Escola sem Partido, o governo afirmou não ter ingerência, por ser de autoria 
do Legislativo (DESOCUPAÇÃO..., 2016). 

 

Assim, em 15 parágrafos, a Zero Hora relata a ação da desocupação da 

Secretaria da Fazenda. A única fotografia que realmente acompanha a reportagem é 

a de policiais usando spray de pimenta para afastar manifestantes na volta do 

prédio. Infelizmente, nessa reportagem, as outras fotos estão indisponíveis. Sabe-se 

que, sim, outras fotografias acompanhavam a matéria, pois, ao final, há uma 

subdivisão que diz “Veja fotos da desocupação”, mas as mídias não carregam.  

 
Figura 8 – Fotografia da desocupação da Secretaria da Fazenda 

 
Fonte: Mateus Bruxel/Agência RBS. 
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 A narrativa da Zero Hora, em contraponto à do Sul21, não apresenta tantos 

aspectos descritivos, e sim dados objetivos do acontecimento. A ausência desses 

fatores nos levam a questionar a presença ou não do repórter na cena do 

acontecimento, uma vez que também não há assinatura de nenhum jornalista 

responsável pela cobertura além do fotógrafo. Não há indícios concretos de que 

algum jornalista tenha se deslocado ao local, em contraponto ao Sul21, que expõe 

com clareza o acompanhamento da repórter do fato. Ainda assim, não é possível 

afirmar que isso é resultado da ausência de repórter no desenrolar do acontecimento 

ou apenas um estilo textual mais objetivo do jornal. Para Silva e Maia (2011), isso se 

categoriza como indefinido, ou seja, quando não há vestígios da presença do 

jornalista no fato (significando que este não foi mobilizado para cobertura) além da 

ausência de uma assinatura. Essas marcas de apuração, portanto, revelam um tipo 

de posicionamento adotado pelo veículo em relação à importância dada ao fato.  
Assim, mais uma vez, constata-se a forte presença do poder público durante 

os relatos do acontecimento. É claro que, devido à ação da polícia no local, esta se 

tornou o centro da narrativa. Mesmo assim, em nenhum momento foi relatado que a 

Brigada Militar fez uso de força excessiva, como foi constatado pelo Comitê Estadual 

Contra a Tortura em 2017 (GOMES, 2017b) e pela cobertura do Sul21. Isso nos leva 

a crer que, mais uma vez, a Brigada Militar foi apresentada na narrativa como um 

sujeito responsável por manter o controle da ordem de um espaço que poderia estar 

sendo colocado em risco pelos estudantes.  

A posição do poder público como protagonista também aparece quando o 

tenente-coronel Ikeda rebate a manifestação dos advogados que acompanhavam a 

ação policial, assim como aparece ao final do texto, quando as reivindicações dos 

estudantes a respeito dos PLs são rebatidas pela citação da garantia do Governo do 

Estado em seu acordo com estudantes de outras escolas ocupadas. Portanto, mais 

uma vez, o poder público tornou-se o sujeito protagonista da narrativa da Zero Hora.  
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4.2.2.3 Considerações a respeito das coberturas da desocupação da Secretaria da 

Fazenda 

 

 

Acreditamos que seja importante constatar alguns aspectos a respeito dos 

ocorridos que se desenrolaram após a desocupação da Secretaria da Fazenda em 

15 de junho de 2016. Os dois veículos acompanharam os estudantes que foram 

detidos durante a ação, e o tratamento dispensado por cada um distinguiu-se em 

muitos fatores. 

Sul21 e Zero Hora apresentaram matérias relacionadas tanto aos menores de 

idade encaminhados à Delegacia de Polícia para Crianças e Adolescentes (Deca) 

quanto aos estudantes maiores de idade encaminhados ao Presídio Central e à 

Penitenciária Feminina Madre Pelletier. A diferença de tratamento entre os dois 

veículos sobressai. Enquanto o Sul21 opta por chamar os estudantes encaminhados 

a presídios de maiores de idade e manifestantes, a Zero Hora os considera maiores 

de idade e, depois, adultos. Os dois jornais publicaram matérias acerca do 

encaminhamento dos estudantes aos presídios e sua eventual soltura. 

Cabe examinar as reportagens sobre a prisão dos maiores de idade 

envolvidos (18 a 19 anos, além do jornalista Matheus Chaparini e do cinegrafista 

Kevin D'Arc). Os títulos do Sul21 a respeito dos maiores são: “Estudantes maiores 

de idade detidos devem aguardar audiência no Presídio Central e na Madre 

Pelletier” (FOGLIATTO, 2016h) e “Manifestantes presos durante ocupação na Sefaz 

são soltos” (MANIFESTANTES..., 2016); enquanto os da Zero Hora dizem: “Maiores 

de idade detidos na ocupação da Secretaria da Fazenda devem passar noite na 

prisão” (SCIREA, 2016) e “Juiz decide liberar adultos presos em desocupação da 

Secretaria da Fazenda” (JUIZ.., 2016). 

Além disso, a Zero Hora publicou uma matéria que expõe fotos do interior da 

Secretaria da Fazenda enquanto esta esteve ocupada pelos estudantes. A matéria é 

assinada por Carlos Rollsing e chama-se “Fotos: veja imagens do interior da 

Secretaria da Fazenda durante ocupação por estudantes” (ROLLSING, 2016). A 

reportagem apresenta três fotografias, sob o crédito de divulgação, que mostram 

móveis empilhados fora do lugar para barrar a entrada de outras pessoas no local 

(iniciativa que teria sido adotada por estudantes). No caso do Sul21, não há 

nenhuma publicação que seja equivalente a esta, portanto, não há uma matéria de 
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contraponto para analisarmos. Ainda assim, consideramos importante expor essa 

publicação. 

 
Figura 9 – Fotografia do interior da Secretaria da Fazenda após ocupação 

 
Fonte: Divulgação/Zero Hora. 

 

São dedicados, nessa matéria específica, quatro parágrafos para descrever 

como o interior teria ficado durante a ação, além de dois outros que contextualizam o 

que aconteceu na Secretaria.  

 
Estudantes que ocuparam na manhã desta quarta-feira o prédio da 
Secretaria Estadual da Fazenda, no Centro de Porto Alegre, retiraram do 
lugar móveis e utensílios, deixando o interior do local desorganizado. Itens 
de salas foram deslocados para fazer pelo menos duas barricadas no 
interior do edifício. 
Em uma dessas barreiras, dois sofás, um bebedouro, uma cadeira e três 
vasos de folhagens foram amontoados para obstruir um portão. Outra foi 
montada na portaria da Fazenda, na Avenida Mauá. Cadeiras foram 
empilhadas em frente às portas de ferro na tentativa de dificultar o acesso 
(ROLLSING, 2016). 

 

 A reportagem, como já dito na análise sobre a primeira ocupação realizada, 

está atrelada a uma ideia de “criminalização” do movimento das ocupações, no 

sentido de colocar os estudantes na posição de quem subverte a ordem e desafia o 

controle do poder público. Nesta matéria, torna-se claro que há uma identificação 

dos alunos como depredadores de um espaço público do Estado, deixando o 

“interior do local desorganizado”. A narrativa passa a noção de que os estudantes 
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teriam atacado o governo, justificando, por sua vez, a ação truculenta realizada pela 

Brigada Militar.  

 

 

4.2.3 Fim das ocupações no Rio Grande do Sul 

 
 
 Assim como a ocupação da Escola Estadual Emílio Massot foi o marco para o 

início das ocupações, a saída do Colégio Estadual Júlio de Castilhos (Julinho) 

sinalizou o fim do movimento após mais de 40 dias de ocupações em todo o estado. 

Os estudantes que ocuparam o Colégio também integravam o Comitê de Escolas 

Independentes (CEI); por isso, a escola levou mais alguns dias para ser 

desocupada. A saída do movimento do Julinho também é importante pelo fato de a 

escola ser a maior da rede estadual. Assim, não poderíamos deixar de citar esse 

momento, que marcou o final das ocupações. 

 

 

4.2.3.1 “Saída do Julinho marca fim das ocupações no Estado: ‘outra escola vai 

surgir’”, por Sul21 

 

 

 A matéria do final das ocupações das escolas foi escrita pelo jornalista Luís 

Eduardo Gomes. Junto com Débora Fogliatto, Gomes foi um dos principais 

repórteres que acompanharam o movimento das ocupações de maio a junho de 

2016, tendo produzido cerca de dez reportagens sobre o assunto.  

 A reportagem foi publicada em 23 de junho de 2016, sob o título “Saída do 

Julinho marca fim das ocupações no Estado: ‘outra escola vai surgir’” (GOMES, 

2016d), e conta com duas partes: a contextualização inicial e, depois, uma 

subdivisão chamada “Saldo positivo”. O título é, mais uma vez, informativo. Ainda 

assim, é complementado pela promessa dos estudantes de que “outra escola vai 

surgir”. A colocação da frase dita pelos estudantes no título já transmite a ideia de 

mudança como um saldo do movimento e, por estar disposto na chamada da 

matéria, constata-se que o veículo a considera importante. Além disso, coloca-se o 

Julinho na posição de escola responsável por finalizar o movimento das ocupações. 
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 O primeiro parágrafo da reportagem é aberto com a seguinte frase: 

 
Quando os alunos do Colégio Estadual Julio de Cartilhos entregaram, por 
volta das 15h40 desta quinta-feira (23), as chaves da escola para 
representantes da Secretaria de Educação (Seduc), encerrou-se, ao menos 
simbolicamente, o processo de ocupações de escolas no Estado [...] 
(GOMES, 2016d). 

 

 Bastante descritiva, a frase inicia o parágrafo com um tom mais literário. 

Após, o trecho é complementado com uma contextualização geral de todo o 

movimento, desde o início em 11 de maio, a ocupação da Assembleia Legislativa, 

assim como da Secretaria da Fazenda, e, por fim, a saída do colégio da mobilização: 

“[...] depois de 40 dias, com os estudantes comemorando conquistas e, talvez mais 

importante, um aprendizado para toda a vida” (GOMES, 2016d). O clima de 

comemoração apresentado na narrativa é reforçado pela fotografia que abre a 

matéria, assim como as outras apresentadas ao longo do texto. Ao final, esse 

sentimento também é reforçado através dos gestos e das feições apresentadas 

pelos estudantes presentes.  

 
Figura 10 – Fotografia da entrega das chaves do Colégio Estadual Júlio de Castilhos 

 
Fonte: Guilherme Santos,/Sul21. 

 

 No segundo parágrafo, Gomes recapitula o dia em que o Julinho foi ocupado 

(13 de maio) e demarca o dia em que a ocupação foi finalizada (23 de junho). O 

autor segue descrevendo o processo de desocupação da instituição, abordando o 
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mutirão de limpeza realizado pelos estudantes e a entrega das chaves à Secretaria 

de Educação (Seduc).  

 Após, narra o processo de vistoria realizado por representantes da 1ª 

Coordenadoria Regional de Educação (CRE), que foi proposto pelos próprios 

estudantes do Julinho: 

 
A vistoria era desejada pelos alunos para mostrar que eles estavam 
entregando a escola em condições semelhantes às que encontraram há 40 
dias. Na visita ao colégio, Martha Menim, inspetora de ensino da 1ª CRE, 
pôde constatar que a escola estava em ‘perfeitas condições’, nas suas 
próprias palavras, apenas com uma porta danificada e com os pisos e 
paredes de uma sala de aula – usada para confecção de faixas – pintados. 
Por outro lado, os alunos dizem que consertaram banheiros que estariam 
em más condições antes da ocupação (GOMES, 2016d). 

 

 O acompanhamento do repórter durante o processo de entrega das chaves 

pode ser comprovado através do seu emprego de uma narrativa bastante descritiva 

desde o primeiro parágrafo, quando cita, inclusive, o horário da entrega. Além disso, 

há muitas fotografias do momento da vistoria, que comprovam, também, o 

acompanhamento do fotógrafo.  

 O último parágrafo da primeira parte ainda cita a CRE, que relata que todas 

as escolas que ainda permaneciam ocupadas naquela manhã já estavam liberadas. 

Além disso, aborda a retomada das aulas: “A data para a retomada das aulas, no 

entanto, ainda não é certa em algumas delas, como no próprio Julinho”. Também 

são citados representantes da direção, que optaram por não conceder entrevista.  

O fim da primeira parte é fechado com a fotografia de duas alunas entregando 

as chaves da escola à representante da CRE em frente à fachada do colégio, com a 

legenda “Estudante faz entrega simbólica de chaves do Julinho para representantes 

da Seduc” (GOMES, 2016d). É interessante apontar o uso da expressão “simbólica”, 

de maneira que se expõe a entrega das chaves como um marco real do 

encerramento do movimento não só no Julinho, como também da mobilização como 

um todo.  

 A segunda parte do texto, intitulada “Saldo positivo”, apresenta as conquistas 

tanto físicas quanto no processo de formação dos próprios estudantes. Os 

estudantes do Julinho, integrantes do CEI, conquistaram o repasse de R$ 135 mil 

para obras na escola no novo acordo apresentado pelo Governo, além de adquirirem 

espaço para participar do fórum permanente de discussão da Educação e receber a 
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garantia de que os estudantes não sofreriam represálias por participar do 

movimento. Ainda assim, o repórter faz questão de apresentar outro lado das 

conquistas das ocupações através do depoimento da mãe de uma estudante: 

 
[...] na avaliação dos estudantes, pais e professores que apoiaram a 
ocupação, os efeitos positivos vão além dessas conquistas, representam o 
florescer de um novo tipo ensino e formação estudantil que poderá começar 
a ser realidade nas escolas estaduais. 
‘Acho que o ganho maior foi o aprendizado deles. Eu estive aqui no primeiro 
dia de ocupação e eles eram super inexperientes’, diz Adriana Lameirão, 
mãe de uma estudante do 2º ano do Ensino Médio. ‘A maioria deles não 
milita nem em partido, nem em coletivo nenhum. Era a primeira ação política 
deles. Então eles nem sabiam direito o que fazer’ (GOMES, 2016d). 

 

Esta é a segunda fonte direta do texto, vindo após a representante da CRE, 

que aparece anteriormente. Ao longo da narrativa, é perceptível que as fontes 

consultadas são fontes cidadãs – estudantes, pais e professores –, além de fontes 

do poder público, que, apesar de representarem uma instituição, estão lá também 

como pessoas e falam através de seus próprios nomes, e não da instituição em si 

(SILVA; MAIA, 2011).  

Ainda no seguinte parágrafo, o oitavo do texto, a mãe da estudante, uma 

cientista política, continua seu comentário ao movimento. Ela é utilizada como fonte 

não somente na posição de mãe de uma aluna, como também de analista da 

mobilização. Para tanto, recebe grande espaço para opinar sobre as ocupações e, 

principalmente, a situação no Julinho: 

 
O aprendizado que teve aqui foi um aprendizado de cidadania. E a nossa 
educação não ensina cidadania, ensina e prepara jovens para o mercado de 
trabalho, não para serem atores políticos. Hoje eles estão aptos a reivindicar 
os seus direitos e isso nenhuma sala de aula vai ensinar (apud GOMES, 
2016d). 

 

Através do balanço feito pela cientista política, Gomes (2016d) propõe uma 

provocação ao leitor no parágrafo seguinte: “[...] Quem imaginou que secundaristas 

iriam sentar à mesa, repetidas vezes, com deputados e secretários de Estado? [...]”. 

A abordagem apresentada dessa maneira identifica que o próprio veículo não 

imaginava que as ocupações pudessem chegar a tais proporções, nem que essas 

proporções pudessem ser tão positivas.  

No décimo parágrafo, mais uma estudante é entrevistada. Desta vez, Brisa 

Davi, presidente do Grêmio Estudantil do colégio, apresenta uma autocrítica do 
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movimento no Julinho, apontando erros e acertos ao longo da mobilização. A 

exposição da autocrítica durante a narrativa demonstra que, apesar do saldo 

positivo, os estudantes entenderam que houve problemas ao longo dos 40 dias. 

Essa constatação no decorrer da reportagem é de suma importância, pois aponta 

que os estudantes puderam compreender seu próprio movimento. Dessa forma, 

humaniza-se a mobilização, apresentando o lado além das conquistas.  

Após, mais uma estudante, Emilly Borges, do 1º ano Ensino Médio, é 

entrevistada. Ela também sustenta a valorização do aprendizado ao longo do 

processo: “A gente vai aprender a valorizar muito mais o colégio e as pessoas” 

(apud GOMES, 2016d). No seguinte parágrafo, outro estudante é entrevistado: 

Francisco Albuquerque, do 2º ano do Ensino Médio, dá voz ao movimento do CEI, 

que, diferentemente de outras escolas, contou com alunos independentes de 

partidos e coletivos políticos: “Acho que vai virar um marco na história porque é 

legitimamente dos secundaristas, [...]. Verbas estão vindo, promessas, que talvez 

sejam cumpridas, mas com esperanças de que sejam” (apud GOMES, 2016d). 

Através de depoimentos dos estudantes, a narrativa revela um “saldo 

positivo” tanto voltado às melhorias físicas prometidas pelo Governo como também à 

construção de uma convivência saudável entre os participantes. Esse saldo também 

foi sustentado por uma professora de geografia do Julinho que acompanhava a 

entrega das chaves. A professora Rosieli Melgarejo da Silva é usada como 

fechamento da matéria, colocando uma expectativa além das paredes do próprio 

Julinho:  

 
‘Nunca tivemos tempo para nos conhecermos. Então, eu acho que uma outra 
escola vem depois da ocupação, muito mais humana [...]. Essa proximidade, 
para quem vivenciou a ocupação, eu tenho certeza que traz a certeza de 
outra escola depois disso’ (apud GOMES, 2016d). 

 

Em 16 parágrafos, então, o veículo apresenta uma visão humanizada do 

saldo do movimento, tanto no próprio Julinho quanto numa expectativa além dele. A 

visão é sustentada pela apresentação das conquistas dos estudantes, assim como 

pela autocrítica realizada, apresentando pontos além dos positivos. Ao total, são 

apresentadas cinco fontes cidadãs: três estudantes (sendo destes, duas mulheres), 

a mãe de uma estudante (também cientista política) e a professora de geografia, 

além da representante da CRE, que faz o papel de fonte do poder público.  
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Além disso, são apresentadas 12 fotografias ao longo do texto. Elas mostram 

todo o processo de acompanhamento da CRE durante a vistoria, também 

sustentando a imagem apontada pela representante da CRE de “[...] que a escola 

estava em ‘perfeitas condições’” (GOMES, 2016d).  

É possível apontar, mais uma vez, que os protagonistas da reportagem são 

os estudantes que participaram tanto do movimento quanto da entrega das chaves. 

Eles são responsáveis por apresentar um balanço do movimento, expondo suas 

conquistas materiais e políticas. São a origem da informação, assim como 

expressam o posicionamento do veículo através das aspas escolhidas para a 

construção da matéria. Para a sustentação do saldo dos apontamentos, são também 

consultados adultos – no caso, a mãe e a representante da CRE – que, de certo 

modo, acompanharam o desenrolar da mobilização.  

 Diante dos pontos apresentados e das fontes escolhidas, acredita-se que o 

veículo seja simpático às reivindicações dos estudantes, assim como do movimento. 

A escolha da ausência de um posicionamento oficial do poder público legitima a 

mobilização por si só, que não precisa ser reconhecida por um poder oficial para ser 

genuína.  

Mais uma vez, a cobertura do Sul21 está atrelada ao polo ideológico do 

campo do jornalismo moderno de Nelson Traquina (2005), como um veículo que 

acredita nas reivindicações dos cidadãos mobilizados que lutam por melhorias no 

sistema. Essa concepção do movimento e o posicionamento no campo do jornalismo 

levam a narrativa e o texto como um todo a ter o formato apresentado, de dar voz 

aos envolvidos e expor suas motivações e objetivos.  

 

  

4.2.3.2 “Após 41 dias, ocupações em escolas do Estado se encerram nesta quinta-

feira”, por Zero Hora 

 

 

 A cobertura da Zero Hora do encerramento do movimento das ocupações 

apresenta o título: “Após 41 dias, ocupações em escolas do Estado se encerram 

nesta quinta-feira” (VARGAS, 2016). A jornalista Bruna Vargas assina a matéria do 

jornal. Como já apontado nas outras matérias analisadas, o uso da proporção 

através de números está presente no título da matéria. Apesar do movimento ter 
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sido encerrado no Colégio Estadual Júlio de Castilhos – o maior do estado –, esse 

fato não recebe espaço no título. A linha de apoio que acompanha a manchete da 

matéria apresenta também uma noção temporal: “Colégio Júlio de Castilhos, na 

Capital, foi um dos últimos a encerrar o movimento, às 15h50min da tarde” 

(VARGAS, 2016).  

 A reportagem sobre o encerramento do movimento é aberta com a exposição 

de barreiras: “Devolver as chaves da escola foi mais difícil do que tomá-las na 

ocupação do Colégio Júlio de Castilhos, que se encerrou nesta quarta-feira, depois 

de 41 dias [...]” (VARGAS, 2016). Constatando que a direção não apareceu no 

horário combinado para a devolução das chaves, a repórter começa o texto 

apontando dificuldades e problemas.  

 A constatação de mais problemas ocupa o segundo parágrafo, com aspas da 

representante da 1ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), Martha Menin: “– 

Apenas em uma das salas de aula havia depredação, que eles disseram que vão 

consertar. A secretaria vai dar o apoio necessário” (apud VARGAS, 2016). Somente 

depois de apontar a depredação é concluída a participação da representante: “[...] 

finalizou o relatório classificando o prédio como ‘em perfeitas condições’” (VARGAS, 

2016).  

 Após, a repórter narra como foram as últimas horas dentro da escola antes da 

entrega das chaves ao poder público: “[...] Desde a noite de quarta-feira, alunos e 

representantes dos pais trabalharam na limpeza e na reorganização do prédio. As 

tarefas se estenderam até o fim da manhã, quando os estudantes varreram a frente 

e limparam o saguão da escola [...]” (VARGAS, 2016). Cita, também, os professores 

que permaneciam em greve que visitaram a escola durante a entrega das chaves.  

 No quarto parágrafo do texto, Brisa Davi (mesma estudante integrante do 

Grêmio Estudantil entrevistada pelo Sul21), identificada apenas como alguém que 

“[...] comemorou as primeiras conquistas do CEI para a escola [...]” (VARGAS, 

2016), recebe espaço de fala:  

 
– Aprendemos a conviver, a dar valor para a escola. E politicamente 
também foi bom para alguns alunos. Agora tem mais gente querendo 
participar do Grêmio (Estudantil), o que é um coisa legal. O acordo não foi o 
melhor dos mundos, mas achamos que não valia a pena expor os 
companheiros a um abuso de poder, como ocorreu na Sefaz (Secretaria da 
Fazenda, onde a Brigada Militar retirou ocupantes em uma ação 
tumultuada) (VARGAS, 2016).  
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 Após as palavras da estudante, a reportagem expõe novamente que a 

direção não ajudou no processo de entrega das chaves do colégio. Em um tom 

diferente do apresentado no início da matéria, a repórter relata, acerca do mesmo 

fato: “Se os alunos empenharam-se em cumprir o acordo com o Estado, por outro 

lado, a direção não facilitou o processo de saída. Nenhum representante da equipe 

diretiva compareceu ao local às 14h, horário combinado com os alunos” (VARGAS, 

2016). A seguir, constata que os estudantes entraram em contato com uma 

advogada do Comitê de Apoio às Ocupações (CAO) para que se contatasse a 

Secretaria de Educação. A reportagem entrou em contato com a diretora para 

entender o motivo da ausência de representantes da direção na hora combinada 

para a entrega: 

 
[...] Em entrevista por telefone, a diretora Fernanda Gaieski disse que os 
alunos ‘impediram’ a direção de entrar na escola nas últimas semanas. Ela 
foi à escola às 15h40min, durante a leitura do relatório de vistoria, mas 
ignorou a cerimônia e não quis falar à imprensa (VARGAS, 2016). 

 

 No parágrafo seguinte, a repórter relata como se deu o processo de vistoria 

realizado pela representante da CRE. O veículo começa falando sobre os pontos 

negativos apontados pela inspetora: “[...] constatou uma fechadura quebrada e 

manchas de tinta na sala onde eram confeccionados os cartazes, o que os alunos 

prometeram consertar com o dinheiro arrecadado durante a ocupação” (VARGAS, 

2016). Ainda assim, o parágrafo é finalizando com menção aos elogios realizados, 

também pela representante da CRE: “[...] elogiou o ‘redesenho’ das salas de aula: 

em vez das tradicionais fileiras de cadeiras, distribuíram as classes em meia-lua 

para ‘poderem se enxergar melhor’, disse uma das alunas” (VARGAS, 2016).  

 Os dois parágrafos seguintes fecham a matéria. O penúltimo aborda os 

grafites produzidos pelos alunos que ocuparam a escola, que permaneciam 

expostos em frente ao colégio como marcas do processo. Consta ainda que, 

segundo a diretora, as aulas no Julinho só seriam retomadas na próxima semana. O 

último parágrafo, por sua vez, dá voz a mais um estudante que participou da entrega 

das chaves. Sem identificação além do nome, Daniel de Oliveira foi o escolhido para 

a palavra de fechamento da matéria: “– As ocupações acabaram, mas a mobilização 

continua. E esperamos que a greve dos professores continue também, porque não 
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se pode concordar com qualquer coisa que o governo oferece. Esse é só o começo” 

(apud VARGAS, 2016). 

A reportagem é fechada com apenas uma única fotografia. Ela ilustra 

estudantes com feições alegres saindo dos portões do Colégio, exibindo uma faixa 

confeccionada durante o movimento: 

 
Figura 11 – Fotografia da entrega das chaves do Colégio Estadual Júlio de Castilhos 

 
Fonte: Mateus Bruxel/Agência RBS. 

 

 Ao comparar as matérias de Zero Hora e Sul21, constata-se que a primeira 

não possui tanto aprofundamento quanto a segunda. Enquanto uma apresenta uma 

narrativa com 16 parágrafos de texto, além de 12 fotografias, a outra apresenta 

metade desse tamanho: oito parágrafos e somente uma imagem. Identifica-se, 

assim, que a matéria da Zero Hora apresenta uma narrativa muito mais objetiva e 

pontual, com apenas dois estudantes entrevistados – que não recebem tanto espaço 

para fala –, além da participação da diretora e da representante da CRE. 

 Para cada veículo, o movimento teve pesos bastante diferentes e, nesse 

sentido, também de demanda de cobertura. Para a Zero Hora, o encerramento das 

ocupações foi tratado como uma notícia diária, sem gerar tanto engajamento na 

mobilização jornalística quanto com o Sul21. Acreditamos que, por isso, o texto é 

mais curto, ou seja, mais objetivo, com menos profundidade e fotografias. 
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4.2.4 2017: o ano seguinte às ocupações  

 

 

 Por fim, o último ponto da análise são as matérias publicadas um ano depois, 

em 2017, acerca das ocupações. Após todo o movimento, julgamos importante 

observar a maneira como cada veículo trouxe novamente o assunto à tona, uma vez 

que uma série de reivindicações apresentadas pelos estudantes foram 

conquistadas. 

 

 

4.2.4.1 “Um ano depois, estudantes celebram reformas e conscientização como 

legados das ocupações”, porSul21 

 

 

 A matéria do Sul21 no ano seguinte às ocupações foi publicada exatamente 

no dia em que a primeira ocupação, do Colégio Emílio Massot, completou um ano – 

11 de maio de 2017. Ela é assinada pelo repórter Luís Eduardo Gomes, responsável 

também por noticiar a matéria da saída do Julinho e, com isso, o encerramento do 

movimento em 23 de junho de 2016. Sob o título de “Um ano depois, estudantes 

celebram reformas e conscientização como legados das ocupações” (GOMES, 

2017a), já identificamos que a matéria se propõe a apresentar um resgate do 

movimento junto às mudanças e avanços alcançados ao longo dos meses após o 

término da mobilização.  

 O texto da reportagem é dividido em duas partes: a primeira apresenta os 

pontos mais concretos das conquistas dos estudantes – como obras, melhorias para 

as escolas, repasses e contratação de professores –, e a segunda aborda o 

“impacto político” das mobilizações na vivência dos estudantes. A primeira parte é 

composta por 16 parágrafos, enquanto a segunda possui seis, resultando num total 

de 22.  

 O primeiro parágrafo é dedicado à recapitulação do movimento no Emílio 

Massot. Gomes (2017a) narra como se deu a manhã do dia 11 de maio de 2016 na 

escola, relacionando o início da mobilização às demandas dos estudantes. Após, 

expõe com clareza a intenção do jornal ao voltar às escolas que participaram das 

ocupações e produzir a reportagem:  
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Muitos dos estudantes que participaram do movimento estavam no 3º ano 
do Ensino Médio, portanto, já não estão mais em seus colégios para 
perceber o impacto que as ocupações tiveram e têm no ambiente escolar 
desde então. Para tentar compreender esse impacto, o Sul21 conversou 
com estudantes que de alguma forma participaram das ocupações e hoje 
estão no 2º ou 3º ano (GOMES, 2017a).  

 

 Assim, o repórter dá início às entrevistas realizadas com estudantes que 

permaneciam nos colégios Emílio Massot, Paula Soares e Júlio de Castilhos em 

2017 – todos integrantes do Comitê de Escolas Independentes (CEI). Douglas da 

Silva Silveira, do Emílio Massot, recebe espaço de fala para explicar as demandas 

do colégio antes da ocupação: ““Fazia quatro meses que o colégio não recebia 

verbas. Faltavam professores à tarde, muitos professores pela manhã. Faltava 

funcionário da merenda, da limpeza [...]” (apud GOMES, 2017a). Após, mais um 

estudante, Henrique Malet, também participa da contextualização anterior à 

ocupação:  

 
[...] lembra que os estudantes já tinham se organizado com os professores e 
colegas de outras escolas para reivindicar a normalização da situação junto à 
Secretaria de Educação (Seduc), mas que nenhuma providência tinha sido 
tomada. ‘A gente fez passeata, protesto, e não conseguia resposta. A 
ocupação foi a resposta para a gente conseguir’ (GOMES, 2017a). 

 

É interessante apontar que os estudantes foram entrevistados nas primeiras 

matérias sobre a ocupação no Emílio Massot. Douglas foi fonte para matéria da Zero 

Hora, e Henrique esteve em reportagens de ambos os jornais. Dessa forma, com os 

problemas da escola expostos pelos estudantes, Gomes (2017a) explica como se 

deu o processo das ocupações também através do relato dos estudantes. Após citar 

a repercussão da primeira ocupação no Rio Grande do Sul, mais uma estudante 

participa da reconstrução da história: “‘A melhor coisa do Massot ter começado foi 

mostrar para outras escolas que precisava fazer isso para conseguir melhorias’, 

complementa Paula Andreia, 16 anos, do 2º ano” (GOMES, 2017a). 

Situada a primeira ocupação, o jornalista reconstrói as outras ocupações que 

surgiram depois: a Escola Agrônomo Pedro Pereira e o Colégio Estadual Júlio de 

Castilhos (Julinho), além da proporção do movimento: “[...] se espalhou rapidamente 

por dezenas de escolas na Capital e no interior do Estado, ultrapassando 150 

instituições de ensino ocupadas simultaneamente em seu ápice” (GOMES, 2017a). 

Depois, esclarece as reivindicações que unificaram a mobilização gaúcha: a luta 
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contra os Projetos de Lei 44/16 e 190/2015 – que repassavam a administração de 

escolas a organizações sociais sem fins lucrativos (OSSs) e ao movimento Escola 

Sem Partido, respectivamente. Além disso, cita a luta individual de escolas por 

repasses de verbas, reformas e contratação de professores. 

No sexto parágrafo, Gomes (2017a) segue narrando a história das 

ocupações, ainda através do depoimento dos alunos. Henrique aparece mais uma 

vez, explicando como o movimento fez os estudantes compreender que os 

problemas que aconteciam em suas escolas se repetiam em muitas instituições da 

rede estadual, e que, movidos por isso, passaram a se interessar ainda mais pelo 

envolvimento político da luta da mobilização.  

O parágrafo seguinte apresenta a terceira fonte da matéria: Maria Saldanha, 

estudante do Colégio Estadual Paula Soares. Através da fala da estudante, Gomes 

contextualiza também a situação em que a escola se encontrava: “[...] uma das 

principais pautas dizia respeito aos problemas estruturais da escola, que, entre 

outras coisas, sofria com buracos no teto que faziam com que ‘chovesse dentro das 

salas de aula’, banheiros interditados e corrimãos que davam choque” (GOMES, 

2017a). Após, a estudante esclarece que as obras que faziam parte das 

reivindicações da ocupação foram iniciadas. No seguinte parágrafo, ainda sobre o 

Paula Soares, a aluna levanta outro ponto importante do resultado do movimento: 

“[...] o andamento das reformas [...] ajudou a convencer muitos colegas que eram 

contrários à ocupação sobre a importância daquele movimento” (apud GOMES, 

2017a). 

Depois de contextualizar a situação dos colégios Emílio Massot e Paula 

Soares, o veículo apresenta um panorama do Julinho, descrevendo que estudantes, 

de início, eram contrários ao movimento, mas que, após os resultados, passaram a 

considerá-lo como positivo. A responsável por apresentar esse panorama e 

contrapô-lo com conquistas da ocupação é também estudante, Camila Valle Weirich, 

totalizando na reportagem, até este ponto, quatro estudantes entrevistados. Mais 

tarde, o depoimento de mais um estudante, Daniel Oliveira, segue na mesma linha 

dos outros, fazendo um balanço da mobilização.  

No décimo terceiro parágrafo do texto, há mais uma referência ao “movimento 

vitorioso”. Estudantes do Emílio Massot citados no começo da reportagem, Paula e 

Henrique, sustentam essa posição quando dizem que, sem a mobilização, as 

conquistas não teriam chegado. Posteriormente, uma fonte oficial do Emílio Massot 
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também foi consultada. O vice-diretor geral, Isaque José Bueno, confirmou as 

informações de que, após a ocupação, o repasse de verbas do estado nunca mais 

atrasou, além da escola ter recebido um valor de R$ 120 mil para reformas 

estruturais; ele acredita que todos os recursos recebidos estão ligados ao 

movimento dos secundaristas (GOMES, 2017a). 

A primeira parte do texto é, então, finalizada com o posicionamento da 

Secretaria da Educação (Seduc) através de sua assessoria de imprensa. O órgão 

afirma que um repasse de R$ 40,8 milhões foi efetuado para 353 instituições de 

ensino do estado com recursos oriundos do Banco Mundial (BIRD). Além disso, 

afirma que não houve atrasos nos repasses de verbas às escolas e que a ausência 

de professores eram atreladas a afastamentos pontuais – motivados, por exemplo, 

por licenças de saúde, aposentadorias, pedidos de exoneração ou óbitos. Por fim, o 

repórter questiona a instituição a respeito do PL 44/16 – Projeto de Lei das OSSs – 

que “[...] salienta que não foi uma proposição da pasta” (GOMES, 2017a). 

A segunda parte do texto chama-se “Impacto político”. Em seis parágrafos, o 

repórter indaga os estudantes acerca da participação dos colegas em debates 

políticos não necessariamente relacionados com as ocupações, e sim em um âmbito 

geral: “Para além do impacto concreto nas escolas, os estudantes apontam que, 

desde o fim da ocupação, é possível perceber um aumento da participação dos 

estudantes [...] em debates em sala de aula” (GOMES, 2017a). 

Os três parágrafos seguintes são dedicados às opiniões de um estudante de 

cada escola visitada. Daniel, do Julinho, Paula, do Massot, e Maria, do Paula 

Soares, são os entrevistados que compõem a segunda parte da matéria. Todos 

entram em consenso de que o movimento contribuiu para que os colegas 

participassem mais, aumentando o interesse e o engajamento político nas salas de 

aula:  

 
Para Daniel, ocorreu um ‘salto grande’ no ‘processo de conscientização da 
galera’. [...] 
Paula Andreia, do Massot, diz que, mesmo durante a ocupação, foi possível 
perceber o despertar da consciência política entre colegas. [...] 
Para Maria, que faz parte do grêmio do Paula Soares, as ocupações 
também ajudaram a aumentar o interesse e o respeito pelo movimento 
secundarista [...] (GOMES, 2017a). 

 

 Por fim, Maria reconhece o crescimento do seu envolvimento na política, tanto 

estudantil quanto partidária, além da maneira como outros colegas passaram a se 
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organizar politicamente após a experiência das ocupações: “Eu sempre quis me 

envolver com esse meio estudantil e político. A partir das ocupações, eu consegui 

ter um espaço político muito maior. [...]” (apud GOMES, 2017a). O último parágrafo 

termina com a participação de Paula, que afirma que as ocupações foram um 

símbolo que contribuiu para a esperança dos alunos de que a luta pela educação 

pode trazer melhorias: “A gente vestiu a camisa e viu que pode mudar. A gente pode 

ter o poder de fazer as coisas acontecerem. Não tudo, mas ao menos uma parte” 

(apud GOMES, 2017a). 

Em relação às imagens, a reportagem conta com um total de cinco 

fotografias. Quase todas são fotos de arquivo da época, com exceção da primeira, 

que mostra a fachada do Emílio Massot um ano após a ocupação. Além disso, a 

matéria possui seis hiperlinks18 que redirecionam o leitor a reportagens da época 

das ocupações, de maneira que, caso haja interesse, o leitor pode reler matérias 

mais aprofundadas sobre determinado momento.  

 A narrativa, portanto, é construída totalmente em volta das constatações dos 

estudantes – que, neste caso, são claramente os protagonistas da reportagem, além 

de fontes cidadãs (SILVA; MAIA, 2011) – que participaram do movimento no ano 

anterior e que permaneciam em suas escolas em 2017. O espaço de apresentação 

dos pontos dos estudantes através de suas próprias falas é muito relevante, pois 

comprova que o veículo se posiciona de maneira alinhada às reivindicações desde o 

começo.  

Além disso, percebe-se que a Seduc, a única fonte do poder público (SILVA; 

MAIA, 2011) consultada – que, na verdade, foi ouvida através de sua assessoria de 

imprensa –, só foi utilizada na matéria para o levantamento concreto de dados das 

promessas realizadas no ano anterior. Assim, pode-se afirmar que oSul21 

apresenta, sim, suas notícias “[...] como alimento de que os cidadãos precisam para 

exercer seus direitos democráticos” (TRAQUINA, 2005, p. 125-126), oferecendo 

espaço de fala e para a exposição de reivindicações e posicionamentos. Mais uma 

vez, há clareza na opção pelo polo ideológico do campo do jornalismo moderno de 

Traquina (2005).  

 

 

                                                
18Hiperlink é uma ligação que leva o internauta ou leitor de uma página a outra através de um 
hipertexto em um documento, online ou não.  
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4.2.4.2 “Alunos que lideraram ocupações em 2016 falam sobre as expectativas para 

o novo ano letivo”, porZero Hora 

 

 

 Para finalmente concluir a análise desta monografia, investigamos a matéria 

publicada pela Zero Hora em 2017, passado um ano das ocupações. Diferente do 

Sul21, já podemos observar pelo título que a proposta de reportagem de Zero Hora 

acerca do ano seguinte é outra: “Alunos que lideraram ocupações em 2016 falam 

sobre as expectativas para o novo ano letivo” (SCHULER, 2017). Em vez de 

produzir uma matéria após um ano do movimento, o veículo optou por relacionar a 

mobilização ao início do ano letivo. A autora desta reportagem é Roberta Schuler, 

que produziu, também, a primeira matéria sobre as ocupações em 2016, no Colégio 

Emílio Massot. Diferentemente do Sul21, o texto da Zero Hora foi publicado no dia 6 

de março de 2017, marcando, então, o início do ano letivo nas escolas estaduais.  

 A linha de apoio desta matéria é curta e serve para explicar o que o veículo 

fez: “Reportagem ouviu líderes de duas escolas de Porto Alegre” (SCHULER, 2017). 

A abertura da reportagem segue a linha de uma breve contextualização do ano de 

2016, abordando o início do ano letivo de 2017: 

 
Depois de um ano letivo tenso e que demorou a terminar, devido às 
ocupações estudantis e à paralisação mais longa dos professores estaduais 
em 25 anos, 2017 promete ser mais um ano atribulado na educação 
pública. Previsão de greve e colégios em obras são algumas das 
dificuldades que terão de ser enfrentadas (SCHULER, 2017). 

 

 No segundo parágrafo, a presença institucional do poder público já aparece 

através da fala do Secretário da Educação da época, Luis Antônio Alcoba de Freitas, 

que expôs preocupações em enfrentar “obstáculos” para o ano de 2017 envolvendo 

a crise financeira, principalmente. Por outro lado, a reportagem também apresenta a 

fala da vice-presidente do Sindicato dos Professores e Funcionários de escola do 

Estado do Rio Grande do Sul (Cpers/Sindicato), que garantiu que o ano de 2017 

daria continuidade às lutas pela Educação com ainda mais intensidade.  

 O início da matéria mostra a reportagem retornado a duas escolas estaduais 

para ouvir as expectativas dos alunos. Neste caso, o veículo é o jornal Diário 

Gaúcho (DG), segmento de jornalismo popular que integra o grupo da GaúchaZH; 

portanto, publicações de diferentes segmentos podem aparecer nas plataformas dos 
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que integram o Grupo RBS. Enfim, a abertura da matéria aborda o início do ano 

letivo de 2017 nas escolas estaduais: 

 
Para ouvir as expectativas dos alunos, o DG retornou a duas escolas 
estaduais de Porto Alegre que tiveram ocupações estudantis: o Colégio 
Estadual Coronel Afonso Emílio Massot e a Escola Estadual Araguaia. Além 
das 2.517 escolas estaduais, o ano letivo começa hoje também nas 99 
escolas municipais (SCHULER, 2017). 

 

 Após breve contextualização, a repórter refere ao Colégio Estadual Emílio 

Massot. A escolha pelo Massot é clara: a escola foi a primeira ocupada no Rio 

Grande do Sul em 2016, dando início ao movimento. Mais especificamente, a 

repórter inicia a narrativa apresentando a história do estudante Marcos Anderson da 

Silva Mano, de 19 anos, que estava no último ano do Ensino Médio em 2017 e que, 

em 2016, participou da ocupação:  

 
Embora esteja focado na preparação para garantir uma vaga na Ufrgs – no 
curso de Matemática ou Sociologia –, o aluno do terceiro ano do ensino 
médio mantém no horizonte a vontade de melhorar as condições da 
instituição na qual estuda há 11 anos e que o motivou, em 2016, a participar 
da primeira ocupação estudantil de escola pública de Porto Alegre 
(SCHULER, 2017). 

 

 Através do depoimento do estudante, a repórter começa a tecer a narrativa 

acerca da expectativa do aluno em relação às melhorias na escola e a luta pela 

Educação. Ela também destaca que o estudante participou de um mutirão da escola 

que pintou os banheiros e a sala dos professores com tintas doadas, além de ter 

ajudado a organizar o depósito de livros didáticos durante suas férias. 

 No seguinte parágrafo, a repórter expõe as demandas que levaram os 

estudantes a ocupar a escola em maio de 2016. Explica, também, que as 

reivindicações foram cumpridas à época, mas que, no ano seguinte, a escola voltava 

a enfrentar problemas com o repasse da autonomia financeira: “Conforme a equipe 

diretiva, o mês de fevereiro foi pago, mas faltam repasses desde outubro de 2016. 

Com isso, a manutenção da escola, que atende 1.050 estudantes, fica prejudicada” 

(SCHULER, 2017). 

 Ainda através das expectativas do estudante, a repórter revela que Marcos 

projetava ideias de, quando virasse adulto, tornar-se professor do Emílio Massot, 

pois, ainda que soubesse das dificuldades, sentia-se motivado para seguir envolvido 

na área da Educação. Após, através da fala de outro estudante, Douglas da Silva 



99 

Silveira, o veículo complementa a linha de raciocínio de esperança dos alunos por 

melhorias na Educação: “– Vou focar nos estudos para ir para uma universidade 

pública. Teve um tempo em que eu perdi a esperança (de melhoria na educação). 

Mas eu aprendi muita coisa no ano passado, mudou meu jeito de pensar” (apud 

SCHULER, 2017).  

 Para fechar esta parte da matéria sobre o Emílio Massot, Schuler (2017) volta 

a dar espaço à Secretaria de Educação: 

 
A Seduc informa que os repasses não ocorreram no prazo, como nas demais 
escolas do Estado, em função de atraso na prestação de contas, que é feita 
pelo próprio estabelecimento de ensino. A escola, porém, teria recebido a 
totalidade dos repasses ainda em fevereiro. 

 

 Apesar de expor a posição dos estudantes com mais espaço do que o cedido 

normalmente pelo jornal nas matérias produzidas durante o movimento, nota-se que 

o veículo considera importante colocar posicionamentos oficiais do poder público 

acerca das demandas e reivindicações. Em contraposição, não consulta mais uma 

vez a escola sobre os apontamentos da Secretaria, por exemplo, sobre o “atraso na 

prestação de contas”.  

 A segunda parte do texto trata da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Araguaia, localizada no Bairro Aberta dos Morros, Porto Alegre. Diferentemente do 

Emílio Massot, a Araguaia não foi exatamente ocupada pelos estudantes. Em vez de 

pernoitar na escola, estes fizeram mutirões de limpeza, oficinas e aulas de filosofia 

durante o movimento. Os alunos também não receberam benefícios do governo 

após a mobilização. As mudanças na escola (como a pintura de salas de aula) foram 

resultado de doações de pais e recursos da escola: 

 
[...] As salas foram pintadas de amarelo vibrante _ com recursos da escola e 
doações de pais  ̶ e passaram a ser salas ambiente, uma para cada 
disciplina. A quadra poliesportiva, porém, continua a mesma: piso de 
cimento e brita, sem cobertura, muito distante do espaço com o qual os 
estudantes que participaram da ocupação da escola no ano passado 
sonhavam (SCHULER, 2017). 

 

 Após, é dado espaço para a fala de Lorran Fernandes, estudante de 16 anos 

do oitavo ano. Nesta parte do texto, há um erro de narrativa, em que a frase que 

acompanha as aspas do aluno está incompleta: “– Eu espero que as condições 
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melhorem, porque ano passado estava precário ̶ disse Lorran Fernandes, 16 anos, 

aluno do oitavo ano, lembrando, por exemplo” (SCHULER, 2017).  

 O seguinte parágrafo continua a narrativa do estudante, que foi vice-

presidente do Grêmio Estudantil e integrou o grupo de alunos que optou por 

participar da mobilização. A repórter cita o nome de mais três alunos, mas nenhum 

deles se torna fonte na matéria. 

 A segunda fonte na matéria é a diretora da escola, Márcia Chiaramonte 

Pahim:  

 
Na época, o fato de os protagonistas serem estudantes do ensino 
fundamental surpreendeu a diretora [...] 
– Eles conheceram a realidade da escola, a dificuldade de verba. Os alunos 
ficaram mais politizados, ficaram mais críticos e entenderam que é preciso 
batalhar – comentou Márcia (SCHULER, 2017). 

 

 Depois da fala da diretora, a reportagem esclarece que a “dificuldade de 

verba” se refere ao atraso do repasse da autonomia financeira. O texto relata 

também que, durante a entrevista, os pagamentos à escola estavam regularizados, 

e o quadro de professores estava completo. A segunda divisão do texto é encerrada 

com mais uma palavra de Lorran, que apresenta uma visão mais humanizada dos 

professores e uma maior expectativa de melhora após o movimento:  

 
[...] Para Lorran, a melhoria na estrutura da escola é algo que virá com o 
tempo. O ano ano letivo vai começar diferente para os alunos da Araguaia 
depois da experiência vivida na ocupação. 
– Passamos a ver os professores como trabalhadores, como pessoas, como 
amigos. Durante a ocupação, tivemos o entrosamento com os professores, 
mas mantivemos a nossa autonomia – explicou Lorran (SCHULER, 2017). 

 

 Para fechar o texto, a repórter apresenta mais uma divisão, chamada “Fórum 

foi criado após ocupações”, que explica a criação do Fórum Farol do Futuro em dois 

parágrafos. O Fórum tem o objetivo de discutir reivindicações das instituições 

escolares e temas relacionados à Educação no estado, contando com a participação 

de estudantes secundaristas, escolas e d poder público. Trata-se de um dos 

resultados concretos do movimento das ocupações; através das reuniões, houve o 

repasse, em 2016, de R$ 40,8 milhões para 353 estabelecimentos de ensino, 

destinado para obras e reformas. Por fim, a narrativa é encerrada com a seguinte 

constatação: “A expectativa é realizar a próxima reunião no início do mês de abril 
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para discutir a construção do novo currículo do Ensino Médio e apresentar um relato 

das obras escolares” (SCHULER, 2017). 

A reportagem, portanto, é dividida em três partes, das quais as duas primeiras 

têm sete parágrafos, e a última, dois. Diferentemente das outras publicações da 

Zero Hora analisadas aqui, a presença do poder público, ainda que exista, é muito 

menor. Os estudantes também receberam mais espaço para fala e, dessa vez, 

tornaram-se protagonistas reais da narrativa, expondo expectativas e opiniões que, 

antes, receberam pouquíssimo espaço. Ainda assim, o teor da narrativa difere da do 

Sul21 porque não traz à tona a história do movimento em si, mas a sua relação e 

suas possíveis consequências para o ano letivo seguinte através do relato dos 

estudantes.  

Em relação às fotografias, o número está, inclusive, acima da média das 

outras reportagens: enquanto as analisadas anteriormente apresentaram de uma a 

três imagens, a matéria é acompanhada de quatro fotos. Observa-se que as 

fotografias foram tiradas pelo fotógrafo da equipe durante as entrevistas da 

reportagem; não são imagens de arquivo. Duas delas aparecem como retratos dos 

estudantes que participaram da construção da narrativa, contribuindo para a 

humanização das histórias e das pautas dos alunos. As outras duas são fotografias 

das escolas e também acompanham harmoniosamente a reportagem.  

Em relação à estrutura, a reportagem segue um padrão bem claro: as duas 

escolas recebem o mesmo espaço, de sete parágrafos, enquanto o Fórum recebe 

dois. Além disso, há duas fontes entrevistadas em cada escola, sendo que, na 

primeira, são dois estudantes – além da Seduc –, e, na segunda, um estudante e a 

diretora. São consultadas, portanto, fontes cidadãs (estudantes), uma fonte 

institucional (diretora) e uma fonte do poder público (Seduc) (SILVA; MAIA, 2011).  

No caso desta reportagem, a abordagem da temática destoou das 

apresentadas nas outras matérias. Podemos identificar alguns aspectos que estão 

de acordo com o polo ideológico do campo do jornalismo moderno de Traquina 

(2005), pois é dado um espaço considerável aos estudantes. Ainda que a 

reportagem seja movida não pelo movimento, mas pela pauta do início do ano letivo, 

essa abertura é importante, principalmente por fazer parte de uma cobertura que 

não ofereceu espaço a esses alunos anteriormente. 
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4.3 RESULTADOS DA ANÁLISE 

 

 

 Ao longo da análise, constatou-se que Sul21 e Zero Hora não somente 

possuem posicionamentos distintos no tratamento com o movimento como também 

apresentam estruturas de narrativas muito diferentes. Enquanto o Sul21 apresenta 

reportagens longas, aprofundadas e detalhadas sobre o assunto, a Zero Hora 

oferece textos mais curtos e objetivos, com estrutura típica de hard news.  

 Apesar do Sul21 apresentar uma cobertura mais aprofundada, a Zero Hora 

publicou quase o dobro de reportagens ao longo do movimento. Acredita-se que 

esse resultado tenha relação direta com os tamanhos das equipes dos jornais. A 

quantidade de repórteres destoa muito e, portanto, não consideramos que o número 

total de publicações finais interfira no peso da importância da pauta para cada 

veículo.  

 Em relação aos posicionamentos, é perceptível que o peso das coberturas é 

completamente diferente para cada veículo. Contata-se que o Sul21 ofereceu mais 

espaço para que a pauta dos estudantes seja trabalhada, com mais falas, 

participação e liberdade para os estudantes exporem suas reivindicações e 

posicionamentos, além de apresentar pouca ou nenhuma participação do poder 

público – através da Secretaria da Educação. O Sul21 ofereceu o mínimo de espaço 

possível para a Seduc, priorizando em todas suas matérias o relato de alunos ou de 

acontecimentos relacionados diretamente ao movimento (como foi o caso da 

desocupação da Secretaria da Fazenda).  

 Em contraponto, a posição da Zero Hora durante o movimento estave muito 

mais atrelada à relação que a Seduc tinha com as ocupações. Em algumas matérias 

(como a da primeira ocupação, do Emílio Massot), o poder público chegou a receber 

tanto ou mais espaço quanto o próprio acontecimento relacionado aos estudantes, 

além destes terem sido colocados em posições defensivas. Observamos um 

tratamento dado às ocupações como se estas fossem um fenômeno que poderia 

botar a ordem social em risco – por isso, também, notou-se a presença dos 

posicionamentos da Brigada Militar em algumas reportagens.  

 O tratamento dispensado pelos jornais às fotografias que ilustram as matérias 

também é importante para indicar o peso da pauta para cada veículo. Não foram 

observadas fotografias destoando das narrativas, mas houve uma diferença muito 
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grande em relação aos números. Enquanto o Sul21 manteve uma média de 9,25 

fotos por reportagem, a Zero Hora apresentou uma média de apenas duas: 

 
Quadro 5 – Média de fotografias por reportagem19 

Reportagem Sul21 Zero Hora 

Primeira ocupação: Escola 
Estadual Emílio Massot 

10 3 

Ocupação da Secretaria da 
Fazenda por estudantes do 

CEI20 

15 1 

Fim das ocupações, em junho 12 1 

2017: o ano seguinte à 
ocupações 

5 4 

Média de fotos/reportagem 9,25 2 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 Além disso, ao longo da análise, constatamos que o uso de espaço para 

fontes cidadãs pelo Sul21 foi bastante superior ao da Zero Hora, ainda que os 

veículos tenham mantido uma média parecida no número de fontes entrevistadas 

por reportagem. A diferença maior, portanto, está no espaço de narrativa dedicado a 

cada fonte. Assim, o espaço de fala do poder público predominou nas coberturas da 

Zero Hora, enquanto o de fontes cidadãs prevaleceu nas do Sul21.  

 Dessa forma, em face do movimento das ocupações, cada veículo adotou um 

posicionamento diferente de maneira clara. O posicionamento do Sul21 está 

vinculado diretamente à sua política editorial de veículo independente, sustentando, 

assim, a luta pela Educação travada pelos estudantes e acolhendo essa causa. Pela 

visão de Traquina (2005), os alunos são colocados sempre na posição de cidadãos 

protagonistas dos fatos, tendo, através das reportagens, a oportunidade de exercer 

seus direitos democráticos de expor suas demandas e reivindicações. Além disso, 

os estudantes também são colocados na posição de cidadãos que têm seus direitos 

atacados, como no caso da desocupação da Sefaz.  

                                                
19 Não estamos considerando a matéria da Zero Hora a respeito de como a Secretaria da Fazenda 
ficou após a ocupação dos estudantes em uma manhã, pois as fotos não são do veículo e sim de 
divulgação.  
20 Levamos em consideração as fotografias que estavam disponíveis na matéria durante a consulta. 
Na matéria da Zero Hora sobre a desocupação da Sefaz, algumas fotos não carregavam mais, 
estando indisponíveis.  
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 Em contraponto, a Zero Hora encarou as ocupações das escolas como uma 

mobilização que precisava ser noticiada – uma vez que paralisou as aulas em 

dezenas de escolas estaduais por mais de um mês. Ainda assim, essa visão 

baseou-se apenas na proposta de informar ao leitor de forma objetiva o que era 

aquele movimento, principalmente através da visão da Seduc e de representações 

públicas.  

O poder público, por intermédio da Seduc, da Sefaz e da Brigada Militar, 

recebe nas reportagens da Zero Hora a posição de mantenedor da ordem, além de 

deter a responsabilidade de reconhecer as ocupações como um movimento real – 

por exemplo, na reportagem sobre a primeira ocupação, do Emílio Massot – e 

rebater o que alunos e manifestantes abordam – como na reportagem da 

desocupação da Sefaz. Em contraponto, os estudantes muitas vezes são 

apresentados nas matérias através de falas que expõem posições defensivas, como 

se estivessem sendo acusados de algo, pouco abordando as visões reais e objetivas 

daquele movimento. Das reportagens analisadas, a única que não transmite esses 

posicionamentos, tanto do poder público quanto dos estudantes, é a do ano seguinte 

às ocupações.  

 É possível identificar, portanto, que há aspectos na cobertura de cada veículo 

que sustentam seu posicionamento dentro do campo do jornalismo moderno de 

Traquina (2005). As características das narrativas deixam claro quem são os 

protagonistas através de espaços de fala e posicionamentos. Assim, através dos 

sujeitos apresentados, o espaço que recebem, a escolha das palavras e dos títulos, 

fica evidente que Zero Hora e Sul21 são veículos gaúchos antagônicos e que suas 

narrativas sustentam seus posicionamentos editoriais.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Toda decisão é política. Exercer política é uma constante que se expressa 

através de nossas escolhas em qualquer âmbito social. O simples fato de negar 

posicionamentos e declarar isenção já é uma decisão política. A maneira como nos 

vestimos, falamos, interagimos e vivemos expressam marcas culturais que revelam 

posicionamentos. Somos todos seres envolvidos em decisões políticas. Somos 

seres políticos.  

Observar a história do jornalismo é observar uma série de decisões políticas. 

A busca pela independência partidária, pela objetividade, pela imparcialidade e por 

um padrão de narrativa fazem com que o jornalismo integre essa constante. O 

jornalismo, portanto, é também uma prática política. Cabe aos veículos, então, 

escolher seu campo de atuação à medida que se identificam com determinada 

política.  

 Traquina (2005) defende a teoria de que, no campo do jornalismo moderno, 

há dois polos que se sobressaem: o ideológico e o econômico. Movidos por 

diferentes objetivos, os polos revelam posições políticas bastante distintas em face 

do sistema econômico dominante – o capitalismo. Considerando que há, portanto, 

dois polos antagônicos dentro do jornalismo, como pode a imprensa, que faz parte 

de um setor elitista na sociedade, se intitular detentora da realidade? A imprensa é 

elitista pelo simples fato de que a grande mídia é formada, principalmente, por 

profissionais que estudaram no Ensino Superior, privilégio e oportunidade a que 

apenas uma parcela da sociedade tem acesso.  

 Declarar-se imparcial é algo perigoso. Quando um veículo se declara 

imparcial, é dado a ele a posição de detentor da verdade, como se aquilo que é 

publicado fosse o reflexo do real. Mas como pode um jornal ser imparcial se toda 

escolha é política? E como pode um veículo ser o espelho da realidade quando suas 

publicações são somente um recorte daquela verdade?  

O objetivo desta pesquisa não é comprovar que Zero Hora e Sul21 são 

antagônicos, pois esses posicionamentos já são claros aos olhos dos leitores. O que 

buscamos foi identificar como essas posições se expressam nas coberturas através 

das narrativas: Que tipo de marcas dessas visões do campo do jornalismo moderno 
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aparecem nas publicações? E como isso aparece na cobertura de ambos durante as 

ocupações das escolas de 2016?  

Fica evidente pelas narrativas que cada veículo segue uma linha diferente: 

enquanto um encara o jornalismo como um serviço público que deve ser prestado 

aos cidadãos, o outro o vê como um negócio, voltando o espaço a posições 

institucionais e visando ao lucro de uma empresa. As decisões editoriais tomadas 

durante o movimento das ocupações marcam ambos veículos como agentes 

políticos de comunicação, pois esboçam posicionamentos claros a respeito da 

mobilização. Esse contraste pode ser corroborado pela preferência de um veículo 

por reportagens mais aprofundadas, gerando empatia pelos sujeitos da ação, e pela 

ênfase no furo jornalístico por parte de outro – uma abordagem com viés mais 

econômico. 

Schudson (2010, p. 16) diz que a crença e obsessão dos jornalistas pela 

objetividade e imparcialidade levou “[...] a ideia de que se pode e se deve separar 

fatos de valores”. Mas, será que podem? E será que devem?  

Através dessa análise, pudemos constatar que, na verdade, a ideia de 

separar os fatos dos valores é uma utopia dentro do jornalismo. As notícias são 

construídas através de critérios estipulados pelo posicionamento editorial dos 

veículos e concepções subjetivas do próprio jornalista. As narrativas transmitem 

valores através da seleção de fontes, do espaço de fala e das escolhas de palavras.  

Ao contrário do que se prega, acreditamos que os valores são pontos 

positivos para a construção de narrativas. A única questão que precisa ser 

ressaltada quanto à realidade dos valores empregados na comunicação é deixar 

claro ao receptor daquela mensagem quais são aqueles valores. Afinal, a 

mensagem nada mais é do que um recorte da realidade selecionado por quem a 

redige.  
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ANEXO A – Nota oficial do Governo do Estado 
sobre as ocupações das escolas, 17 de maio de 2016 

 
Nota oficial sobre ocupação de escolas estaduais  
 

1. Desde a primeira ocupação, a Secretaria da Educação tem buscado o diálogo 

com as direções e os alunos, para conhecer a pauta de reivindicações. Na maioria 

das vezes, trata-se de justas contribuições ao processo de melhoria da qualidade da 

educação pública. As demandas apresentadas são atendidas na medida do 

possível.  

 

2. As mobilizações estudantis não serão tratadas como caso de polícia, e sim como 

uma pauta da área da Educação, na qual se pretende contar também com o auxílio 

de pais e familiares dos estudantes para se chegar ao consenso.  

 

3. Cabe ao Estado preservar a ordem, a liberdade e a integridade das pessoas. O 

acesso dos professores e alunos às escolas deve ser preservado. Caso isso não 

ocorra, as Coordenadorias Regionais de Educação devem ser imediatamente 

comunicadas pelas direções, conforme regem as normativas em vigor.  

 

4. A Secretaria da Educação buscará, sempre que necessário, a cooperação do 

Ministério Público Estadual, objetivando o cumprimento do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e o debate entre os estudantes e o Poder Público. A finalidade é evitar 

confrontos ou atitudes que ponham em risco a integridade física da comunidade 

escolar, promovendo um ambiente saudável de diálogo e convivência.  

 

5. O Governo do Estado reitera que segue fazendo todos os esforços para recuperar 

o equilíbrio financeiro das contas públicas e espera que as condições 

socioeconômicas do país possam melhorar, repercutindo na arrecadação. Esses 

passos são imprescindíveis para recuperar a qualidade do serviço público, 

mantendo em dia o pagamento do salário do funcionalismo e o repasse de verbas 

para as escolas. Cabe salientar ainda que o Governo do Estado fez, em 2015, o 

maior investimento em educação da década, totalizando 33,7% da receita líquida.  
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ANEXO B – Acordo assinado em 15 de junho de 2016 pelo Governo do Estado 
e estudantes secundaristas que ocuparam a Assembleia Legislativa 

 

A presente proposta de acordo será executada pelas partes a partir do momento em 

que todas as escolas e repartições públicas forem desocupadas.  

 

Seguem os termos do acordo: 

 

1 – FÓRUM PERMANENTE: Confirmação da criação de um fórum permanente da 

melhoria da educação pública gaúcha, com a participação da sociedade e dos 

estudantes, destinado a melhorar a qualidade do ensino no Rio Grande do Sul. A 

comissão terá agenda mensal, na última quarta-feira de cada mês, às 9h, com a 

participação de, no mínimo, 10 representantes de estudantes, para 

acompanhamento das reivindicações estudantis em geral, especialmente das obras 

nas escolas, merenda e quadro de professores nas escolas.  

 

2 – OBRAS NAS ESCOLAS: O governo fará o repasse da verba de R$ 40 milhões 

até dia 30 de junho corrente, conforme documento entregue aos estudantes no dia 

13/06/2016, que segue em anexo e é parte integrante a este acordo. Quanto ao 

restante dos R$ 230 milhões previstos no orçamento para obras em escolas, o 

governo do Estado se compromete a discutir a aplicação dos recursos nas reuniões 

do fórum permanente, dentro das possibilidades financeiras e técnicas do Estado.  

 

3 – MERENDA NAS ESCOLAS: Fiscalização do cumprimento dos cardápios 

elaborados nas escolas, com participação dos estudantes tanto no Conselho 

Estadual de Alimentação Escolar quanto no fórum permanente mensal. O aumento 

da verba estadual para merenda será uma das prioridades para a educação, dentro 

das possibilidades financeiras do Estado.  

 

4 – NOMEAÇÃO DE PROFESSORES: o governo do Estado se compromete em 

nomear, se houver concurso em aberto, ou contratar, de forma imediata, os 

professores faltantes no quadro, conforme lista preliminar entregue pelos estudantes 

em 13/06/2016, conforme anexo e que faz parte deste acordo, bem como das 
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demais demandas a serem declinadas na primeira reunião do fórum permanente, dia 

29/06/2016.  

 

5 – AUTONOMIA FINANCEIRA: O repasse da verba atrasada da autonomia 

financeira das escolas será integralizado até a data de 20/06/2016. Quanto aos 

meses vincendos, será o primeiro pagamento imediatamente após o pagamento do 

salário do funcionalismo estadual.  

 

6 – PL 44/2016: A base aliada do governo na Assembleia Legislativa está 

construindo o prolongamento da discussão a respeito do tema, de modo que o 

projeto não seja votado durante o ano de 2016.  

 

7 – DIÁLOGO E RESPEITO: Os alunos que participaram das ocupações não serão 

penalizados ou sofrerão represálias pela manifestação realizada. Quaisquer atos 

nesse sentido, incluindo transferências compulsórias, serão avaliados pelas escolas 

e revistos pelas coordenadorias de Educação respectivas, conforme normativas em 

vigor. 
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ANEXO C – Nota oficial da Secretaria de Educação sobre a ocupação 
do Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio Massot 

 

O secretário estadual de Educação em exercício, Luís Alcoba de Freitas, esteve no 

fim da tarde desta quarta-feira (11) no Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio 

Massot, na Capital. Ele conversou com alunos e professores do estabelecimento de 

ensino, que foi ocupado por estudantes durante a manhã.  

 

Os alunos apresentaram a pauta de reivindicação do movimento, que inclui o 

depósito de recursos da autonomia financeira, a reposição de professores que se 

afastaram recentemente e a contratação de funcionários para a merenda e 

monitoria.  

 

A situação da Escola:  
 

- O colégio teve atrasos na eleição de diretor e, consequentemente, na abertura da 

conta corrente utilizada para o depósito de valores. A situação foi normalizada no dia 

5 de abril.  

 

- No dia 13 de abril o Colégio recebeu parte dos recursos da autonomia financeira 

dos meses de novembro a dezembro. Os valores eram referentes ao custeio de 

alunos da educação básica.  

 

- Após a quitação dos salários do funcionalismo na última terça-feira, a Secretaria da 

Fazenda depositou nesta quarta-feira (11) os valores da autonomia financeira 

referentes ao custeio dos estudantes do Ensino Profissional de novembro e 

dezembro. A Secretaria da Fazenda (Sefaz) também efetuou o repasse de valores 

referentes às obras necessárias após o vendaval do mês de janeiro, que o 

estabelecimento de ensino não havia recebido em função de não ter a conta 

bancária aberta à época. Os dois repasses totalizam R$ 43 mil, recurso já 

disponibilizado na conta do colégio.  

 

- A verba referente à autonomia de março será paga nos próximos dias, conforme 

cronograma estabelecido pela Sefaz. Já os recursos de janeiro e fevereiro também 
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serão pagos na sequência, já que o colégio não possuía conta bancária na época do 

pagamento efetuado pelo Estado.  

 

- Um professor de Ciências já havia sido contratado e iniciou a trabalhar nesta 

quarta. A reposição de um professor de geografia, solicitada pela direção no último 

dia 5, já foi providenciada e o profissional está em fase de contratação. A reposição 

de um professor de 5º ano não foi incluída no sistema pela escola, providência que 

também será tomada em conjunto pela direção e 1ª Coordenadoria Regional de 

Educação. A questão dos funcionários também será avaliada pela Secretaria.  

 

A situação das demais escolas do Estado  
 
As demais escolas do Estado receberam os repasses da autonomia financeira 

referente aos meses de janeiro e fevereiro. A exceção são estabelecimentos que 

apresentaram alguma pendência, caso do Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio 

Massot. 


