
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

YASMIM ALVES FLEURY 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMENTOS EM REDE:  

A INTERNET COMO FERRAMENTA PARA MANIFESTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA - GO 



 

 

2015 

YASMIM ALVES FLEURY 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMENTOS EM REDE:  

A INTERNET COMO FERRAMENTA PARA MANIFESTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós 

Graduação em Comunicação da 

Universidade Federal de Goiás, como 

requisito para a obtenção do título de Mestre 

em Comunicação.  

Área de Concentração: Comunicação, 

Cultura e Cidadania. 

Linha de pesquisa: Mídia e Cultura 

Orientador: Prof. Dr. Magno Luiz Medeiros 

da Silva. 

 

 

 

 

GOIÂNIA - GO 



 

 

2015 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM COMUNICAÇÃO 

 

Yasmim Alves Fleury 

 

MOVIMENTOS EM REDE:  

A INTERNET COMO FERRAMENTA PARA MANIFESTAÇÕES SOCIAIS 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação – Mestrado em 

Comunicação, Mídia e Cultura – da Faculdade de Informação e Comunicação da 

Universidade Federal de Goiás, como requisito para a obtenção do título de Mestre. 

Aprovada em 05 de agosto de 2015 pela banca examinadora composta pelos professores: 

 

 

 

 

Prof. Dr. Magno Luiz Medeiros da Silva 

Orientador – FIC/UFG 

 

 

 

Profa. Dra. Maria Luiza Martins de Mendonça  

FIC/UFG 

 

 

 

Profa. Dra. Denise Paiva Ferreira 

FSC/UFG 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ter permanecido ao meu lado e me incentivado a percorrer este caminho, por 

compartilhar angústias e dúvidas estendendo sua mão amiga em momentos difíceis e me 

ajudando a sorrir mesmo quando tudo parecia perdido: 

 

Te dedico, Juan. 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

Durante esses (pouco mais de) dois anos só tenho a agradecer a todos que passaram 

pelo meu caminho e que deixaram uma pequena marca em mim. Transformar sentimentos 

em palavras é uma coisa difícil, mas o que posso dizer é que serei eternamente grata a cada 

um que passou por esse caminho e que transformou a conclusão desse trabalho em uma 

tarefa bem mais gratificante. Mas em especial: 

Obrigada a meus pais, Rosane e Vasco, por serem meus alicerces e minhas maiores 

inspirações desde que me entendo por gente. Posso dizer que na vida tive os melhores 

‘orientadores’ que o mundo já ouviu falar. Amo vocês até a lua – ida e volta. 

Obrigada a minha madrinha (mais que querida), Zezé, por me incentivar a estudar 

sempre, por me ensinar que “o que aprendemos ninguém pode tirar da gente”, e por me 

proporcionar a ter uma graduação (pois sem ela eu não poderia estar aqui neste momento). 

Obrigada a meus irmãos, Gabriel e Cibele, por me ensinarem a rir das coisas 

simples, e por acreditar que se eu quero eu sou capaz de conseguir. Vocês são meus 

motivos para sorrir todos os dias, e se nada mais der certo nessa vida eu ainda vou ter 

razões para me orgulhar o resto da vida só por ter vocês como irmãos. 

 Obrigada a meu melhor amigo, irmão, compadre, psicólogo, comparsa Felipe-Emo-

Cotizo pelas verdades doídas seguidas de abraços confortantes, por me apresentar a Ana 

(que me faz feliz todo mês de janeiro), e por me deixar carregar sua lancheira. Você me faz 

ver o mundo como um mix de realidade com sonho de uma forma que dá certo, tipo eu e 

você. (vai entender...) 

 Obrigada a meus queridos cidadãos de Arendelle, Elcha e Frederico. A amizade de 

vocês me fez acreditar que nem todo pós-graduando tem o nariz empinado, e que nem todo 

jornalista é tão chato assim. Amo vocês assim como Olaf ama abraços quentinhos... 

 Obrigada ao Magno e a Suelly por aceitarem me ajudar sempre, por todas as 

observações sempre tão pertinentes, por toda a paciência e orientações de todo o coração. 

 E, finalmente, um obrigada mais que especial a Maria Luiza. Por toda a paciência, 

calma e confiança nessa jornada, por acreditar que eu era capaz, por abrir as portas e por 

todos os ensinamentos: só tenho a te agradecer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A rede torna mais difícil a opressão.” 
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RESUMO 

 

Este trabalho analisa a relação entre a Internet e movimentos sociais para compreender de 

melhor forma como estes funcionam nas mídias sociais. Partindo da premissa de que a 

mídia hoje possui uma atuação irrefutável na sociedade contemporânea (com base no 

princípio que pode conduzir e até mesmo influir em certas relações de indivíduos com o 

mundo), este trabalho visa entender melhor a relação entre mídia e movimentos sociais, 

procurando compreender as relações entre Internet e movimentos sociais, se a percepção 

de atos de violência nos movimentos é negativa ou positiva, e se o termo ‘movimento 

social’ têm sido utilizado de forma correta pelos jornalistas e no discurso de manifestantes, 

levando em consideração a análise do caso escolhido para estudo. Como parte de uma 

união de conteúdos que por si só já são complexos, a pesquisa em movimentos sociais 

pode e deve se diversificar para que chegue o mais perto possível de um entendimento 

mais aprofundado. De maneira que envolve inúmeros temas, conflitos e teorias das mais 

diversas áreas é importante ressaltar que a cada novo projeto há, também, novas 

observações e conclusões de acordo com a linha em que se propõe trabalhar. Neste caso o 

foco, portanto, é a relação dos movimentos com as novas mídias (web) e redes sociais que 

se formam em torno de postagens e, em alguns casos, são presenciais. As análises foram 

feitas a partir de postagens da página da Folha de São Paulo no Facebook relacionadas ao 

evento ‘Não é só por 20 centavos’ e postadas no período do mês de junho do mesmo ano, 

época de maior propagação destas manifestações em específico. 

 

Palavras-chave: Movimentos Sociais, Internet, Mídia Social, Violência.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper analyses the relationship between the Internet and social movements to 

understand better how this work in social media. Assuming that the media  has an 

irrefutable role in contemporary society (based on the principle that can lead and even 

influence in certain relations of individuals with the world), this work aims to understand 

better the relationship between media and social movements, seeking to clarify the link 

between the Internet and social movements, if the perception of violence in the movements 

is negative or positive, and if the term 'social movement' have been used correctly by 

journalists and in the discourse of protesters, taking into account the case chosen for this 

study. As part of a union of content that is already complex, research on social movements 

can and should diversify to get as close as possible to a deeper understanding. So that 

involves numerous issues, conflicts and theories from various fields. Is important to note 

that each new project there is also a new observation and conclusion in accordance with 

the line of proposed work. In this case the focus is therefore the ratio of movements with 

new media (web) and social networks that form around the posts and, in some cases, are 

face to face. Analyses were made from threads of the page of newspaper Folha de São 

Paulo on Facebook, related to the event ‘is not just for 20 cents’ and posted on June of the 

same year, a time of intensification of such events. 

 

Keywords: Social Movements, Internet, Social Media, Violence. 
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INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea tem como uma de suas principais características o 

grande desenvolvimento das tecnologias de comunicação. A maneira que a informação e a 

comunicação passaram a ser veiculadas modificou a forma como se seleciona a noção de 

tempo e espaço, como atuam os sistemas políticos, econômicos - dentre outros – e 

permitiram o nascimento e crescimento das redes sociais. 

Por meio do surgimento de novos atores sociais, os conteúdos e interpretações de 

discursos existentes na esfera pública passaram a ser promovidos de diferentes formas. Se 

até algum tempo atrás havia o predomínio da mídia de massa, como a televisão, hoje, as 

diversas tecnologias de informação - em tese - permitem ao indivíduo a livre expressão e 

troca de experiências com outros, de maneira que a convergência das mídias leva os 

indivíduos a buscarem por novas formas de conhecimento e interação, as redes sociais 

passam a ter um nível de maior complexidade. 

Visto que essa convergência tem influenciado tanto as relações individuais quanto 

as coletivas, percebe-se a influência que os movimentos e outras formas de manifestações 

sociais sofrem pela mídia; em especial com as novas tecnologias. Com o grande fluxo de 

informações que transita pela internet, há a contínua interação entre indivíduos que 

discutem, argumentam, trocam ideias e ideais, criando uma grande rede de conhecimento 

compartilhado. Surgem novas possibilidades de articulações e questionamentos a respeito 

de política, cultura, economia e afins, transformando a sociedade, o indivíduo e as 

mobilizações sociais. 

Partilhar uma nova maneira de comunicação faz com que o indivíduo reformule seu 

entendimento sobre uma mensagem já conhecida, agora expressada de um jeito inusitado. 

A realidade e o contexto mundial trazem um novo desejo de identificação do indivíduo 

com seu semelhante e, a partir disso, a evolução na comunicação e na sua forma de ser 

apresentada puderam alterar o contexto social e individual, gerando novas abordagens para 

com a cultura, a própria identidade e a sociedade. 

Este trabalho tem como propósito analisar a relação de mídias sociais com 

movimentos populares por meio da investigação e observação dos movimentos em rede, e 

compreender melhor as mobilizações sociais que acontecem nessa plataforma, a partir do 
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acompanhamento de eventos iniciados nas redes em geral, com foco na análise do caso 

“Não é só por 20 centavos”. Para isso começa com a discussão das teorias dos movimentos 

sociais e dos movimentos em rede e em seguida a análise de discurso dos comentários dos 

internautas nas matérias postadas na página da Folha de São Paulo no Facebook a respeito 

destes eventos – no período de 01 de junho a 30 de junho de 2013. 

Sem a pretensão de conclusões definitivas, procura-se uma reflexão baseada na 

observação da formação e crescimento de manifestos criados e mantidos com a ajuda da 

tecnologia, a fim de chegar a uma discussão sobre valores, ideais e lutas que buscam, de 

alguma forma, uma possível mudança social. 

De maneira que este tema é relativamente novo e parte de uma realidade que vive 

em constante metamorfose, o propósito desta dissertação sofre as limitações impostas pela 

sincronicidade. Portanto, a intenção aqui é trabalhar com algumas hipóteses envolvidas no 

contexto atual dos movimentos sociais – e posteriormente construir uma interpretação a 

respeito dos mesmos, buscando identificar e debater sobre a efetividade dos movimentos 

em rede. Para não haver confusões é importante ressaltar que o ‘Movimento’ no título 

refere-se à movimentação ocorrida nas redes sociais na época dos eventos estudados neste 

trabalho (por isso Movimentos em Rede), e não necessariamente sobre o termo 

‘movimentos sociais’. 

Partindo da premissa de que a mídia hoje possui uma atuação irrefutável na 

sociedade contemporânea (com base no princípio que pode conduzir e até mesmo influir 

em certas relações de indivíduos com o mundo), este trabalho visa entender melhor a 

relação entre mídia e movimentos sociais, procurando compreender as relações entre 

Internet e movimentos sociais, se a percepção de atos de violência nos movimentos é 

negativa ou positiva, e se o termo ‘movimento social’ têm sido utilizado de forma correta 

pelos jornalistas e no discurso de manifestantes, levando em consideração a análise do caso 

escolhido para estudo.  

Como parte de uma união de conteúdos que por si só já são complexos, a pesquisa 

em movimentos sociais pode e deve se diversificar para que chegue o mais perto possível 

de um entendimento mais aprofundado. De maneira que envolve inúmeros temas, conflitos 

e teorias das mais diversas áreas é importante ressaltar que a cada novo projeto há, 
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também, novas observações e conclusões de acordo com a linha em que se propõe 

trabalhar. Neste caso o foco, portanto, é a relação dos movimentos com as novas mídias 

(web) e redes sociais que se formam em torno de postagens e, em alguns casos, são 

presenciais. 

Considerando que os movimentos sociais são formados por indivíduos interessados 

em apresentar alternativas para a mudança e melhoria da sociedade, a partir do surgimento 

de protestos e manifestações, há a possibilidade de transformação de instituições, partidos 

e até mesmo da estrutura social. Com o desenvolvimento das redes sociais, é possível uma 

conexão mais próxima entre indivíduos que envolvem-se em um processo comunicacional 

complexo em que todos são divulgadores de suas próprias ideias e concepções sobre o 

mundo. Nestas redes há o encontro de pessoas que têm interesse pelas mesmas lutas e que 

procuram pela mesma conquista, facilitando a geração e motivação para ações coletivas 

nas ruas.  

Ainda que o espaço urbano seja indispensável para a realização de um movimento 

social, sua continuidade pode encontrar-se no ambiente da Internet. Percebe-se a colocação 

da mídia na realidade dos movimentos, já que sem ela não há divulgação do mesmo – e da 

mesma forma, há a clara repercussão dos movimentos sobre o discurso da mídia (e isso já 

acontecia muito antes da Internet). Como uma via de mão dupla, ambos se influenciam e 

tornam-se constituintes um do outro. 

Devido a praticidade e mobilidade da internet, muitas manifestações sociais 

encontraram neste ambiente uma nova forma de explorar suas possibilidades. A crescente 

agregação de novos indivíduos e a maneira como as mídias sociais trouxeram mais 

interesse para assuntos antes ignorados ou subvalorizados fizeram com que muitos 

movimentos sociais tomassem a internet como sua ferramenta básica para organização, 

veiculação e exibição de ideias. Porém, da mesma forma em que há grande fluxo e 

dinâmica positivas - o que leva a compartilhamentos e trocas significativas no âmbito 

social - há a facilidade para divagar e perder-se em tópicos não relacionados aos 

movimentos em questão. A internet é um ambiente em que se pode transportar tanto causas 

sociais como entretenimento, política e diversão, e nem sempre há uma disciplina por parte 

dos indivíduos que a utilizam em saber delimitar o tempo certo para cada tópico. Com isso 
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percebe-se que a indagação sobre a efetividade da internet em questões sociais torna-se 

plausível. 

Atentando para a atual realidade em que a mídia e a tecnologia são partes 

constituintes do mundo contemporâneo e da maneira como nele se inserem seus 

indivíduos, fica notável como as mobilizações sociais são parte de uma relação que vai 

além de meros protestos urbanos. Seus fundamentos, embasamentos e formações trazem 

consigo características e sinais dos mais variados segmentos da sociedade, tornando-os, 

assim, objetos de estudo com infindáveis pontos para observação e especialização. 

A partir do momento em que estes movimentos tornam-se o início de importantes 

perspectivas que podem levar a mudanças sociais e, da mesma forma, da própria 

composição da sociedade, é notável como as questões que ali circulam são importantes 

para o maior entendimento de cultura, sociedade, cidadania, política, economia e mídia. E, 

por mais que falar sobre inovação e tecnologia seja instável devido ao ritmo agitado e às 

constantes mudanças nesse meio, não deve-se deixar de destacar a relevância e a 

profundidade do impacto frequente que os discursos, seja através da mídia ou dos 

movimentos sociais, alteram e fortalecem os próprios indivíduos envolvidos, bem como 

fazem parte de uma nova constituição e estruturação da sociedade contemporânea. 

Tendo estas observações em vista, o problema elaborado para a pesquisa deu-se 

através da pergunta: “Qual a relação das mídias sociais com movimentos populares?”. Os 

objetivos propostos foram, no geral, compreender os mecanismos que impulsionam as 

mobilizações via redes/mídias sociais e, especificamente: avaliar a repercussão do evento 

“Não é só por 20 centavos” e observar se o que os internautas e jornalistas chamam de 

“movimento” realmente pode ser denominado dessa forma, de acordo com o que os autores 

estudados apontam sobre o termo; fazer uma reflexão sobre a relação entre internautas e 

mídia, visto que cada vez mais as redes são utilizadas para mobilizações; observar como a 

violência é percebida nos movimentos, a partir da análise dos discursos veiculados na 

página da Folha de São Paulo a respeito das manifestações ocorridas em 2013. 

As hipóteses levantadas foram de que houve falta de foco no evento “Não é só por 

20 centavos” devido ao fato de o ambiente versátil da Internet ter possibilitado a 

apropriação do momento para outras causas, o que levou à perda do propósito na luta em 
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questão; de que houve uma queda da confiança do público sobre a credibilidade dos 

jornais; e que o ponto de vista dos internautas em relação à violência praticada pelos 

manifestantes foi, de maneira geral, negativa. 

Partindo da definição dos problemas, objetivos, hipóteses e justificativa, o texto 

desenvolve-se com o entendimento teórico de movimentos sociais e movimentos em rede, 

discute brevemente a cultura da convergência seguindo para a relação da mídia com o 

indivíduo e do mesmo com os manifestos populares. Traz em seguida a discussão sobre a 

violência na mídia e nos movimentos, chegando a descrição das manifestações ocorridas 

no Brasil. Posteriormente há a explicação da metodologia utilizada, a análise do material 

coletado e, finalmente, as conclusões. 
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1. PARA COMPREENDER ALÉM DOS 20 CENTAVOS  

1.1 Movimentos Sociais 

Como medida para colaborar na situação contextual e compreender melhor a 

expressão ‘movimento social’, e assim poder entender a percepção dos internautas sobre os 

mesmos, as perspectivas metodológicas a seguir não buscam por aprofundar nas Teorias 

dos Movimentos Sociais, mas sim elaborar uma reflexão em torno do estudo e dos 

conceitos de modo que torne o fenômeno aqui estudado mais compreensível.  

 

1.1.1 Concepções e Conceitos 

Ao perceber a falta de um estudo nas ciências sociais a respeito de mobilizações 

populares e manifestações, Lorenz von Stein foi um dos precursores a empregar o termo 

‘movimento social’, indicando assim uma luta contra dada situação. A partir disso, as 

primeiras observações tinham como foco ações sociais coletivas – que eram descritas como 

distúrbios populares. (apud Gohn, 2012, p. 20).  

Com o crescente número de protestos populares nos últimos anos, tornou-se 

comum denominar qualquer manifestação como um ‘movimento social’, no entanto, 

muitos destes têm essa representação sem possuir, de fato, um agir coletivo autônomo. 

Toro (1996) indica que o movimento em si é o resultado da ação coletiva, e não seu foco 

inicial, e Maria da Glória Gohn (2012) diz que apesar de serem referidos como um MS 

(movimento social), a maioria destes são “monitorados, coordenados por normas, regras e 

escolhas externas presentes em projetos elaborados por terceiros” (p. 63) Complementando 

este pensamento, Gohn (2008) traz um pensamento de Toro (1996) que explica que um 

movimento irrompe através do processo de mobilização, havendo muitas vezes uma 

confusão sobre o que seja um movimento social. O autor explica: ‘O termo movimento é 

substituído inicialmente por mobilização e aparece somente no final do processo – 

basicamente fruto de um trabalho de colaboração, coesão, com ações propositivas. (p. 67).  
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Frank et al (1989) diz que, em sua maioria, os MS são reflexo do desapontamento e 

da insatisfação das pessoas com os métodos políticos vigentes e seus partidos, o Estado e 

seu poder.  

 

Além do que possam conseguir à margem do Estado às vezes existe uma 

pressão poderosa para que os movimentos sociais tratem de atuar no 

interior do Estado, como parte de um partido político ou como partidos 

políticos em si mesmos, ou por meio de outra instituição estatal. Mas 

então estes movimentos correm o perigo de comprometer sua missão, 

desmobilizar ou repelir seus membros e negar-se como movimentos. 

(FRANK et al, 1989, p. 37). 

 

Geralmente há esta concepção de que movimentos sociais genuínos não possuem 

conexão com partidos políticos ou relações que possam institucionalizá-lo, partindo da 

premissa que este tipo de envolvimento pode trazer ao movimento intenções não autênticas 

ou mesmo utilizar de seus atos para conquistas e objetivos pessoais – deixando de lado o 

interesse público de um movimento. O que pode-se verificar é que existe uma tendência à 

institucionalização dos MS. 

Em sua maioria, os MS se formam para indagar as estruturas e organizações 

sociais. Seguindo este raciocínio, Melucci (1990) afirma que os movimentos sociais são 

capazes de mostrar os problemas mais gerais sobre a sociedade e suas relações, e que 

“estuda-los significa questionar a teoria social e tratar questões epistemológicas como: O 

que é a ação social” (p. 190). Em meio a estas ações, percebe-se a competência dos 

movimentos no que diz respeito à constituição de identidades coletivas que lutam por 

melhorias nos processos sócio-políticos. 

Para Peruzzo (2013) os movimentos sociais são, no senso comum, ‘articulações da 

sociedade civil constituídas por segmentos da população que se reconhecem como 

portadores de direitos e que se organizam para reivindicá-los’ (p. 75). A autora 

complementa que os MS possuem restrições mas que, no entanto, desde que irromperam 

até a atualidade apresentam traços inovadores. Diz, ainda, que estes movimentos ocupam 

espaços pertinentes à moradia, bens de consumo, discriminações raciais e sexuais e 
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condições de vida, e que ‘vão se fortalecendo como instrumentos de luta dos trabalhadores’ 

(p. 54). 

O atrativo dos MS, segundo Frank et al (1989), existe devido ao discurso da força 

moral e de suas promessas de libertação dos indivíduos perante as repressões. No entanto, 

aponta que é improvável que os novos movimentos tenham perspectivas e resultados 

diferentes dos movimentos do passado - “De fato, os meios, fins e consequências anti-

sistêmicas dos movimentos sociais – mesmo que alguns destes sejam cooptados no final – 

modificam o sistema “só” ao mudar os nexos com este” (p. 39). Mas, no entanto, “Se o 

movimento consegue os fins a que se propôs ou estes perdem sua relevância, ele perde seu 

atrativo, perde impulso e se dilui ou petrifica.” (FRANK et al, 1989, p. 38). Ou seja, parece 

haver uma certa institucionalização e uma perda das características reivindicativas e mais 

mobilizadoras quando os objetivos são atingidos. Claro que isso não se aplica a todos os 

momentos, mas especialmente àqueles cujos objetivos são mais pontuais. 

Maria da Glória Gohn (1995), diz não haver um conceito sobre movimento social, 

mas vários, de acordo com os padrões observados. Entretanto, para a autora, os 

movimentos sociais: 

 

[...] são ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores 

sociais pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Eles politizam 

suas demandas e criam um campo político de força social na sociedade 

civil. Suas ações estruturam- se a partir de repertórios criados sobre 

temas e problemas em situações de: conflitos, litígios e disputas. As 

ações desenvolvem um processo social e político-cultural que cria uma 

identidade coletiva ao movimento, a partir de interesses em comum. Esta 

identidade decorre da força do princípio da solidariedade e é construída a 

partir da base referencial de valores culturais e políticos compartilhados 

pelo grupo. (GOHN, 1995, p. 44). 

 

A autora ainda apresenta alguns pontos que devem ser avaliados para a formação 

de padrões, como a diversidade de movimentos sociais; hegemonias dos movimentos 

populares diante de outros tipos de movimentos sociais; presença maciça de novos 

movimentos sociais (ecológicos, negros, mulheres etc.),  eventualidades em que o Estado 

torna-se inimigo diante dos movimentos sociais, heterogeneidade e mais – e dentre estes, o 
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que melhor representa a diversidade dos movimentos é a heterogeneidade, já que propicia a 

articulação de vários aspectos em uma só realidade.  

Entretanto, Gohn (2003) diz não haver normas quanto aos movimentos, e que 

atualmente muitos deles carecem de características e elementos constituintes de um 

movimento social como “demandas que configuram sua identidade; adversários e aliados; 

bases, lideranças e assessorias; práticas comunicativas diversas (...); projetos ou visões de 

mundo (...); e culturas próprias de reivindicação” (p. 14). A autora afirma que por ser uma 

expressão coletiva em luta sociopolítica, econômica ou cultural, o que dá suporte a suas 

demandas são as organizações, formações de rede de mobilização, utilização de recursos 

variados para discurso – que, assim, sustentam e encaminham suas contestações. 

Já Scherer-Warren (1996) apresenta pré-requisitos para a formação de um 

movimento social, sendo: ‘a) o reconhecimento coletivo de um direito e a formação de 

identidades; b) o desenvolvimento de uma sociabilidade política; c) a construção de um 

projeto de transformação’ (p. 69). A autora também separa a caracterização de movimento 

cultural da de movimento social. Para ela, um MS envolve grupos de luta ‘organizados ou 

semi-organizados’ (p. 29), enquanto que um MC é um conjunto de valores unidos que vão 

além de grupos organizados.  

Nesta mesma linha, Peruzzo (2013) diferencia movimento social de movimento 

popular, visto que o primeiro é mais amplo, enquanto que o segundo é basicamente a luta 

pela liberdade de classes populares e subalternas. (p. 75); e para Frank e Fuentes (1989) há 

também a diferença entre movimentos ofensivos (minoria) e defensivos (maioria); sendo 

que a maioria dos movimentos é defensiva – buscam proteger conquistas recentes, como o 

meio ambiente e a paz mundial. 

Mesmo com a falta de regras para a configuração de um MS, Gohn (2012) diz que é 

necessária a análise dos movimentos para que não haja o uso do termo em vão, e que só 

sejam assim denominados em casos em que o cenário e o desenvolvimento destes 

movimentos tenham a real intenção de colaborar com os sujeitos que os compõem, através 

de uma estruturação independente e autêntica. Diz, ainda, que atualmente poucos 

movimentos sociais cumprem com esse papel. 



19 

 

A autora diz que os movimentos sociais em sua essência têm sua concepção e 

incrementos em grupos da sociedade que utilizam seus direitos (individuais ou coletivos) 

como princípio do estímulo para a construção de suas identidades. Denota, ainda, que os 

MS são a representação de forças sociais que, através de atividades e experiências sociais, 

trazem a criatividade necessária para chegar ao desenvolvimento sociocultural. 

Frank e Fuentes (1989) dizem que há probabilidades de choque bem como de 

associações entre movimentos sociais – que acontecem quando há indivíduos participantes 

de vários movimentos simultaneamente e/ou quando há inimigos comuns. Para eles, há 

pessoas em ‘posições-chave’ que criam pontos de contato ou coalizões entre distintos 

movimentos sociais. Nestes pontos de contatos podem acontecer oportunidades para 

formações de massas onde criam-se forças para mobilizações e é aí que a população 

percebe que deve defender-se ou associar-se a determinados grupos. (p. 44) 

Também, Tarrow (1994) entende os movimentos sociais como a reação ao 

desenvolvimento de oportunidades políticas – quando as fragilidades dos opositores são 

expostas e os aliados se posicionam a favor. Em contrapartida, Gohn (2008) separa o termo 

de mobilização política e mobilização social, diz que “Mobilização política indica um 

processo de ativação das pessoas ou massas...” (p. 65) e explica que esta pode partir tanto 

do Governo quanto pela sociedade; já a mobilização social “refere-se a ativações que 

visam mudança de comportamentos ou adesão a dados programas ou projetos sociais...” (p. 

65) ou seja: neste sentido, a mobilização social inclui processos e projetos que têm como 

objetivo a mudança comportamental, a conquista de novos valores e a inclusão social.  

Apesar desta afirmação, no entanto, é visível como na prática acontecem episódios 

em que há uma fusão entre mobilizações políticas e sociais – visto que é normal perceber 

nas mobilizações sociais pautas relacionadas à política, muitas vezes por associação dos 

problemas públicos à má gestão política do governo. 

Citando Epstein, Gohn (1995, p. 92) diz que “os movimentos sociais são esforços 

coletivos de pessoas social e politicamente subordinadas para mudar suas condições de 

vida”. E Rezende (1985) diz que os MS devem ser observados como produtores da 

História: como uma força questionadora do Estado, do autoritarismo e da burocratização 
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dos partidos políticos; e diz que não devem ser reduzidos apenas a meras lutas por 

melhorias de vida e de consumo coletivo. (p. 38). 

Defendendo que o movimento é um sujeito coletivo, e que através de suas 

necessidades e desejos constrói sua própria identidade, Gohn (2012) diz: “Ele não assume 

ou veste uma identidade pré-construída apenas porque tem uma etnia, um gênero ou uma 

idade. Este ato configura uma política de identidade e não uma identidade política.” (p. 62) 

Além disso, Maria da Glória diz que o MS deve ser sempre avaliado dentro de seu 

contexto histórico, já que as identidades alteram-se de acordo com as circunstâncias.  

Apesar das diferentes dinâmicas e estratégias, Jacobi (1985) diz que muitos 

movimentos caracterizam a emergência de setores sociais que criam relações cotidianas 

capazes de discutir e tomar decisões através de um coletivismo democrático que 

compartilha informações para obter o crescimento de práticas comunitárias. (p. 236). Já 

Alain Touraine (1989), Em Palavra e Sangue, traz os movimentos sociais definidos como 

“um conflito social que opõe formas sociais contrárias de utilização dos recursos e dos 

valores culturais, sejam estes da ordem do conhecimento, da economia ou da ética” (p. 

182). O que indica que são ações coletivas que procuram intervir na criação de políticas 

organizacionais e na evolução da vida social, e não se prender apenas a interesses 

particulares. 

Um MS, segundo Peruzzo (2013), implica em um sistema de organização coletiva, 

no qual existem laços, identidades compartilhadas, constância e nitidez no uso de táticas e 

estratégias; há a presença de mobilizações, comunicação e projetos ou propostas para a 

sociedade. (p. 76). Nesta linha, Gohn (2008) cita Weber ao explicar que a análise das ações 

coletivas deve envolver o simbolismo e as intenções dos atores sociais, já que os 

comportamentos coletivos são culturais e carregados de significados interiores. 

Já segundo Frank et al (1989) os MS preparam e motivam os indivíduos para 

buscarem fins materiais e não-materiais que de certa forma foram retirados injustamente 

pelo Estado. (p. 34). Dentre os procedimentos dos movimentos, encontra-se o 

desenvolvimento de uma democracia participativa em que há uma busca pela 

autodeterminação dentro do Estado ou mesmo fora dele. 
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Muitos movimentos sociais também respondem ao sentimento de 

frustração e de injustiça das pessoas frente ás forças político-econômicas 

fora de seu controle. Muitas destas forças econômicas – às vezes 

percebidas, às vezes não – surgem da economia mundial em crise. É 

significativo que, cada vez mais, as pessoas considerem que o Estado e 

suas instituições, particularmente os partidos políticos, são ineficazes 

frente a estas forças poderosas. O Estado e o processo político ou não 

querem ou não podem afrontar, muito menos controlar, estas forças 

econômicas. Em ambos os casos, tanto o Estado e suas instituições como 

o processo político e os partidos políticos – naqueles lugares onde estes 

existem – deixam as populações à mercê de forças às quais estas têm de 

responder mediante outros meios – seus próprios movimentos sociais. 

(FRANK et al, 1989, p. 35). 

 

Os autores ainda asseguram que geralmente os MS procuram por autonomia e não 

pelo poder estatal, “... não buscar o poder – e muito menos exercê-lo – é o sine qua non1 de 

um movimento social, pois o poder estatal negaria a própria essência e os propósitos da 

maioria dos movimentos sociais” (p. 34). Diz, ainda, que só a ideia do poder estatal ou 

político anularia a essência e os objetivos básicos de um movimento social. 

É comum na teoria dos movimentos sociais a associação com as mais variadas 

temáticas, e Gohn (2012) afirma que muitos estudiosos sobre os MS acabaram por incluí-

los na teoria da ação social e em muitos outros paradigmas teóricos, o que levou 

historicamente a uma série de alterações em seu conceito. As ações sociais coletivas 

possibilitam diversas formas de organização e expressão dos anseios e questionamentos da 

sociedade, e é através dessas ações que os movimentos sociais indicam a identidade e a 

subjetividade de grupos específicos.  

Frank et al (1989) critica grupos que se autodenominam “movimentos”, e dá 

exemplos como os Movimentos de Esquerda Revolucionária (MIR) da Bolívia, Chile, Peru 

e Venezuela – que eram partidos políticos em busca de dominação do poder estatal. Para o 

autor, mobilizações que não implicam militância e que buscam uma identidade – como 

jovens e a música rock, o futebol na Europa, e o chamado institucional de Bob Geldof 

contra a fome na África – estão muito mais próximos ao que se toma por movimentos 

sociais. (p. 23). 

                                                 
1 Sem a/o qual não pode ser. 
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Já Melucci (1989) apresenta os movimentos sociais como uma ação coletiva: “a) 

baseada na solidariedade; b) desenvolvendo um conflito; c) rompendo os limites do 

sistema em que ocorre a ação.” (p. 57).  E Maria da Glória Gohn (2012) diz que em síntese 

pode-se dizer que há três correntes teóricas em torno dos movimentos sociais2: 

1. Histórico-estrutural: com base em Marx, Gramsci, Lefebvre, Rosa de 

Luxemburgo, Trotsky, Lenin, Mao Tse-tung. Tem o conceito de movimento social 

relacionado a lutas de classes, sempre com questionamentos sobre reforma ou revolução – 

e analisados como reformistas, reacionários ou revolucionários. Não havia a separação 

entre movimento social e político. 

2. Culturalista-identitária: trouxe o termo “novos movimentos sociais”, e 

apresentou como estas ações abriam espaços sócio-culturais, trazendo para as discussões 

sujeitos e temáticas como mulheres, índios, negros. Expôs a capacidade dos MS em alterar 

as visões e ações da sociedade. 

3. Institucional/Organizacional-comportamentalista: os MS foram analisados 

sob uma visão econômica (dando destaque às organizações, interesses, recursos, 

oportunidades e estratégias) e uma visão sociopsicológica (com análises estrutural-

funcionalistas). Basicamente, nesta corrente, um movimento concluía seus objetivos 

apenas quando se tornava uma organização institucionalizada. 

Percebe-se que no caso da última corrente citada há uma contradição com o que foi 

exposto anteriormente, visto que a institucionalização dos MS geralmente é vista como 

uma forma de anular a essência do mesmo. Já no caso das duas primeiras correntes 

teóricas, pode-se dizer que ambas se encaixam nos MS atuais – considerando-se que ainda 

existem MS que mesclam discussões sociais e políticas (histórico-estrutural) e também 

aqueles que podem ser apresentados como os ‘novos movimentos’ (culturalista-identitária). 

Segundo Frank et al (1989) os MS são cíclicos em dois sentidos: primeiro 

respondem às condições variáveis de acordo com os períodos políticos, econômicos e 

ideológicos; segundo, os MS têm tendência a ter ciclos de vida próprios. (p. 26). Neste 

ponto de vista, os movimentos sociais, seus membros e sua força tornam-se cíclicos a partir 

do momento em que as mobilizações são uma resposta a cenários também cíclicos. Para o 

autor, aparentemente existem ciclos culturais/ideológicos, políticos/militares e 

                                                 
2 in Novas Teorias dos Movimentos Sociais, 2012, p. 27-31. 
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econômicos/tecnológicos que afetam diretamente os movimentos sociais, tal como existem 

participantes/observadores destes movimentos que conferem-lhes mais peso, ou até peso 

especial, a um ou outro destes ciclos. (p. 26-27). 

Da mesma maneira que os MS aparecem e ascendem como reflexo das 

circunstâncias sociais, eles também desaparecem de forma cíclica. “É claro que se as 

reivindicações de um movimento social particular são resolvidas, este tende a perder força 

à medida que sua razão de ser começa a desparecer” (FRANK et al, 1989, p. 29). 

Obviamente, um MS também pode perder sua força se abster-se de coerência e relevância 

– assim deixando de existir ou simplesmente se transformando em um novo movimento 

com novas exigências. 

Ainda, Vizer (2007) afirma que os MS ‘representam em princípio a expressão 

dialética e manifesta da complexidade, a diversidade e a agitação social’ (p. 45-46). 

Complementa que é uma ação social que busca transformar seu ambiente, e que representa 

uma maneira diferenciada de organização social – que é compartilhada por grupos 

identificados. 

 

Como se pode apreciar, os MS têm como característica fundamental: 

1. Desenvolver (práticas e dispositivos instrumentais de ação); 

2. com o fim de transformar (as relações e as práticas de poder 

instituídas: p. ex., no governo, o sistema legal, as formas de propriedade 

etc.); 

3. por meio da mobilização (ações de resistência instituintes); 

4. apropriando-se conflitivamente (de tempos e espaços); 

5. motivados para cultivar (vínculos, instituições de agrupamento e 

contenção); 

6. motivados e inspirados criativamente (o enorme universo da 

cultura, a comunicação e as formas simbólicas. (VIZER, 2007, p. 46). 

 

Nesta concepção o autor expõe o conceito de um MS de uma forma bastante 

didática, deixando um entendimento simples sobre seu pensamento, ao indicar que um 

movimento social existe quando há atividades com interesse em alterar as relações da 

sociedade com seu Estado através de manifestações elaboradas no momento e no ambiente 

corretos, a fim de incentivar o vínculo e a fraternidade entre os indivíduos envolvidos.  
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Gohn (2003) diz que apesar das diversas categorias de movimentos sociais, aqueles 

conservadores e fundamentados em xenofobias (nacionalistas, religiosas, raciais etc.) não 

procuram por mudanças sociais libertárias – mas sim a imposição de seus interesses 

através de força e violência. Dessa forma retrata que nem sempre os MS estão em prol do 

benefício coletivo, e que “a intolerância existe e ela tem estado presente em movimentos 

fanáticos/religiosos” (p. 14).  

Os movimentos sociais criam e trabalham o poder social através das mobilizações e 

de seus participantes, simultaneamente; e ao mesmo tempo que este poder social surge do 

MS, ele é derivado deste – e não de instituições. Frank et al (1989) dizem que os MS 

necessitam de uma organização flexível e com metas sociais que possam ser atingidas 

através de espontaneidade, mas que esta organização não pode ser institucionalizada – já 

que isto implicaria em uma limitação e uma restrição do poder social dos movimentos. (p. 

25). 

Frank e Fuentes (1989) afirmam que os MS são de fato agentes notáveis no 

processo de transformação social – e que por apresentarem novas visões para o futuro 

social tornam-se merecedores de credibilidade. Os autores afirmam que os MS também 

trazem o preenchimento necessário para espaços vazios em que o Estado e outras 

instituições de poder são inaptos na atuação pelos interesses de seus membros. (p. 37). 

Maria da Glória Gohn (2008) deixa a questão “Entre o passado, o presente e o 

futuro, como podemos analisar de fato os movimentos sociais?” (p.11). A autora traz essa 

pergunta após a exposição do fato de que na atualidade há muita contradição no que diz 

respeito ao estudo e aos conceitos em torno dos movimentos sociais. Explica que para 

alguns analistas os MS são fenômenos-chave, enquanto que para outros são uma 

problemática correspondente à institucionalização de práticas sociais – tema que é passado 

e não cabe em futuras discussões. Ainda, que outros estudiosos da área dizem não ter 

havido a realização de transformações sociais fundamentais aos MS. Por fim, há àqueles 

que atribuem aos MS a um ‘desenvolvedor’ de uma organização a fim de reestruturar a 

ordem social. 

O que importa é que, no geral, há vários movimentos sociais que são criados e 

movidos pela intenção de reformular os regimentos institucionais e dos poderes políticos e, 



25 

 

assim, colaboram para a mudança do foco sócio-político de uma democracia – propondo 

uma sociedade e uma cultura civil com mais participação da população. Dessa forma, os 

MS tornam-se fontes especiais no processo de transformação social. 

 

1.1.2 Um pouco de História 

De acordo com Frank e Fuentes (1989) o passado e o presente contaram com a 

moralidade e a busca por justiça como impulso para os movimentos sociais – bem como 

para sua motivação e sua sustentação – de maneira que estes pontos afetam primeiramente 

a “nós” (grupo social, família, grupo, nação, país etc.). Declaram: 

 

O que nos mobiliza é esta privação/opressão/injustiça com respeito a 

“nós”, de qualquer forma que “nós” nos definamos ou nos percebamos. 

Então, cada movimento social serve não só para lutar contra a privação, 

mas, ao fazê-lo, também (re)afirma a identidade das pessoas ativas no 

movimento e talvez também a daqueles “nós” pelos quais o movimento 

atua. Estes movimentos sociais, portanto, longe de serem novos, 

caracterizam a vida social da humanidade em muitas épocas e lugares. 

(FRANK et al, 1989, p. 25). 

 

No entanto, no início do século XX os movimentos eram vistos como problemas 

sociais que quebravam a ordem pública. Neste sentido, as pesquisas desenvolviam-se em 

prol do entendimento do comportamento de grupos sociais. Até a década de 50, e com a 

perspectiva marxista, o conceito de movimentos sociais era sempre relacionado com 

reforma ou revolução e consequentemente as análises se referiam à eles como ‘reformistas, 

reacionários ou revolucionários’. (HOBSBAWN apud GOHN 2008 p 28). 

Gohn (2008) explica que nos anos de 1950 e parte de 1960 os movimentos eram 

abordados como causa de conflitos e tensões, criadores de atos irregulares e revoluções. 

Diz que “movimentos sociais e revoluções eram termos utilizados muitas vezes como 

sinônimos, e sempre que se falava em movimento a categoria ‘trabalhador’ era destacada.” 

(p. 24) Além disso, o conceito era utilizado para referências à guerras, movimentos 
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nacionalistas e ideologias radicais, tornando o termo cada vez mais amplo e envolvendo 

períodos extensos em suas caracterizações. 

Ainda nos anos 50 mais especificidades foram levantadas (como os direitos civis, 

direitos dos estudantes e das mulheres, lutas pela paz etc.) e possibilitaram novas visões 

sobre o tema e seu desenvolvimento. Logo os MS passaram a ser tratados como um 

incentivo e um exercício da reformulação social e da atualização cultural. 

Após a década de 70 muitos estudos sobre os movimentos sociais na América 

Latina foram realizados. Mesmo com todas as lutas sociais e o processo de construção de 

identidade política presentes, Cifuentes (1986) afirma haver um vazio teórico na América 

Latina, de forma que qualquer conduta coletiva observável é chamada de movimento 

social. Para o autor, o ator, o alcance de suas lutas, o condicionamento das ações, a 

consciência e ideologia, bem como os projetos sociais e políticos que envolvem a ação 

devem ser considerados e analisados. Deste modo, um enfoque multidisciplinar é 

importante para a análise dos movimentos sociais na América Latina. 

Já para Touraine (1989), os movimentos sociais agem no interior de uma sociedade, 

e são considerados como ações coletivas de conflito em número limitado. Seguindo este 

raciocínio, quase não existiriam movimentos sociais latino americanos. Em contrapartida, 

Calderón (1986) aponta cinco pares coexistentes nas práticas coletivas da América Latina, 

sendo elas: 1- democracia versus verticalismo e autoritarismo dentro dos próprios 

movimentos; 2- valorização da diversidade societal versus a tendência ao reducionismo e a 

monopolização da representação; 3- autonomia diante de partidos e Estado versus 

heteronomia, clientelismo e dependência; 4- busca de formas de cooperação, de autogestão 

ou co-gestão da economia diante da crise versus a dependência estatal e ao sistema 

produtivo capitalista; 5- emergência de novos valores de solidariedade, reciprocidade e 

comunitarismo versus individualismo, lógica de mercado e competição. (p. 384) 

Chegando aos anos 70 e 80, mais ramificações na pesquisa dos MS foram surgindo 

– o que trouxe estudos populares urbanos, temas como marginalidade, crítica à razão, 

questões sobre a relação com o estado e as classes sociais. Gohn (2008) diz que esse 

apanhado de novidades possibilitou a consolidação das novas teorias dos movimentos 
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sociais. Dessa forma o cenário das manifestações e MS nos anos 80 já foi tratado de forma 

extremamente modificada. 

Peruzzo (2013) diz que sempre aconteceram movimentos sociais com tons diversos 

no Brasil mas que, a partir do final da ditadura, estes podem ser classificados em categorias 

de acordo com suas motivações e orientações. A autora cita, por exemplo, os movimentos 

vinculados à melhorias das condições de trabalho, àqueles que defende os direitos 

humanos relacionados à sociedade (gênero, raça, idade e cor), os que procuram solucionar 

problemas de desigualdade e, por último, os movimentos políticos ideológicos. (p. 76-77). 

Gradativamente o conhecimento em torno dos movimentos sociais foi se adaptando 

e tomando novos caminhos. A evolução do tema chegou aos anos 90 novamente com uma 

nova perspectiva, em que as perspectivas sobre as lutas sociais tomaram um novo rumo. A 

partir dessa década as teorias começaram a tornar-se hegemônicas, deixando de evidenciar 

os problemas de contradição social e de dar ênfase nos processos de exclusão para, então, 

tratar de conceitos como integração social, mobilidade social, vínculos e laços sociais.  

Muitos estudiosos passaram a usar o termo “novos movimentos sociais”, no entanto 

Frank e Fuentes (1989) expõem que a expressão ‘Novos Movimentos Sociais’ se refere 

apenas a movimentos ecológicos e pacifistas, já que relacionam-se com carências sociais 

que surgiram recentemente através do desenvolvimento mundial. 

 

Os recentes desenvolvimentos tecnológicos para a guerra ameaçam a vida 

de grandes massas da população e, por sua vez, geram os novos 

movimentos pela paz. Mas mesmo estes não são totalmente novos. O 

desenvolvimento (colonialista/imperialista) capitalista mundial já havia 

causado (ou estivera baseado em) uma severa degradação ambiental em 

muitas partes do Terceiro Mundo (como a ocorrida depois da Conquista 

das Américas, as guerras e o tráfico de escravos na África, o saque de 

Bengala), que despertou movimentos sociais defensivos que abarcavam, 

mas não estavam circunscritos à problemática ambiental, tais como os 

movimentos dos indígenas norte-americanos e dos aborígenes 

australianos, que aparecem outra vez na atualidade. (FRANK et al, 1989, 

p. 21). 

 

Para De La Cruz (1985) os novos movimentos sociais indicam o caminho para ‘um 

projeto alternativo em construção’ que surgem através do rompimento que estes grupos 
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procuram instaurar em diversas crises da sociedade atual. Assim, os novos movimentos 

sociais atuam de forma mais objetiva na sociedade civil, e tornam-se a representação de 

uma promessa para o fortalecimento da mesma em relação ao Estado e ao agir político. 

A partir da década de 90, com novos temas e enfoques relacionados às pesquisas de 

movimentos sociais, surgiram também novos modelos de organizações e relacionamentos. 

O padrão organizacional da ação coletiva atual, ou rede de movimentos, é, para Alberto 

Melucci (1999), uma união de pequenos grupos formados e concentrados na rotina e no 

dia-a-dia; possuem objetivos específicos, associam multiplicidades e tem desenvolvimento 

pessoal e solidariedade afetiva como condição de participação. Desta maneira, os 

movimentos sociais deixam de ser considerados lutas de sujeitos privilegiados para serem 

vistos como um processo de transformação social.  

Ao invés do padrão de refletir sobre as categorias de operários passou-se a 

considerar as demandas sociais, os modos de vida e as práticas de consumo. Sztompka, por 

exemplo, passou a trabalhar com os MS como agentes de mudança social; trazendo 

novamente a ação social às discussões vigentes. Da heterogeneidade para a 

homogeneidade, os paradigmas das teorias dos MS passaram a incluir em seus estudos 

outros tipos de ações sociais e passaram a buscar processos de inclusão social. Scherer-

Warren (1993), por exemplo, apontou a necessidade atentar para as tecnologias de 

informação e meios de comunicação de massa nas análises dos MS – já que agora estes 

faziam parte da organização da sociedade civil e possuíam um desenvolvimento 

considerável ao longo dos últimos anos. 

Frank et al (1989) dizem que os movimentos clássicos vindos da classe 

trabalhadora – operários e sindicatos – podem ser vistos como movimentos sociais 

especiais que sempre existiram e sempre existirão em lugares e épocas específicas. (p. 22).  

Há uma crítica exposta por Frank et al (1989) que diz que muitos movimentos 

sociais atuais têm como legado a competência organizacional e a liderança dos velhos 

movimentos – e que isso pode acarretar em uma criação mais elaborada e eficiente destas 

organizações, mas que também pode acabar levando à institucionalização de alguns 

movimentos. (p. 22). Em contrapartida diz que os novos movimentos sociais trazem mais 
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mobilização de indivíduos do que os movimentos antigos, já que lutam não só por 

compaixão, mas principalmente pelo sentido moral das situações em destaque. 

 

Muito mais que os “clássicos” movimentos classistas, os movimentos 

sociais motivam e mobilizam centenas de milhões de pessoas em todos os 

lugares da Terra – principalmente fora das instituições políticas e sociais 

que consideram inadequadas às suas necessidades -, razão pela qual 

recorrem aos “novos” movimentos sociais que, em grande medida, não 

foram institucionalizados. (FRANK et al, 1989, p. 22). 

 

De fato, o que vemos nos movimentos mais recentes é uma repulsa à 

institucionalização dos mesmos. Nas ruas percebe-se um grito constante contra bandeiras e 

partidos, como se a institucionalização das mobilizações fosse como uma forma de 

corromper ou desnaturalizar o verdadeiro intuito do movimento ali levantado. 

Scherer-Warren (1996) aponta que as análises dos MS nos anos 90 tinham de 

observar o papel das tecnologias de informação e dos meios de comunicação de massa, já 

que estes elaboravam novas formas de organização civil e desenvolviam-se notavelmente a 

cada dia. Diz, ainda, que é necessário observar tanto nos grandes meios de comunicação 

como nos alternativos os espaços de massificação e consolidação das ideologias e 

propostas e valores das redes de movimentos. 

O fato é que a partir de 1990 as análises passaram a observar mais categorias e a 

envolver, também, a cidadania coletiva, a exclusão social e a globalização em seus estudos. 

Gohn (2008), inclusive, afirma que o que alimentou a prática e a produção teórica na 

atualidade foram os movimentos sociais globais. (p. 39). Ainda nesta década, devido ao 

crescimento das variáveis em torno do tema, existiu um pessimismo em relação aos 

movimentos sociais que levou ao abandono do objeto por alguns autores e ao 

redirecionamento da pesquisa por outros – que, como Castells, passaram a focar nas redes 

sociais, dentre outras perspectivas. 

Frank e Fuentes (1989) afirmam que: 

1. Os “novos” movimentos sociais são velhos, mas têm algumas características 

novas; 



30 

 

2. Os movimentos sociais se diferenciam entre si, mas compartilham sua 

motivação moral e seu poder social; 

3. Os movimentos sociais são cíclicos; 

4. Os novos movimentos sociais do Ocidente estão baseados principalmente na 

classe média; 

5. A maioria dos movimentos sociais não busca o poder estatal, mas a 

autonomia frente ao Estado; 

6. Os movimentos sociais são agentes importantes de transformação social e 

portadores de uma nova visão; 

7. Há conflitos entre diferentes Movimentos Sociais; 

Gohn (2003) afirma que, na contemporaneidade, os MS no Brasil de forma geral 

podem ser relacionados em dez eixos temáticos abaixo listados: 

 

1) Lutas e conquistas por condições de habitabilidade na cidade, 

nucleados pela questão da moradia, expressa em três frentes de luta: a) 

articulação de redes sociopolíticas que militam ao redor do tema urbano 

(do habitat, a cidade propriamente dita) e participaram do processo de 

construção e obtenção de um “Estatuto da Cidade”; b) movimentos 

sociais populares dos Sem-teto (moradores de ruas e participantes de 

ocupações de prédios abandonados); c) contra a violência urbana (no 

trânsito, ruas, escolas, ações contra as pessoas e seu patrimônio); 

2) Mobilização e organização popular em torno de estruturas 

institucionais de participação na estrutura político-administrativa da 

cidade (Orçamento Participativo e Conselhos Gestores); 

3) Mobilizações e movimentos de recuperação de estruturas 

ambientais, físico-espaciais (como praças, parques), assim como de 

equipamentos e serviços coletivos (área da saúde, educação, lazer, 

esportes e outros serviços públicos degradados nos últimos anos pelas 

políticas neoliberais); 

4) Mobilizações e movimentos contra o desemprego; 

5) Movimentos de solidariedade e apoio a programas com meninos e 

meninas nas ruas, adolescentes que usam drogas, portadores de HIV e de 

deficiências físicas; 

6) Mobilizações e movimentos dos sem-terra, na área rural e suas 

redes de articulações com as cidades via participação de desempregados e 

moradores de rua, nos acampamentos do MST (Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-terra); 

7) Movimentos étnico-raciais (índios e negros); 

8) Movimentos envolvendo questões de gênero (mulheres e 

homossexuais); 

9) Movimentos rurais pela terra, reforma agrária e acesso ao crédito 

para assentamentos rurais; e 
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10) Movimentos contra as políticas neoliberais e os efeitos da 

globalização (contra Alca, Fórum Social Mundial etc.). (GOHN, 2003, p. 

31-32). 

 

Frank (1989) citou uma crise mundial que trouxe um abatimento na confiança dos 

indivíduos sobre o Estado, na época visto como opressor político, economicamente 

impotente e socialmente corrupto. (p. 29), e, ainda hoje, esta falta de confiança pode ser 

vista devido à crise política-econômica atual a nível mundial que acentua sentimentos de 

privação econômica, política, cultural e de identidade, assim como um instinto exacerbado 

de proteção da justiça em milhões de pessoas.  

A cada dia os indivíduos percebem-se mais impotentes e constatam que as 

instituições (políticas, sociais, culturais) não são capazes de defende-los ou ajuda-los. 

Dessa forma, as populações passam a procurar o aperfeiçoamento e o fortalecimento 

através dos movimentos sociais. 

Percebe-se como o campo dos MS tem se ramificado e evoluído conforme o 

progresso social e de seus contextos históricos. O que leva à reflexão de como a 

globalização e um mundo cada vez mais multicultural, os movimentos sociais enfrentam o 

desafio do multiculturalismo. A economia não é foco, mas sim as dimensões culturais e 

políticas, transformando as lutas identitárias em movimentos de solidariedade, cooperação 

e complementaridade. 

Scherer-Warren (1996) acredita que a maneira em que o movimento é organizado e 

o direcionamento de suas lutas é o ponto que diferencia os velhos e os novos movimentos 

sociais, e apresenta que os velhos “incorporavam formas clientelísticas e paternalistas de 

fazer politica: em certas ocasiões utilizavam o instrumento da democracia representativa e 

não excluíam, em outras, o recurso da violência física” (p. 67). Complementa, ainda, que 

os novos movimentos possuem, também, novas formas de organização e “valorizam a 

participação ampliada das bases, a democracia direta e opõem-se ao autoritarismo, à 

centralização do poder e ao uso da violência física” (p. 68). 

Percebe-se que o termo “velhos movimentos” indica àqueles que trabalhavam em 

cima de questões operárias e sindicais, construindo uma identidade de classe social e 
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organizados em torno do espaço de trabalho. Já os “novos movimentos” tratam de uma 

complexidade de transformações sociais e culturais, envolvendo identidades de diversas 

classes, e articulando reivindicações coletivas em prol do sucesso e da visibilidade social – 

podendo, até mesmo, envolver-se com diferentes culturas e outros movimentos caso for 

conveniente para a luta em questão. 

Já em relação ao foco das lutas, ambos (novos e velhos) têm discussões específicas 

e em determinados momentos defendem transformações sociais mais amplas. O que há de 

novidade aí, segundo Scherer-Warren (1996), é uma ‘busca pela ampliação do espaço da 

cidadania, incluindo-se aí a busca de modificações das relações sociais cotidianas (p. 68). 

Alguns destes grupos, ainda, têm a pretensão de mudar a história e o sistema do poder. 

Mesmo após tantos pontos que diferem os novos movimentos sociais dos antigos, 

Frank et al (1989) apresenta também o que estes têm em comum, como os atos de 

compartilhar a moralidade e o sentido de injustiça, o poder da mobilização social e o 

desenvolvimento da força dos grupos. Os autores afirmam que “o pertencimento individual 

ou a participação e motivação em toda classe de movimentos sociais possui um forte 

componente moral e uma preocupação defensiva com justiça na ordem social mundial” (p. 

25). Ou seja, os MS mobilizam seus membros de maneira defensiva e ofensiva contra as 

injustiças percebidas na moral compartilhada pela sociedade. (p. 25). 

Frank et al (1989) analisa de forma crítica que o desenvolvimento econômico-

tecnológico-cultural mundial foram e ainda são processos independentes de movimentos 

sociais. Para ele, muitas transformações sociais fluem com instituições, forças e relações 

não ligadas aos MS ou mesmo aos processos políticos dos Estados nacionais. (p. 38). 

Os autores afirmam, ainda, que os MS preparam e motivam os indivíduos para 

buscarem fins materiais e não-materiais que de certa forma foram retirados injustamente 

pelo Estado. (p. 34). Dentre os procedimentos dos movimentos, encontra-se o 

desenvolvimento de uma democracia participativa em que há uma busca pela 

autodeterminação dentro do Estado ou mesmo fora dele. 

Muitos movimentos sociais também respondem ao sentimento de frustração e de 

injustiça das pessoas frente ás forças político-econômicas fora de seu controle. Muitas 

destas forças econômicas – às vezes percebidas, às vezes não – surgem da economia 
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mundial em crise. É significativo que, cada vez mais, as pessoas considerem que o Estado 

e suas instituições, particularmente os partidos políticos, são ineficazes frente a estas forças 

poderosas. O Estado e o processo político ou não querem ou não podem afrontar, muito 

menos controlar, estas forças econômicas. Em ambos os casos, tanto o Estado e suas 

instituições como o processo político e os partidos políticos – naqueles lugares onde estes 

existem – deixam as populações à mercê de forças às quais estas têm de responder 

mediante outros meios – seus próprios movimentos sociais. (FRANK et al, 1989, p. 35). 

Ainda, os desafios da pesquisa em movimentos sociais tornam-se cada vez mais 

complexos e ramificados, tendo em vista a evolução das tecnologias da informação e da 

comunicação e sua relação explícita com as ações coletivas. 

 

1.2 Novas tecnologias para os protestos sociais 

1.2.1 Os Movimentos Sociais e a Tecnologia 

Compreendida como uma nova forma de cooperação e informação entre 

organizações, as redes sociais têm a intenção de concretizar meios para um desempenho 

mais eficiente, a fim de atingir objetivos e fortalecer os ideais, podendo, assim, intervir na 

realidade social da atualidade. Dessa forma, a rede passa a ser um espaço de construção 

coletiva, definindo-se conforme sua própria realização, e ligando os movimentos sociais às 

discussões políticas e culturais. 

Danielle Miguelleto (2002) define rede como: 

 

[...] um arranjo organizacional formado por um grupo de atores que se 

articulam com a finalidade de realizar objetivos complexos, 

inalcançáveis de forma isolada. A rede é caracterizada pela condição de 

autonomia das organizações e pelas relações de interdependência que 

estabelecem entre si. É um espaço no qual se produz uma visão 

compartilhada da realidade, se articulam diferentes tipos de recursos e se 

conduzem ações de forma cooperada. O poder é fragmentado e o 

conflito, inexorável, por isso se necessita de uma coordenação orientada 

ao fortalecimento dos vínculos e ao impedimento da 

dominação.(MIGUELLETO, 2002, p.84). 
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Nesta citação, a própria palavra “arranjo” permite pensar em formas não 

tradicionais de organização. A autora afirma que os movimentos em rede possuem um 

modo de operação próprio, e que os elementos presentes para a ação são os atores (sujeitos 

ativos que interagem), as percepções (visões de mundo), as relações (tipos de vínculos), os 

recursos (de diversas naturezas) e as regras (expressam padrões de comportamento). 

Ainda, segundo Scherer Warren (2005) a tendência é que as novas sociedades civis 

passem a ser sociedades de redes organizacionais, inter organizacionais, de movimentos e 

de formação de parcerias, criando novos espaços de governo com a participação do 

cidadão. Assim, as mobilizações sociais quebram fronteiras territoriais e passam a lutar 

pelos direitos humanos de diversas gerações, respeitando a amplitude e o pluralismo das 

etnias, diferenças sociais e democracias. E o conjunto de outros fenômenos com essa nova 

ordem, como o avanço da tecnologia, possibilita a formação de uma nova configuração no 

formato dos movimentos sociais. 

Gohn (2012) ressalta que o desenvolvimento das redes e das novas tecnologias de 

informação auxiliou os movimentos sociais da atualidade, e que trouxe uma reformulação 

da organização e das ações coletivas. Para a autora, os elementos que têm movido as 

interpretações atuais sobre os MS se resumem em: 

 

... a) O aparecimento de um ativismo internacional e transnacional 

multiescalar, recuperando, com novas temáticas, relações e instrumentos 

de ação, formas que estiveram presentes a partir do século XIX, sob 

outras temáticas, vínculos e ideologias, tais como as internacionais. 

b) Uma renovação dos atores sociais (que compartilham e dão sentidos 

diferentes à cena da mobilização social e da ação coletiva), que se 

diferenciam das gerações de militantes dos anos de 1960-1980 

(socializadas com experiências e influências diversas: das esquerdas, da 

oposição aos regimes políticos locais, especialmente os regimes militares, 

da atuação da Igreja cristã na América Latina, nas décadas de 1970 e 

parte de 1980, e do cenário socioeconômico, de profundos contrastes e 

injustiças sociais). O reencaixe temático das lutas e movimentos levou 

também ao reposicionamento de sujeitos políticos relevantes (como é o 

caso, p. ex., dos indígenas na região andina, de um ativismo rural cada 

vez mais proativo em diferentes regiões do mundo, e de movimentos de 

luta em defesa da diversidade cultural, sexual etc.). 

c) O alargamento do campo participativo-institucional e de um “paradoxo 

democrático” no mundo ocidental, que pode ser resumido na ideia de que 
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o ideal democrático é cada vez mais geral, mas os regimes que o 

reivindicam suscitam fortes críticas e reticências. 

d) A mudança significativa no cenário internacional (globalização, 

guerras, crises econômicas, novas disputas pela hegemonia etc.) e 

regional (um reposicionamento relativamente mais autônomo da América 

Latina no sistema-mundo e uma maior abertura brasileira – ainda que 

contraditória – aos vizinhos latino-americanos). 

e) Uma tendência crescente á articulação de críticas ao eurocentrismo e 

ao “ocidentocentrismo” ainda imperante nas ciências sociais, de forma 

geral, e na sociologia dos movimentos sociais, de maneira particular. No 

passado estas críticas focalizavam-se em termos como centro/periferia, 

desenvolvimento/subdesenvolvimento; Primeiro Mundo/Terceiro Mundo 

etc. Hoje proliferam as referências a outras tensões, tais como local

 /global ou Norte/Sul e suas respectivas rupturas dicotômicas como 

“global” e “Sul Global”, entre outros. (GOHN, 2012, p. 8-9). 

 

Prova disso é a contemporaneidade dos movimentos sociais, que apresenta uma 

busca pela produção e circulação de informações e encontra na Internet um caminho para o 

desenvolvimento de alternativas que fogem às imposições das mídias tradicionais; mas isso 

não torna os outros meios nulos ou menos significativos. Há uma relação entre os meios 

antigos com os novos, e os temas pautados passam a circular por todos eles. 

As novas perspectivas sobre os MS apontam que na atualidade é necessário agir 

conforme suas rotinas, mas com um pensamento global – já que os contextos históricos os 

levam para esse caminho.  

Também é importante pontuar que as diversas temáticas e objetos a serem avaliados 

unem interpretações das mais variadas áreas, ressaltando que não há só uma pauta no 

campo teórico e metodológico dos MS. E por mais que haja a complementaridade entre 

áreas a fim de desenvolver de melhor forma as pesquisas no campo, os movimentos 

globalizados carecem, ainda, de produções teóricas mais significativas – e parte dessa 

superficialidade teórica se dá devido a tantas demandas e conflitos ocorridos através das 

mudanças efetuadas pela/através da globalização. Gohn (2012) diz que apesar de as teorias 

não serem capazes de transformar a realidade, sem elas não há a possibilidade de 

transformações sociais, e cita Tilman Evers para evidenciar que “o potencial transformador 

dos movimentos sociais não é político, mas sociocultural” (EVERS apud Gohn, 2008, p. 
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62). Complementa ainda, que os MS procuram formar sua identidade através de uma auto-

percepção de suas potencialidades e limitações. 

Gohn (2008, p. 14) cita Touraine ao trazer a ideia de que os MS são a verdadeira 

exteriorização das necessidades da sociedade, de maneira que expressam a resistência à 

opressão e à procura pelo inovador. E Gohn (2008) complementa esse pensamento ao 

declarar que os MS fluem na realidade e sempre criam um ambiente de ação coletiva, e 

conclui que: “Só os movimentos sociais têm a capacidade de reinventar e reorientar o 

Estado e suas políticas e exigir a superação da submissão do Estado às políticas 

socioeconômicas contrárias aos interesses de uma sociedade e de um povo” (p. 159). 

Apesar da categoria dos MS sempre estar ligada às mais diversas análises, alguns 

pesquisadores passaram a dar mais importância e foco às redes sociais e deixaram os 

movimentos sociais um pouco de lado. E a realidade mostra que o envolvimento dos MS 

com as redes sociais e os novos meios de comunicação está mais forte a cada dia, levando 

a entender que o agir comunicativo atua cada vez mais de forma globalizada e renovada, 

mostrando assim que o desenvolvimento e a busca pela compreensão dos novos 

movimentos ainda é digna de desempenho e interesse por parte dos teóricos da área. 

Após a observação dessas citações fica mais evidente a profundidade do campo e às 

inúmeras vertentes as quais as pesquisas nos Ms podem ser direcionadas. Ressaltando, 

mais uma vez, que no caso deste trabalho o horizonte é a relação entre os movimentos 

sociais e as redes sociais na internet. 

 

1.2.2 Movimentos Sociais inseridos na Cultura da Convergência 

As mídias têm sofrido diversas mudanças ao longo dos anos. Tal mudança ocorre 

pela inovação e pelo avanço da tecnologia, fazendo com que a comunicação passe por 

transformações para acompanhar esse ritmo. Na década de 90 houve suposições de que as 

novas mídias levariam ao fim das antigas, e que a internet permitiria o livre acesso dos 

consumidores a conteúdos que lhes fossem mais interessantes. 
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O que ocorreu, no entanto, foi o entrelaçamento entre as mídias novas e as antigas, 

bem como a interação entre os produtores de mídia e os consumidores. O que antes 

separava os meios de comunicação foi derrubado pela tecnologia, e o mesmo conteúdo 

passou a fluir em diversos canais diferentes. Henry Jenkis (2009) chama esse fenômeno de 

Cultura da Convergência, e explica que refere-se ao “fluxo de conteúdos através de 

múltiplas plataformas de mídia à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 

comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação” (p. 29), e explica 

que este público faz de tudo em busca de experiências de entretenimento. 

Considerada um processo cultural, a convergência faz alusão ao fluxo de imagens, 

ideias, histórias e relacionamentos por meio do maior número de canais midiáticos 

possíveis, sem necessariamente ocorrerem nas máquinas, mas sim na mente dos 

consumidores e em suas redes sociais. Portanto, deve-se compreender a convergência 

como uma relação interconectada de pessoas com as novas mídias. 

Ithiel de Sola Pool (apud JENKINS, 2009, p. 54) diz que a convergência não indica 

estabilidade ou unidade, e que apesar de haver uma força contínua pela unificação, a tensão 

com a transformação é sempre presente. O autor diz que “não existe uma lei imutável da 

convergência crescente; o processo de transformação é mais complicado do que isso.” (p. 

54). Isso indica que por mais que haja um entendimento e um estudo sobre o fenômeno da 

convergência, seria prepotente acreditar que há formas de limitar em fórmulas precisas a 

sua existência. Jenkins (2009) ainda afirma que a era atual é “marcada por decisões táticas 

e consequências inesperadas, sinais confusos e interesses conflitantes, e acima de tudo, 

direções imprecisas e resultados imprevisíveis.” (p. 38) 

O autor também não crê na união de todas as mídias em um só aparelho, para ele a 

convergência refere-se a produção, veiculação e consumo das mídias, e não apenas os 

aparelhos. A convergência é, portanto, muito mais ligada à forma em que as informações 

são recebidas, interpretadas e re-enviadas pelas pessoas; considerando sempre que essa 

movimentação ocorre em diversos canais de comunicação, havendo a interatividade de 

todos. O autor complementa: 
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A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados 

que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de 

consumidores individuais e em suas interações sociais com outros. Cada 

um de nós constrói a própria mitologia pessoal, a partir de pedaços e 

fragmentos de informações extraídos do fluxo midiático e transformados 

em recursos através dos quais compreendemos nossa vida cotidiana. 

(JENKINS, 2009, p.30). 

 

As tecnologias são apenas sistemas de distribuição e produção, já os meios de 

comunicação são sistemas culturais. A tecnologia oscila o tempo todo, mas os meios de 

comunicação ficam e formam uma categoria cada vez mais complexa. Não há a 

substituição das antigas mídias, mas sim sua transformação através da introdução da 

tecnologia. 

Cada mídia funciona de uma forma, mas a união de todas cria um plano completo e 

um entendimento maior sobre o assunto em pauta. Este modelo de transmídias gera 

alternativas, e as pessoas podem escolher seu envolvimento com determinado tema. 

Jenkins (2009) também afirma que a narrativa transmidiática é um novo modelo que surgiu 

com a convergência das mídias, que capta as exigências dos consumidores e precisa da 

participação ativa dos mesmos. A integração de informações através dessa interatividade é 

uma das características de uma nova forma de cultura. O autor diz que “... os consumidores 

estão lutando pelo direito de participar mais plenamente da sua cultura.” (p. 46). 

De forma que o fenômeno está transformando a cultura e a sociedade, atualmente 

não há um indivíduo que domine todos os saberes; todos sabem um pouco de tudo, e estes 

conhecimentos combinados geram a Inteligência Coletiva. Jenkins (2009) diz que há um 

incentivo para que exista uma conversa sobre a mídia consumida, já que há mais 

informações sobre um determinado assunto do que alguém possa guardar. O autor diz, 

ainda, que é necessário unir e associar recursos e habilidades para o maior entendimento da 

sociedade. “A inteligência coletiva refere-se a essa capacidade das comunidades virtuais de 

alavancar a expertise combinada de seus membros. O que não podemos saber ou fazer 

sozinhos, agora podemos fazer coletivamente.” (p. 56) 

Com a facilidade de aquisição de diversas máquinas, que são consumidas e 

produzidas juntas, as pessoas passam a unir informações e concepções, e a encontrar 

interesses comuns; assegurando uma maior movimentação de mensagens e conteúdos que 
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não são mais apenas mero entretenimento. Pierre Lévy (apud JENKINS, 2009, p. 328) diz 

que o poder das comunidades de conhecimento vale como uma expressiva correção às 

fontes de poder tradicionais, como o Estado-nação. O autor afirma, ainda, que embora o 

exercício desse poder esteja em fase de aprendizado, há quem o tema. Jenkins (2009) 

comenta:  

 

Estamos tentando criar códigos de ética e contratos sociais que irão 

determinar como nos relacionaremos uns com os outros, assim como 

estamos tentando determinar como esse poder irá se inserir no sistema de 

entretenimento ou no processo político. Parte do que precisamos fazer é 

descobrir como – e por que – grupos com diferentes formações, projetos, 

pontos de vista e conhecimentos podem se ouvir e trabalhar juntos pelo 

bem comum. (JENKINS, 2009, p.328). 

 

Trazendo consigo diversos pontos relevantes, a teoria da Cultura da Convergência 

explica e embasa essa sociedade que está cada vez mais ligada às tecnologias; formada por 

pessoas que não apenas consomem informação, mas também a produzem e se relacionam 

com o mundo através de troca de conhecimento. A abertura para a colaboração e interação 

do público traz para a atualidade o valor pelo coletivo, e a convergência de informações 

leva a uma cultura em que a busca incessante por atividades, aprendizagens, 

desenvolvimento e socialização através do conhecimento torna-se cada vez mais relevante. 

A ideia de convergência midiática expressa a nova ligação da sociedade com os 

meios de comunicação. Jenkins (2009) observou o início dessa reformulação através da 

cultura popular e do entretenimento comercial, o que colabora no entendimento das novas 

dinâmicas sociais e movimentos culturais. O autor afirma, ainda, que os processos atuais 

levarão às futuras aprendizagens, trabalhos, política etc. A partir desse contato maior do 

público, de sua colaboração e interação, as questões sociais, políticas e mercadológicas 

passarão a ser, cada vez mais, desenvolvidas e trabalhadas com mais habilidade. 
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1.2.3 Movimentos em Rede 

Tendo em vista que as redes sociais formadas com base na internet possuem um 

caráter aparentemente autônomo, o controle governamental e seu monopólio sobre os 

meios de comunicação de massa (como a rádio e a TV) teve sua base de poder abalada. 

Castells (2013) destaca o papel da internet em desencadear, ampliar e coordenar 

manifestações espontâneas como expressão de indignação. Diz que a união entre redes 

internautas e pessoais possibilitaram a erradicação destes novos movimentos. 

Ao observar a sociedade atual percebe-se a necessidade de analisar a influência das 

tecnologias no dia-a-dia das pessoas. Com a inserção de indivíduos na “Cultura Digital”, 

há a geração de uma sociedade mais crítica, democrática e imparcial; e a troca de 

informações, que está cada vez mais ampla, permite o aprimoramento de uma consciência 

política mais elaborada. Lemos (2003) afirma que o aproveitamento das tecnologias para a 

produção de conteúdos e o compartilhamento de informações enriquecem a cultura e 

modificam a política. E explica que o objetivo é potencializar as ferramentas digitais para 

a expressão livre dos MS e de suas reivindicações políticas. 

Assim, a interação com a tecnologia é fundamental para as conquistas e a 

participação coletiva da sociedade nas transformações políticas, culturais e sociais. Há, 

portanto, a formação de uma cultura participativa. A mídia passa a ser uma fonte para a 

interpretação da sociedade, de forma que a experiência individual se modifica e se amplia; 

na intervenção da opinião pública, e na formação de identidades individuais e coletivas. 

Dentre as inúmeras atividades efetuadas na internet, o ativismo político encontra-se 

como uma das modalidades mais prósperas. Podendo realizar-se por meio de ativistas, 

militantes, radicais ou revolucionários, Assis (2006) defende que cada expressão traz um 

significado diferente e indica a utilização do primeiro termo, já que os outros 

correspondem a: defesa por uma única causa e atitudes incomuns e extremistas, já o 

ativismo: 

 

É “mais” que um militante – participa de um grupo, segue seus ideais, 

mas também vai às ruas e cria situações de conforto com seus alvos – e 

“menos” que um revolucionário – suas ações não buscam remodelar o 

sistema de poder vigente de forma impositiva. O ativista é um agente 
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engajado, movido por sua ideologia a práticas concretas - de força física 

ou criativa – que visam desafiar mentalidades e práticas do sistema sócio-

político-econômico, construindo uma revolução a passos pequenos. 

(ASSIS, 2006, p. 14). 

 

Tendo isto citado, é possível dizer que os ativistas atuam com solidariedade em 

variadas causas, relacionam-se em distintas manifestações, procuram por mudanças 

políticas, sociais e econômicas. Além disso, entendem que condutas momentâneas e 

aleatórias não são suficientes para consolidar as transformações exigidas – e que as 

mesmas necessitam de tempo e de manifestações contínuas. 

Amaral e Montardo (2011) interpretam o ciberativismo como um objeto de estudo, 

que visa apresentar ‘reflexões sobre a potencialização da ação do indivíduo/coletividade 

em termos de ação política’ (p. 108). Já Rigitano (2003) limita o termo ao sinônimo de um 

ativismo digital – que usa a internet como meio de comunicação (ou para receber 

informações alternativas ou para coordenar ações online e off-line). 

Em parte, Cavalcante (2010) concorda ao apontar que o ciberativismo não acontece 

apenas na internet, mas também fora dela. Ainda, segmenta o ciberativismo em três 

grupos; em que o primeiro conscientiza e apoia, o segundo organiza e mobiliza, e o 

terceiro trabalha com ações e reações. 

O ciberativismo vem para aprimorar os objetivos do ativismo, sem que haja o 

fomento do radicalismo, mas sim a divulgação mais aprimorada de informações sobre a 

causa em que os manifestantes estão inseridos. A rede torna-se, dessa forma, apenas mais 

um local em que os ativistas podem trabalhar o valor das manifestações off-line- e através 

dela (e de sua potência para armazenamento de dados) há uma melhor organização e 

elaboração dos MS. 

Mitre (et al 2003) diz que o ciberativismo objetiva agregar diversos grupos e 

indivíduos que lutam em prol do aperfeiçoamento social – e que através da internet os 

ativistas podem conhecer e se unir a inúmeras causas distintas. Ainda, é destacado que a 

disseminação do uso da internet nos movimentos sociais bem como a observação de 

variados grupos é importante, já que há geralmente “uma grande distância entre os líderes 

de movimentos de base local e os entusiastas das redes eletrônicas de informação” (p. 



42 

 

77).O autor diz, ainda, que para reduzir esta distância é necessário o conhecimento dos 

militantes em relação às políticas e lutas que acontecem no ciberespaço. 

É necessário entender a importância de familiarizar-se e compreender-se as técnicas 

da internet, visto que a carência desse discernimento pode acarretar em problemas e 

limitações na percepção dos ativistas sobre os movimentos. 

Dias (2007) leva essa discussão mais a frente, ao defender que a internet não é só 

um lugar a serem jogadas informações sobre um MS: os ciberativistas têm de filtrar os 

conteúdos, já que o internauta encontra-se, ali, em um ambiente com ilimitadas distrações. 

Levando o ativismo ao meio online, os ciberativistas levam aos MS uma 

interculturalidade em que os manifestantes não mais lutam por apenas uma causa. No 

entanto, é de suma importância compreender que o ciberativismo não se limita apenas à 

internet, e sim que a utilizam como apoio e força para sua atuação no ambiente off-line.  

Peruzzo (2013) afirma que a utilização da internet e das redes sociais virtuais traz 

um avanço notável nos movimentos sociais. Para ela, essas mídias (Facebook, Twitter, 

Youtube etc.) tornam-se ambientes comunicacionais capazes de transmitir informações, 

decidir pontos de encontro, facilitar relacionamentos e articulações entre indivíduos, 

executar ações e criar comunidades. (p. 79). Ainda, convertem-se em locais para debate, 

difusão de ideias e ideais, acesso e trocas de conhecimento. Por meio de toda essa troca de 

informações, os indivíduos envolvidos passam a discernir problemas e possibilidades, bem 

como crescem na capacidade de argumentação em busca de soluções para os temas 

levantados.  

 

Da segurança do ciberespaço, pessoas de todas as idades e condições 

passaram a ocupar o espaço público, num encontro às cegas entre si e 

com o destino que desejavam forjar, ao reivindicar seu direito de fazer 

história – sua história -, numa manifestação da autoconsciência que 

sempre caracterizou os grandes movimentos sociais. Os movimentos 

espalharam-se por contágio num mundo ligado pela internet sem fio e 

caracterizado pela difusão rápida, viral, de imagens e ideias. 

(CASTELLS, 2013, p. 8). 
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Especificamente no Brasil, Scherer-Warren (1996) sugere que as redes de 

movimentos possuem, também, algumas características costumeiras, como: “busca de 

articulação de atores e movimentos sociais e culturais; transnacionalidade; pluralismo 

organizacional e ideológico; atuação nos campos cultural e político” (p. 119) 

A internet, por ser um canal de várias vias, possui um espaço para o processo de 

reflexão das mensagens recebidas, onde a mídia informa ao usuário, que lê, compartilha, 

comenta, indica, fazendo buzz3 e gerando mídia espontânea, não só consumindo, mas 

também produzindo; de forma diferente das mídias tradicionais. A cada interação há uma 

circulação nova das informações, e o indivíduo passa a ser mais reflexivo e crítico, 

trazendo aos movimentos sociais uma nova forma de desenvolvimento e alcance. Sendo 

assim, esse meio oferece perfeitas circunstâncias para a criação de canais informativos e 

interativos, fugindo aos meios de comunicação de massa, que é uma mídia de via única. 

Os ambientes eletrônicos são essenciais para a troca de ideias e percepções dos 

atores da sociedade; trazendo à esfera pública, através dos movimentos sociais, questões 

relevantes e que até o momento não haviam sido consideradas. Na internet essas questões 

têm um local para se articularem e tornarem-se públicas, possibilitando a inserção de cada 

vez mais pessoas. Manuel Castells (2013) diz que “mais uma vez os indivíduos realmente 

se uniram para encontrar novas formas de sermos nós, o povo.” (p. 9) 

Manuel Castells (2013) afirma que é a interação entre ambientes naturais e sociais 

que gera significados para os indivíduos, de forma que há a conexão entre as redes da 

natureza e as redes da sociedade. Para a formação de redes é necessário o ato de se 

comunicar, e com a transformação da tecnologia “... a era digital amplia o alcance dos 

meios de comunicação para todos os domínios da vida social”. (p. 14) 

Através da criação de um espaço em que as informações chegam por meio das mais 

variadas fontes, com capacidade para alcançar indivíduos em todo o mundo, e com a 

progressão das práticas coletivas, há a construção de redes; que transformam a tecnologia 

                                                 
3 Este termo é muito utilizado em marketing para definir uma ideia que surge e se espalha de maneira 

diferente e rápida através dos comunicadores, contagiando e incentivando as pessoas. 

Buzz significa zumbido, zunido, burburinho. É uma palavra da língua inglesa. Significa também um 

murmúrio, um sussurro.  Pode-se dizer que seria o marketing boca-a-boca feito na internet. Disponível em: 

http://www.significados.com.br/buzz/ Acesso em: 05 de abril de 2015. Mais em: Buzz: A Era do Marketing 

Viral, SALZMAN, 2003. 

http://www.significados.com.br/buzz/
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em algo conveniente para o processo de mobilizações sociais. Castells (2013) diz que as 

redes de comunicação são decisivas na construção do poder, e que é essencial ao MS ter 

uma comunicação autônoma que o permita relacionar-se com a sociedade em geral, 

fugindo do controle dos possessores do poder da comunicação. (p. 16). 

O autor afirma que o trabalho fora da internet e as formas tradicionais de reunião de 

indivíduos também foi importante – visto que desta forma a multimodalidade da 

comunicação ultrapassou os obstáculos como isolamento e possibilitou a superação do 

medo em unir-se e lutar. (p. 51). 

Dados os novos modos de troca de informações e de comunicação, percebe-se, 

também, uma alteração nas esferas públicas e o aprimoramento nos meios de comunicação 

tradicionais. Essa movimentação gerou o processo de convergência das mídias, onde há 

uma tendência crescente de agregação entre diferentes canais de comunicação.  

 

Essas formas de comunicação germinam no contexto dos movimentos 

populares ou em coletivos envolvidos em dinâmicas de transformação das 

sociedades, o que justifica sua inclusão neste texto, mesmo que de 

passagem. Elas se reelaboram no processo histórico, ou seja, os 

movimentos sociais e comunidades incorporam as tecnologias de 

informação e comunicação do seu tempo. Passam do presencial ao 

virtual, do movimento comunitário de bairros às comunidades virtuais de 

escolha, do alto-falante a webrádio, da TV de rua à TV comunitária no 

sistema cabo, do jornalzinho impresso à plataforma colaborativa na 

internet... Há um esforço contínuo de incorporar o novo, às vezes lento, 

mas que aos poucos também aderem à blogosfera e ali se posicionam 

através de blogs, sites, redes virtuais, televisões, vídeos, plataformas etc. 

No entanto, persistem as formas mais tradicionais de comunicação, dada 

a diversidade que caracteriza o Brasil. Às vezes é ainda comunicação face 

a face, o alto-falante, a rádio comunitária no dial que falam melhor para 

alguns segmentos populacionais. (PERUZZO, 2013, p. 89). 

 

A autora também diz que: “Cabe ainda um alerta da existência de truques que 

podem camuflar situações de adesão na forma de perfis falsos nas redes ou na replicação 

artificial, como no caso do Twitter, em que se forjam dados e fluxos fantasmagóricos.” (p. 

83). Ou seja, por mais que haja a afiliação de diferentes canais e mesmo com a 

reelaboração de todo o processo de comunicação, ainda é necessário uma percepção e uma 
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atenção às informações recebidas através das redes para evitar desentendimentos e 

redistribuições de notícias errôneas. 

Já Castells (2013) considera que o uso das tecnologias de informação e 

comunicação beneficiam a democratização e fortalecem a democracia e a autonomia da 

sociedade civil. (p. 82). Complementa que as redes digitais tiveram efeito sobre a 

intensidade e a potência dos novos movimentos, e que é claro que o Facebook e o Twitter 

não promovem revoluções, mas que seria ignorância desprezar o fato de que o uso 

estratégico “da mídia digital para conectar públicos regionais juntamente com redes de 

apoio internacionais, habilitaram os ativistas... a algumas das maiores manifestações de 

protesto desta década...” (p. 84). No entanto é interessante ressaltar que, evidentemente, 

nem todos os segmentos da população têm o mesmo acesso e a mesma facilidade de 

utilizar as novas tecnologias de informação e comunicação. 

Castells (2013) conclui o pensamento afirmando que a relação entre redes digitais e 

ocupação do espaço urbano criaram a plataforma para organizar e deliberar as ações dos 

movimentos. Diz, ainda, que os movimentos sociais em rede continuarão a lutar, discutir e 

evoluir assim como todos os movimentos sociais na história – e que a produtividade 

histórica e social através da prática de um MS bem como seu efeito sobre a sociedade são a 

questão mais relevante para apontar o real significado de um movimento. 

Por mais que seja cedo para analisar o resultado desses movimentos, é possível 

afirmar que o critério e o pensamento da sociedade sobre o governo, a cultura e a economia 

já obteve mudanças. Castells (2013) afirma que “o legado de um movimento social 

consiste na mudança cultural que produziu com sua ação” (p. 175). 

É claro que estes novos movimentos estão reformulando a esfera pública e a 

interação entre indivíduos e sociedades, utilizando da internet para construir uma 

multiculturalidade e procurar apoio nos mais diversos lugares. O tempo e o espaço 

deixaram de ser obstáculos, e encontraram nas redes da internet um ambiente capaz de 

transportar ideais e trocas de experiências – aumentando, assim, a peculiaridade e a 

complexidade de cada movimento ao redor do mundo. 
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1.3 Mídia e Formação de Opinião 

Antes de observar os movimentos em rede, é necessário fazer uma reflexão sobre 

a mídia e em seu poder na sociedade contemporânea. Visto que a mídia é uma das 

maiores forças da atualidade, com ações evidentes na formação de opinião pública, é 

importante observar como a mesma afeta o indivíduo, suas perspectivas, visões e ideais, 

e a maneira em que isto se transfere para os movimentos sociais. Além disso, é mais 

relevante ainda notar a relação direta entre mídia e movimentos, considerando que “a 

mídia tem o poder de construir ou de contribuir para a destruição de um movimento 

social.” (GOHN, 2000, p. 21-22). 

 

1.3.1 A Mídia e a Reprodução da Realidade 

A mídia pode ser caracterizada como o conjunto de organizações que produzem e 

transmitem informações – seja através de jornais, rádio, tv, internet e outros (GOHN, 

2000, pg. 19); e que devido ao tratamento da mídia como entretenimento e até mesmo 

lazer, o significado da mesma tem sido pouco observado. A autora também não deixa de 

citar que a mídia tomou um papel de destaque na formação da opinião pública e até 

mesmo com grande influência nos caminhos em que alguns acontecimentos tomam. 

Já com a circulação dos primeiros jornais houve a atenção sobre a influência e o 

poder dos meios de comunicação e em sua relação com o público. Ainda no início do 

século XX, os meios de comunicação apresentaram novidades na maneira de organizar, 

produzir e circular o consumo cultural – ao trazer novos campos tecnológicos, sociais e 

culturais ao mercado. Vizer (2007) acredita que o século XX foi marcado como ‘a era das 

comunicações massivas’ devido a produção de bens culturais e simbólicos pelas 

comunicações que – através da tecnologia – puderam articular processos sócio-culturais 

bem como operar sobre as práticas e percepções do público. 

 

A tecnologia, como a linguagem, é uma mediação nas interações entre os 

humanos e os seus objetos. Seu desenvolvimento condensa e transforma 

as práticas sociais, renovando algumas, atrofiando outras, até quando se 

trata da produção de mensagens. Ela opera, junto com as outras técnicas 
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(ações), sobre os materiais significantes, na medida em que agencia 

diferentes formas de registros semióticos. (FERREIRA, 2007, p. 15). 

 

Já na segunda metade do século, a crescente agregação da televisão trouxe às 

tecnologias midiáticas poder e legitimidade suficientes para influenciar diretamente a 

agenda pública. Ao longo do desenvolvimento de novas possibilidades de captação, 

registro e reprodução da realidade, o campo midiático passou de um poder simbólico para 

um político e econômico – apto para anunciar ao público o que era ou não importante, o 

que era ou não verdade, e quais notícias mereciam sua atenção. 

É necessário reconhecer o papel crucial que as mídias exercem no que diz respeito á 

construção social da realidade – já que disponibilizam conhecimentos e informações 

fundamentais para a visão do mundo. Tendo isto dito, Correia (2007) ressalta como é 

primordial olhar as mídias pela ‘forma como intervêm na percepção e configuração da 

cultura’ (p. 71-72). 

Citando Castells, Gohn (1996, p. 25) diz que, na atualidade, a mídia é a 

representação da nossa cultura e, ainda, que esta pode delinear consciências, 

comportamentos, opiniões e afins. Gohn (1996) complementa que ela traz um “poder que 

possui certas características que estão semi-ocultas, com regras próprias, podendo 

estabelecer articulações não visíveis, que poderá tanto democratizar a informação como 

escamoteá-la, ou distorcê-la.” (pg. 20)  

Dewey (1927) diz que as representações fiéis da realidade não alteram a opinião 

pública – somente nos debates da vida comunitária. Para o autor, o objetivo das mídias – 

bem como de suas notícias – é apresentar eventos, histórias e inquéritos a fim de que os 

indivíduos formem suas próprias opiniões. Já Chauí (2000) explora o fato de que as 

empresas midiáticas utilizam de suas relações políticas para impor o caráter otimista ou 

negativo da matéria, alterando dessa forma, a natureza real das notícias veiculadas. Nesta 

linha, Correia (2007) diz que a ‘gramática do mostrar’ (p. 76) não se retém ao mostrar, mas 

também torna apelativo e seduz – construindo, assim, a espetacularização da informação.  

Tendo em vista estas percepções pode-se dizer que, na atualidade, a comunicação 

de massa realmente utiliza de sua credibilidade e confiabilidade do público para tornar as 
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notícias mais aceitas como verdadeiras, colocando em questão a confiança de Dewey nas 

mídias e no papel transparente de exposição da realidade. 

Chauí (2000) diz, ainda, que apesar da capacidade dos aparelhos de comunicação 

(rádio, tv etc) em levar o mundo à casa de cidadãos comuns, o que realmente aparece é um 

mundo falso, “montado” e fora da realidade. E que as grandes empresas de comunicação 

de massa organizam suas notícias de acordo com o horário da transmissão, os conteúdos a 

serem trabalhos e público específico do período. Também afirma que por meio de uma 

ordem sistemática estabelecida, as notícias são selecionadas de forma a omitir o que possa 

desagradar os patrocinadores ou poderes envolvidos. (p. 48). 

 

... somos persuadidos de que efetivamente vemos o mundo quando vemos 

a TV. Entretanto, como o que vemos são as imagens escolhidas, 

selecionadas, editadas, comentadas e interpretadas pelo transmissor das 

notícias, então é preciso reconhecer que a TV é o mundo. (CHAUÍ, 2000, 

p. 50). 

 

Além disso, conforme aconteceu a expansão da comunicação de massa houve, 

também, uma certa vulgarização cultural e a transformação da realidade em um mero 

espetáculo em busca de audiência e maiores vendas, além de desviar a atenção do público 

de temas recorrentes como desvio de dinheiro público e poder corruptivo. A esse respeito, 

Gohn (2000) afirma que os interesses políticos e econômicos “formatam as considerações e 

as análises que configuram a apresentação das informações, denotando um processo onde a 

notícia é construída como mensagem...” (p.23) dessa forma a mensagem constrói uma 

opinião pública ao invés de apenas informar o público, como deveria ser.  

Neste sentido, Correia (2007) diz, ainda, que deve haver uma cautela especial sobre 

a maneira em que a mídia estrutura a noção de espaço e tempo, e como direciona os 

‘conhecimentos adquiridos que permite a mobilidade entre diversos âmbitos de 

significado’ (p. 72). 

Chauí citando Lefort (2000, p. 75-76) defende que a mídia deve cumprir seu papel 

de veicular a informação “não de um pólo particular a outro pólo particular, mas de um 

foco central circunscrito que se dirige ao todo indeterminado da sociedade.” (p.75) Diz, 
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ainda, que foi criada uma imagem de relação recíproca entre emissor e receptor – e que 

esta reciprocidade deveria tornar-se verdadeira nas relações sociais. Apesar de ser uma 

ideia utópica, a evolução da tecnologia trouxe, se não essa reciprocidade, ao menos uma 

chance de correspondência entre as grandes mídias e o indivíduo comum – visto que antes 

da Internet a resposta direta do público – bem como sua interação com a grande mídia – 

era inviável. 

O desenvolvimento das tecnologias de informação trouxe consigo uma evolução 

nos sistemas comunicativos, visto que tornou possível a maior interação entre público e 

informante, indivíduos que vivenciam diferentes contextos sociais e até mesmo a 

integração entre espaço público e privado. Gohn (1996, p.25), ao comentar Castells, 

comenta que a nova mídia tem pluralidade de mensagens e fontes, possibilitando ao 

público ser o próprio informante e, além disso, o tornando capaz de selecionar o que lhe é 

de interesse. Isso traz a reflexão de que a mídia de massa no sentido tradicional está se 

esvaindo, de forma que hoje em dia não há mais um número restrito de mensagens a 

serem enviadas a uma massa homogênea.  

A facilidade da internet e de outras tecnologias trouxeram à sociedade a 

competência de se informarem através de mais de um meio comunicacional, de trocarem 

informações e experiências e, assim, possuírem mais aptidão para tratar de assuntos tanto 

pessoais quanto de interesse público.  

 

As pessoas assimilam informações, as interpretam e produzem novos 

signos, emitindo novas informações que, por sua vez, afetam outras 

subjetividades, agenciam novas interpretações e provocam geração de 

novos signos em um processo semiótico contínuo que perpassa todas as 

relações de poder em que os indivíduos estão envolvidos, sejam 

micropolíticas, sejam macropolíticas. Não cabe, pois, falar de um complô 

neoliberal mundial, mas de um novo modo de produção capitalista que é 

também um modo de produção de subjetividades, valendo-se de novos 

aparelhos - como as mídias contemporâneas. Este novo modo de 

produção é capaz de promover simbioses, hegemonizando os processos 

informativos, comunicativos e interpretativos. (MANCE apud GOHN, 

2008, p. 21). 
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Aqui percebe-se que a leitura crítica da mídia é essencial para evitar a 

tendenciosidade ou a falta de opinião em temas recorrentes da sociedade – e que questionar 

o que a mídia expõe sobre os movimentos sociais é indispensável, visto que nem sempre o 

que é divulgado é autêntico – bem como distorcido de acordo com seus interesses – e, 

muitas vezes, os processos sociais são abordados com limitações pela mídia. Entretanto, 

não deve-se deixar de lado o fato de que a mídia também é parte do sistema cultural – a 

partir do momento em que nela há o espaço para o crescimento e aprimoramento de 

eventos e situações sociais, sua presença torna-se importante desde o controle social até 

como um ambiente para informação.  

 

1.3.2 A máscara de Guy Fawkes: como a mídia forma concepções culturais 

Como exemplo deste entrelaçamento entre as diferentes mídias e da 

multiculturalidade nos novos movimentos sociais pode-se ressaltar a presença da máscara 

do filme V de Vingança nas manifestações ao redor do mundo, bem como destacar a 

importância que seu simbolismo trouxe para a nova geração de mobilizações.  

A máscara de Guy Fawkes (ou a máscara de V) tornou-se um símbolo referência 

para movimentos sociais ao redor do mundo, deixando a ficção e deslocando-se para o 

mundo real devido à sua imagem e ideia de política – principalmente após sua adoção pelo 

grupo Anonymous. Dessa forma é possível entender como a mídia é capaz de formar 

concepções culturais e a maneira em que influencia e é influenciada pelos contextos sociais 

em que está inserida. Como tornou-se um ícone mundial referente à luta e manifestações 

cabe aqui uma breve explicação de sua história desde seu sentido ficcional até sua tomada 

em seu espírito ideológico. 

V de Vingança é uma história adaptada da série em quadrinhos de Alan Moore e 

David Lloyd. A HQ tem como inspiração a Conspiração da Pólvora de 1605, uma tentativa 

de assassinato do rei Jaime I da Inglaterra por um grupo de católicos. Na noite de 5 de 

novembro haveria uma cerimônia em que estariam presentes todos os membros da Câmara, 

assim como o rei, e o plano consistia em explodir o Parlamento no momento da mesma. O 

que ocasionou a falha da execução do plano foi a preocupação dos conspiradores em avisar 

alguns simpatizantes da causa em afastarem-se do prédio na data prevista, já que um dos 
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avisos chegou aos ouvidos do rei fazendo com que uma revista fosse feita no prédio e Guy 

Fawkes fosse pego guardando a pólvora. Fawkes foi preso e torturado, e acabou por revelar 

os nomes dos outros conspiradores – ainda assim seu nome permaneceu como o mais 

conhecido até os dias atuais, e foi ele quem inspirou a máscara do personagem V. 

 (Figura 1 - Guy Fawkes e a Máscara de V de Vingança)4 

O filme, produzido por Joel Silver e pelos irmãos Wachowski e com direção de 

James McTeigue, foi lançado em 2006 e, apesar da noção de anarquismo ter sido deixada 

de lado na adaptação, os conceitos políticos apontados na obra audiovisual também 

tiveram sua peculiaridade (na versão do filme, por exemplo, houve mais importância no 

papel das massas para a transformação e decisão no enredo). Em geral a recepção do filme 

foi positiva, e gerou uma simpatia dos ideais propostos pelo personagem V. 

O enredo fala sobre a história de V, um homem que defende a liberdade e que 

busca a vingança daqueles que o desfiguraram. A narrativa desenvolve-se num futuro 

próximo quando o mundo está em crise e em guerra, e o Reino Unido é um dos únicos 

países que permanece estável – porém sob um regime fascista e totalitário do partido 

Norsefire.  

Em certo momento, V invade as transmissões da televisão estatal e encoraja o povo 

britânico a enfrentar o governo e se unirem em frente às Casas do Parlamento no dia 5 de 

novembro – para apoiarem a destruição destes edifícios, ao qual ele será responsável.  

                                                 
4 Disponível em: < http://www.infoescola.com/biografias/guy-fawkes/> Acesso em: 19 de janeiro de 2014. 

http://www.infoescola.com/biografias/guy-fawkes/
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Após todo o desenrolar do caso e das explicações e justificativas das ações do 

personagem V, e conforme há a aproximação do dia 5 de novembro, há uma distribuição 

de máscaras de Guy Fawkes por V para toda a população no Reino Unido, o que provoca 

um caos e um questionamento a respeito do governo de Norsefire. Em segundo plano V 

organiza a morte do Alto Chanceler, executa o chefe da polícia secreta e, já quase morto, 

deixa a decisão da explosão do Parlamento para Evey, sua “aprendiz”. 

Milhares de civis usando a máscara de Guy Fawkes marcham até o Parlamento para 

assistirem à explosão, e os militares presentes – sem comandantes para darem a ordem de 

fogo – tornam-se impotentes perante a uma rebelião. O Parlamento e o Big Bem explodem 

e são destruídos enquanto todos observam ao som da “Abertura 1812” de Tchaikovsky. 

O que torna a máscara de Guy Fawkes interessante é que ao mesmo tempo em que 

ela esconde um indivíduo e sua identidade, ela torna-se o discurso e a personificação de 

todo um movimento revolucionário. Seu conceito forte e idealista tornou possível a saída 

da ficção e a influência sobre um grupo significativo como o Anonymous, que adotou a 

máscara e posteriormente inspirou os maiores eventos de manifestos mundiais da 

atualidade, tornando-se um dos símbolos mais importantes de ativismo político da 

modernidade.5 Há, ainda, o simbolismo de uma ideia coletiva e popular, de um ideal que 

circula e não pode ser destruído. Como diz o personagem, “Por baixo desta máscara não há 

só carne… Por baixo desta máscara há uma ideia. E ideias são à prova de bala!”. 

Em entrevista ao site Uol, o ilustrador da HQ, David Lloyd, diz que a máscara de V 

é um retrato estilizado, uma representação de Guy Fawkes, e que o personagem adota a 

persona e a missão do revolucionário. Lloyd diz ainda que gosta de saber que atualmente a 

máscara é vista e usada como um símbolo de resistência, e que ela foi criada com este 

intuito. 6 Para o ilustrador, a máscara transforma todas as pessoas em uma só, uma massa 

que protesta por liberdade. 

Na luta entre o bem e o mal trazida através do personagem V e do Alto Chanceler 

do partido Norsefire, naturalmente, vemos o mal representado por um tirano que age 

                                                 
5 Disponível em: http://noticias.uol.com.br/album/2013/06/25/mascara-do-v-de-vinganca-vira-simbolo-de-

protestos.htm#fotoNav=1 Acesso em: 19 de janeiro de 2014. 
6 Disponível em: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/26/eu-tambem-iria-as-ruas-

diz-criador-de-mascara-sobre-protestos-no-brasil.htm Acesso em: 19 de janeiro de 2014. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilitch_Tchaikovsky
http://noticias.uol.com.br/album/2013/06/25/mascara-do-v-de-vinganca-vira-simbolo-de-protestos.htm#fotoNav=1
http://noticias.uol.com.br/album/2013/06/25/mascara-do-v-de-vinganca-vira-simbolo-de-protestos.htm#fotoNav=1
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/26/eu-tambem-iria-as-ruas-diz-criador-de-mascara-sobre-protestos-no-brasil.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/26/eu-tambem-iria-as-ruas-diz-criador-de-mascara-sobre-protestos-no-brasil.htm
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contrariamente à moral e a ética, que desestabiliza a sociedade e impõe uma política injusta 

e opressora. Em contrapartida, o bem é um personagem que leva ao público toda uma 

noção de esperaça, liberdade e poder para o povo.  

O que sensibiliza o expectador nessa história em questão é a busca da vingança de 

um personagem que sofreu injustamente e procura punir todos àqueles que já o fizeram 

mal. Suas virtudes e sua moral mostram-se presentes de maneira que o personagem V leva 

sua missão para além do sentido pessoal, procurando em sua prática deixar um legado 

vitorioso para toda a sociedade. 

O enredo, repleto de pontos-chave, traz emoções e sensações diversos que 

envolvem o público e garantem um final em que a tirania e o crime são, obviamente, 

castigados e a moral e a virtude são elevadas, garantindo o triunfo dos inocentes – um povo 

que sai vitorioso ao unir-se em prol da luta pela liberdade – e através do simbolismo 

espetacular da explosão do Parlamento. 

Unindo a necessidade de manter o anonimato com toda a sua noção de uma política 

direita e ideais dotados de integridade, além da motivação para a sociedade exigir e lutar 

pelos seus direitos (“O povo não deve temer seu Estado. O Estado deve temer seu povo.”), 

o grupo Anonymous7 passou a usar a máscara de Guy Fawkes e perpetuar seu ideal. Todo o 

significado por trás da máscara virou uma referência de busca por direitos sociais. Isto 

ligado às eventualidades políticas contemporâneas – como manifestações ao redor do 

mundo – fizeram com que o símbolo fosse re-utilizado cada vez mais e deixasse seu 

sentido fictício, deslocando-se para o mundo real e tornando-se um dos maiores – se não o 

maior – ícones associados à manifestações sociais contemporâneas.  

Estes fatos colocam em prova a teoria de que a mídia está cada vez mais envolvida 

no desenvolvimento histórico-cultural da sociedade. No caso de V de Vingança o enredo 

foi moldado para a realidade da época e posteriormente inspirou novos indivíduos com sua 

história, cumprindo a “tarefa” de transmitir uma moral ao público. 

                                                 
7 Na sua forma inicial, o conceito tem sido adotado por uma comunidade online descentralizada, atuando de 

forma anônima, de maneira coordenada, geralmente em torno de um objetivo livremente combinado entre si 

e voltado principalmente a favor dos direitos do povo perante seus governantes. A partir de 2008, o coletivo 

Anonymous ficou cada vez mais associado ao hacktivismo, colaborativo e internacional, realizando protestos 

e outras ações, muitas vezes com o objetivo de promover a liberdade na Internet e a liberdade de expressão. 

Disponível em: < http://news.ninemsn.com.au/article.aspx?id=459214> Acesso em: 20 de dezembro de 2014. 

http://news.ninemsn.com.au/article.aspx?id=459214
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Visto que uma história criada em uma ambientação ficcional e com eventos 

aparentemente distantes da veracidade da vida foi capaz de alterar e influenciar todo um 

contexto politico e social, fica ainda mais claro a noção de que a mídia é, de fato, capaz de 

formar concepções culturais. Como foi explicado, o filme foi apenas um prólogo para as 

ligações com a atualidade; o que realmente marcou foi a força do simbolismo da máscara 

de Guy Fawkes. Toda a sua idealização política e de libertação trouxe à sociedade 

contemporânea uma admiração e uma empatia para com a mesma, o que acarretou na 

adoção da máscara em movimentos sociais ao redor do mundo todo. 

 

1.4 Mídia, Violência e Movimentos Sociais 

1.4.1 Que violência é essa? 

A violência em movimentos sociais tem sido pauta em noticiários da TV, páginas 

de jornais, na rádio e em fóruns na internet. É fato que há conflitos quando se trata deste 

assunto, visto que as opiniões se dividem entre os defensores e aqueles que censuram 

quaisquer tipos de utilização de força – e fora a discussão sobre certo x errado, é 

importante pontuar como a violência tem sido exposta pela da mídia como chacina, 

massacre e sem a distinção entre o crime e a polícia.  

A violência em seu sentido etimológico (do latim vis) indica uma força praticada 

contra alguém. Sendo relacionada à brutalidade e envolvendo abusos físicos, psíquicos 

ou morais – a violência tem o poder de causar opressão através da intimidação e do 

medo.8 Marilena Chauí (2000) diz que a violência baseia-se em um ato corporal, 

psicológico ou moral pelo qual o indivíduo é tratado. “A violência é a brutalidade que 

transgrede o humano dos humanos e que, usando a força, viola a subjetividade (pessoal, 

individual, social), reduzindo-a à condição de coisa.” (p. 123). 

Medeiros (2009) cita Michaud para apresentar o termo violência, afirmando que de 

um lado esta apresenta ações e fatos que se opõem a ordem e à paz e, de outro lado, 

responde à uma forma de ser da força “neste caso, a violência é uma força brutal que 

desrespeita as regras e passa da medida” (p. 7). 

                                                 
8 Em: Simulacro e Poder, Marilena Chauí, 2000, p. 117-118. 
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Marilena Chauí (2000) diz ainda que tudo aquilo que utiliza da força para 

desnaturar um indivíduo, de maneira que vai contra a espontaneidade ou a liberdade do 

mesmo, torna-se um ato de violência. A autora defende que por danificar o corpo e a 

sociedade, a violência pode ser vista como algo sem limites, que provoca sentimentos de 

desonra e deslealdade. (p. 119). 

Para Medeiros (2009) a mesma pode ser apontada como ‘atos de violência’ e 

‘estados de violência’, sendo que no primeiro caso “a violência está presente em atos 

concretos de agressão, destruição e transgressão das regras e da ordem vigente” (p.2) – ou 

seja, atos fisicamente brutos, cabíveis de penalidades. Já no segundo caso “a violência está 

oculta em estados sutis de uso da força” (p.2) – como em casos de opressão e repressão 

discretos que utilizam da força quase de forma imperceptível. 

Michaud (apud Medeiros, 2009, p. 3) diz não haver “um saber universal sobre a 

violência” (p. 3), no entanto a define de forma abrangente dizendo que há violência quando 

um – ou vários – individuo causa danos a uma pessoa seja de forma física ou moral. (p. 10-

11. 

Devido ao tratamento da violência pela mídia (crimes apresentados como 

‘mercadoria’ e espetacularização da realidade), a contribuição para um entendimento 

crítico da violência se esvai. O discurso jornalístico trouxe, na expressão de Hanna 

Arendt (apud Chauí, 2000, p. 115), a “banalização do mal” – através da veiculação de 

imagens, ideias e expressões que levam a consolidação de um senso comum em que se 

bastam diagnósticos vazios, explicações superficiais e notícias a curto prazo – e que 

mantém a violência sempre presente em suas pautas. 

 

Fruto da superexposição de imagens violentas pelos media, o sujeito vai, 

gradualmente, perdendo a sensibilidade social ou, no mínimo, o 

sentimento de estranheza, diante de tais imagens. Assim, a violência está 

ganhando cada vez mais ares de normalidade e naturalidade, além de 

estar alcançando uma crescente aceitação social. (MEDEIROS, 2009, p. 

7). 
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Chauí (2000) diz que, introduzidas a estas imagens – relacionadas a termos como 

chacina, massacre e matança – estão fatos como crises éticas e políticas, fragilidade da 

sociedade e a falta de separação entre crime e polícia. (p. 115). Porém, defende que estes 

fatos são associados à violência de outra forma: “indicam impotência no combate à 

violência, já definida e localizada noutro lugar; ou seja, a questão ética, a social e a 

política não são percebidas como formas de violência, mas como instrumentos débeis 

para combatê-la” (p. 116-117). 

 

1.4.2 Quando a Violência é notícia 

Com a crescente agregação dos meios de comunicação à sociedade, o jornalismo 

conquistou seu espaço no que diz respeito a influência em debates políticos, intelectuais e 

de indivíduos – e, sem utilizar este ‘poder’ para discutir a violência de uma forma 

madura e autêntica “parecem compelidas a continuar falando sobre o crime como se as 

infindáveis análises de casos pudessem ajuda-las a encontrar um meio de lidar com suas 

experiências desconcertantes ou com a natureza arbitrária e inusitada da violência...” 

(Caldeira apud Costa, 2008, p. 124) 

Tentar compreender a violência como objeto de consumo deixa a realidade em 

segundo plano e as notícias tornam-se mero entretenimento, perdendo sua função social 

que é de informar, esclarecer e conscientizar a sociedade. É notável como os meios de 

comunicação privaram o público da verdade cotidiana e dos acontecimentos em sua 

essência para dar lugar a histórias rebuscadas e atraentes sobre a criminalidade. 

Enzensberger (apud Costa, 2008, p. 123) diz que, assim, “o massacre torna-se diversão 

de massa” – transformando atos delinquentes em êxito de audiência. 

Em contrapartida, da mesma forma em que os meios de comunicação de massa 

tentam “apaziguar” as reações ao crime, também fortalecem a insegurança e o terror – 

tornando seu próprio discurso dúbio e controverso. Costa (2004) indica que dessa forma 

há a proliferação da violência (já que esta aparece como algo indomável e ligado a falta 

de autoridade que possa impor ordem). (p. 86). 
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Medeiros (2009) diz que na atualidade há “uma cultura que naturaliza a violência” 

(p. 1); na qual é comum que a grande mídia utilize da violência como um dos maiores 

chamativos para atrair o público. Para o autor “os massmedia supervalorizam matérias 

sobre crimes, estimulam o apetite criminoso, sancionam o mórbido e distorcem valores 

ético-morais.” (p. 3). O autor explica que, dessa forma, há uma propagação de informações 

negativas e violentas “que possam vir a influenciar ou incitar o receptor ao crime” (p. 3). 

Ressalta, ainda, como “a TV tem impossibilitado o raciocínio e a argumentação, 

indispensáveis à educação da cidadania” (p. 6). 

 

As imagens da violência apresentam desta uma versão edulcorada: 

violência em papel brilhante, violência com celofane. Se é verdade que a 

experiência contemporânea da violência passa em grande parte pelas 

imagens, tal experiência só pode ser suavizada e banalizada. É nesse 

sentido que as imagens da violência são perigosas. (MICHAUD apud 

Medeiros 2009 p. 4). 

 

Pinheiro (1984) denuncia que diversos programas inclusive incitam a violência 

através de atos como os linchamentos, e que a população carente é levada a agir em ‘seu 

próprio interesse, massacrando os marginalizados com requintes de crueldade.’ (p. 246). O 

autor explica que a mídia (sendo rádio, tv ou jornal) suscitam a selvageria, e ensinam o 

povo ‘a matar seus semelhantes ou aplaudir os que o matam’ (p. 246).  

De acordo com Scherer-Warren (1996), a desconfiança e falta de eficiência do 

sistema judiciário e da polícia desencadeou em um aglomerado de atuações de crise, como 

eventos em que justiceiros entravam em ação com linchamentos e outras demonstrações 

violentas. (p. 114) Afirma que apesar de os meios de comunicação de massa 

desempenharem um papel decisivo na construção do imaginário social, eles tendem a 

legitimar estes atos de violência. Ainda, Medeiros (2009) afirma que esse tipo de atitudes 

leva a uma realidade de uma cultura que “desvaloriza o sentimento, a sensibilidade e a 

solidariedade” (p. 8). De fato percebe-se que é cada vez mais comum deparar-se com 

cenas de violência e barbárie na mídia, e a sociedade parece assentir e admitir este tipo de 

cenário, estabelecendo um novo tipo de senso comum para a cultura atual. 
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1.4.3 A Violência em Movimentos Sociais 

Ao longo da história, diversos manifestos contaram com atos violentos em busca 

de uma revolução. Maffesoli (apud Costa, 2008, p. 88) diz que nos movimentos 

contemporâneos existe uma falta de pretensão política e até mesmo de razões pelas quais 

lutar. O que se tem visto, no entanto, é uma agitação geral devido a insatisfações com a 

realidade política que levaram, nestes últimos anos, a incontáveis protestos ao redor do 

mundo. 

Após as manifestações brasileiras em 2013 houve um levantamento sobre a 

violência presente nestes acontecimentos, envolvendo discussões sobre a polícia, os 

manifestantes e todos os confrontos em volta dessa relação. E embora a agressividade por 

parte dos manifestantes não tenha justificativa, é importante ressaltar que a violência 

policial está cada vez mais preocupante. 

Por se tratar de agentes do Estado, que têm a obrigação de garantir a segurança 

pública, a polícia possui poder legal de força para fins de preservar a segurança, a ordem 

pública e a defesa de patrimônios. Paulo Mesquita Neto (1999) explica que “qualquer uso 

legal da força física por policiais contra outras pessoas – ainda que ilegítimo, 

desnecessário ou excessivo -, é caracterizado como ato de força e não como um ato de 

violência” (p. 133). 

 

O poder é exercido por meio da coerção (o monopólio da violência, 

legítima ou não, pelo controle do Estado) e/ou pela construção de 

significado na mente das pessoas, mediante mecanismos de manipulação 

simbólica. As relações de poder estão embutidas nas instituições da 

sociedade, particularmente nas do Estado. Entretanto, uma vez que as 

sociedades são contraditórias e conflitivas, onde há poder há também 

contrapoder – que considero a capacidade de os atores sociais desafiarem 

o poder embutido nas instituições da sociedade com o objetivo de 

reivindicar a representação de seus próprios valores e interesses... É por 

isso que a luta fundamental pelo poder é a batalha pela construção de 

significado na mente das pessoas. (CASTELLS, 2013, p. 10-11). 

 

Mesquita (1999) explica que durante a ditadura a violência policial era um 

instrumento de controle político e, que apesar deste uso ter diminuído, a violência 
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policial em si não teve fim - o autor afirma que atualmente estas ações são utilizadas para 

controle social e da criminalidade. Ainda assim, a força policial não deixa de receber 

críticas quando há sinais de uso indevido do poder. 

Para Castells (2013): “O poder é exercido mediante uma combinação de coerção e 

intimidação com persuasão e construção de consenso. O monopólio da violência é 

condição necessária para a manutenção do poder, mas não é suficiente a longo prazo.” (p. 

68). Afirma, ainda, que quando os Estados têm o poder afrontado reagem segundo seus 

princípios institucionais mas, no entanto, quando não conseguem superar seus desafiantes 

aplicam á sua ‘essência básica: o monopólio da violência’ (p. 76). 

Prova disso são as manifestações brasileiras de 2013, onde houve um alvoroço em 

quase todas as capitais devido ao aumento das passagens de ônibus. Com algumas 

manifestações pacíficas, o caso não teve muita repercussão, até que em uma, 

especificamente de São Paulo, capital, chamou a atenção. Os participantes da manifestação 

começaram a compartilhar vídeos pelas redes sociais, chamando a atenção para a falta de 

sensibilidade e excesso de força bruta dos policiais presentes e, após a insatisfação geral 

dos brasileiros com o comportamento da polícia, o movimento realmente tomou força. 

Com maior facilidade para divulgar o abuso de autoridade, o desrespeito e as 

agressões, os problemas na organização e no funcionamento da polícia ficaram mais 

visíveis, o que gerou mais questionamentos e reivindicações nos protestos pelo país. 

Quanto mais a polícia apela para a punição, mais há a chance de imagens postadas que 

levam à mobilização de manifestantes. 

 

Todos tiram fotos e fazem vídeos, depois carregam-nos no YouTube e nos 

múltiplos sites de rede social. Esse é o primeiro tipo de movimento que 

conta todo dia sua própria história, com suas múltiplas vozes, de um 

modo que transcende o tempo e o espaço, projetando-se na história e 

alcançando as vozes e visões globais de nosso mundo. (CASTELLS, 

2013, p. 137). 

 

Por mais que a violência policial já resultasse em muitos problemas, as 

manifestações seguintes contaram com agressões, também, por parte dos manifestantes. No 
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decorrer dos protestos houve a presença de grupos de manifestantes adeptos ao Black Bloc 

(ideologia que se baseia no questionamento da “ordem vigente”, e se manifestam contra o 

capitalismo e à globalização; suas ações promovem o dano material a fachadas de 

empresas multinacionais e vidraças de bancos, por exemplo)9, e o crescimento destes 

trouxe às ruas vandalismo, depredação, ameaças e expressão através da violência – sob a 

afirmação de que só dessa maneira os pedidos da população seriam ouvidos. Castells 

(2013) explica o Black Bloc como uma “estratégia anarquista de manifestação e protesto 

em que pessoas se reúnem, mascaradas e com roupas pretas, para impedir sua 

identificação, em demonstrações contra o capitalismo e a globalização.” (p. 148). 

Peruzzo (2013) complementa que o Black Bloc não é um movimento social ou 

mesmo uma organização, mas sim uma tática utilizada ocasionalmente – seus membros 

desfrutam das oportunidades cabíveis em manifestações públicas para executarem suas 

ações de protesto. De acordo com Locatelli (2013), o Black Bloc é uma potência 

passageira, carente de identidade e “na qual os indivíduos podem nem saber quem é a 

pessoa ao lado” (p. 25). 

 

Atuam na base da chamada ação direta, uma tática do protesto violento 

contra o capitalismo, o Estado e as forças que representam o poder 

econômico e outras formas de organização e estruturas de poder. Podem 

desaparecer tão rápido quanto surgem. (PERUZZO, 2013, p. 76). 

 

A tática Black Bloc começou na Alemanha nos anos 70, e a ação direta em que eles 

se envolvem começou na defesa dos manifestantes contra os riscos ambientais causados 

pelas usinas nucleares. Peruzzo (2013) esclarece que só em 1999 houve um novo 

direcionamento das ações, quando em uma reunião da Organização Mundial do Comércio 

(OMC) em Seatle (EUA) houve a depredação de empresas como Starbucks. (p. 76). 

Locatelli (2013) diz que a partir daí o grupo obteve um “caráter mais estético, espetacular, 

de intervenção urbana” (p. 24). 

                                                 
9 Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/07/1309858-entenda-o-que-e-o-ativismo-

black-bloc-presente-nas-manifestacoes.shtml> Acesso em: 15 de março de 2015. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/07/1309858-entenda-o-que-e-o-ativismo-black-bloc-presente-nas-manifestacoes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/07/1309858-entenda-o-que-e-o-ativismo-black-bloc-presente-nas-manifestacoes.shtml
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Castells (2013) diz que a violência não mata apenas pessoas, mas também 

movimentos sociais e seus ideais, bem como a paz, a democracia e justiça. O autor afirma, 

ainda, que há uma “profunda contradição entre movimentos sociais e violência” (p.79), 

visto que “quando o movimento se envolve em violência militar para se contrapor à 

violência militar, ele perde seu caráter de movimento democrático para se tornar um 

contendor, por vezes mais implacável que seus opressores, numa sangrenta guerra civil” 

(p.79). 

Costa (2008, p. 77) recorre aos sociólogos Durkheim e Weber para fundamentar 

que estas formas de mobilização devem ser controladas – e até mesmo eliminadas – para 

que o Estado possa ser consolidado como a base da harmonia social. Helena Singer 

(2003) complementa ainda que se a população apoia atos violentos, a barbárie deixa de 

caracterizar apenas indivíduos agressivos e passa a englobar a sociedade em geral. (p. 

232). 

É fato que para um movimento tomar dimensões maiores e conseguir avanços ele 

precisa do apoio de instituições e da mídia (relação que já foi discutida anteriormente). 

Porém, chamar a atenção da mídia e do Estado de forma negativa (com agressões, 

ameaças e destruição de patrimônio público) pode alterar o futuro e a imagem que um 

movimento transmite. Através de ameaças e atos violentos, é perdida a credibilidade da 

luta devido à imagem de vandalismo e destruição – que, na maioria das vezes, não fazem 

parte da luta por ideais. Castells (2013) afirma que o envolvimento com a violência 

destoa da essência de um movimento, e que ao expressar ódio “faz retroagir às velhas 

táticas da ação revolucionária” (p. 108). 

O movimento “Não é só por 20 centavos” teve tanta veiculação na mídia quanto 

os movimentos seguintes - que utilizaram de algum tipo de agressão para se firmarem, ao 

contrário deste primeiro, que foi predominantemente pacífico. E, apesar das críticas de 

que o movimento não levou a nada, é possível dizer que houve um mérito, mesmo que 

simbólico, graças ao questionamento do serviço público brasileiro que tomou dimensões 

mundiais e apareceu nas manchetes de vários jornais estrangeiros. 

Em contrapartida, as manifestações do “Ato Contra a Copa” – que teve presença 

marcante de ativistas dos Black Blocks – de certa forma acabou sendo malquisto, já que 
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contou com atos irregulares para protestar. Apesar do foco destes protestos e dos 

questionamentos levantados (desvio de dinheiro público, falta de atenção e investimento 

na educação, saúde e transporte) serem importantes e urgentes para a sociedade 

brasileira, sua credibilidade foi questionada e acabou por enfraquecer uma luta que 

poderia ter ganhado maiores perspectivas (tendo levado as manifestações e os 

questionamentos mais adiante.) 

É claro que cada movimento tem sua particularidade, seu contexto, suas 

concepções e expectativas. Dessa forma, não deve-se generalizar e impor julgamentos 

sobre o que torna um movimento válido ou não. A cada realidade, país e debate muda-se, 

também, a forma de protestar. Entretanto, o bom senso é essencial na conduta e no 

direcionamento de todo movimento social, independente do que sua luta diz respeito.  

Já que um movimento social, em sua substância, procura pelo avanço e 

desenvolvimento da sociedade, é natural e indiscutível que o comportamento de 

manifestantes deveria prezar por um bom exemplo – com porte e atitudes condizentes 

com a sua proposta de melhoria da sociedade. Ainda, como pode um movimento ser 

considerado sério e com valor sendo que seus organizadores e participantes não têm 

respeito pelo patrimônio social e cultural, pelos indivíduos e pelo estado?  

É interessante ressaltar que, de forma geral, tanto a força policial quanto a 

violência de manifestantes não são bem vistas e, em sua maioria, tão pouco apoiadas. 

Tendo isto observado, fica a questão de porque a agressividade ainda se encontra tão 

presente na realidade dos movimentos sociais. 

Utopicamente, o respeito mútuo entre manifestantes e policiais seria a resposta; 

mas, de maneira que isto seria uma evolução a longo prazo – envolvendo educação, 

política, cultura e consciência social – seria necessário, ao menos, um pontapé inicial 

para que em um futuro mais distante as pessoas possam expressar suas insatisfações sem 

medo de serem feridas e sem perturbar o sossego público ao mesmo tempo em que a 

polícia possa cumprir com seu dever sem que haja excesso de força ou exorbitância no 

uso de seu poder. 

Porém, não deve-se encarar a utopia com um sentido pejorativo. Barbara Goodwin 

(1982) diz que ‘toda utopia, por sua mera existência, constitui uma crítica específica da 
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sociedade existente’ (p. 29). Para ela, quando se trata de ativismo e pensamento político, as 

utopias – vistas como manifestos – tornam-se importantes expressões de possibilidades 

para uma sociedade alternativa. Afirma, ainda, que ‘nem o pensamento político, nem a 

ação política podem ser compreendidos sem um conhecimento do persistente elemento 

utópico na política, que é a fonte de ideias críticas e do ímpeto para mudar’ (p. 37). 

 

As utopias, para superar a desigualdade político-social e a discriminação, 

tornaram-se importantes forças políticas com a percepção que a 

desigualdade tem raízes sociais, isto é, que as condições sociais de vida 

são socialmente criadas. (SCHERER-WARREN, 1996, p. 28). 

 

O que pode ser notado a partir disto, é que a utopia é intrínseca aos processos de 

transformação política, pois mira novas possibilidades. Scherer-Warren (1996) diz que, 

assim, a utopia tem sido o elemento necessário para elevar as alternativas de indivíduos e 

movimentos sociais – que colaboram para ultrapassar as limitações da realidade em busca 

de uma melhoria social. 

É claro como há uma dependência mútua entre mídia e movimentos – e como os 

dois podem se influenciar e alterar as realidades um do outro. A evolução da tecnologia 

de comunicação está reformulando a operação das mídias e sua relação com as pessoas – 

e o desenvolvimento de novas redes sociais permitiu a abertura de novas possibilidades 

de organização, divulgação e mobilização. 

Visto esta ligação, pode-se pensar sobre o fato de como a mídia pode transformar 

e conduzir o raciocínio dos indivíduos e os caminhos de movimentos sociais devido ao 

seu poder discursivo. E, ainda, é perceptível como existe a necessidade de uma 

observação mais crítica da mídia – já que esta utiliza da espetacularização da realidade 

para tornar-se mais atraente, levando temas como a violência e o medo à banalização.  

Com a discussão sobre os conceitos de violência– e o apontamento do que é a 

violência em seu sentido original e como ela é tratada nos grandes veículos de 

comunicação – reafirma-se mais uma vez que a mídia faz uso impróprio de termos, 

imagens e notícias em prol de maior audiência. Com isso melhor definido, é possível 
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apontar como esta violência torna-se presente nos movimentos sociais – e como ela é 

praticada por manifestantes e policiais. 

Apesar de não pontuar notas concludentes, é significativo observar que de forma 

egocêntrica e até mesmo infantil, os mesmos manifestantes que prezam por atos 

agressivos e violência também criticam e expõem a polícia – que retribui da mesma 

forma. Independente de que lado tenha iniciado confrontos, todos aqueles que aceitam e 

apoiam este tipo de atitudes devem estar cientes de que a violência será respondida com 

mais violência. E por mais que pareça ilusório ou fantasioso, as respostas para as lutas 

sociais devem ser encontradas através de elaboração de projetos, consciência social, 

perseverança e, principalmente, respeito ao próximo. 

E, ainda que cada movimento social dependa de um estudo de seu contexto para 

ser analisado ou mesmo julgado, a defesa de que a violência impõe respeito às lutas e 

manifestações torna-se irracional a partir do momento em que se vê conquistas que não 

utilizaram de nenhum tipo de força para chegarem ao sucesso. Mahatma Gandhi e sua 

trajetória para a independência da Índia10, que teve como maior discurso a “não 

violência”, é prova disso. 

 

1.5 Quando os jovens entram em cena: O Gigante Acordou 

Sem a intenção de elaborar uma descrição detalhada de todos os movimentos 

atuais, será elaborada uma breve exposição de alguns atos de luta nos últimos anos com o 

objetivo de expor a teoria através de fatos contemporâneos. Para a especificidade de cada 

evento, é interessante contar com os inúmeros livros com este propósito. 

 

1.5.1 Tunísia, Egito e Occupy Wall Street: o prelúdio às revoluções em rede 

Entre os anos de 2009 e 2011 os problemas na Tunísia trouxeram ao mundo um 

novo olhar para os movimentos sociais. 

                                                 
10 Mais detalhes em: <http://www.companhiadasletras.com.br/trechos/13186.pdf>  
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O nome de Mohamed Bouazizi, vendedor ambulante de 26 anos, agora 

está gravado na história como o daquele que mudou o destino do mundo 

árabe. Sua autoimolação por fogo às 11h30 da manhã de 17 de dezembro 

de 2010, diante de um prédio do governo, foi seu último grito de protesto 

contra a humilhação que era para ele o repetido confisco de sua banca de 

frutas e verduras pela polícia local, depois de ele recusar-se a pagar 

propina. O primo de Mohamed, Ali, registrou o protesto e distribuiu o 

vídeo pela internet. Houve outros suicídios e tentativas de suicídios 

simbólicos que alimentaram a ira e estimularam a coragem da juventude. 

Em poucos dias, começaram a ocorrer demonstrações espontâneas por 

todo o país, iniciando-se nas províncias e depois se espalhando para a 

capital, no começo de janeiro, apesar da repressão selvagem da polícia, 

que matou pelo menos 147 pessoas e feriu outras centenas. (CASTELLS, 

2013, p. 24-25). 

 

Já com um início tumultuado, o movimento tomou proporções maiores a cada dia, e 

Castells (2013) atribui o sucesso dos atos à conexão da internet - que permitiu uma 

comunicação livre entre manifestantes – e à ocupação do espaço público, por criar um 

ambiente de solidariedade e coletividade. 

Enfrentando violência policial, poder público desvirtuado e confrontos vindos dos 

próprios manifestantes, os movimentos na Tunísia obtiveram êxito quanto à mudança do 

sistema político. No entanto, ainda há grandes desafios a serem trabalhados. Mas o que a 

luta deixou como maior mérito para a sociedade é, sem dúvidas, a certeza de que a conexão 

entre jovens, educação e tecnologia torna possível a disseminação de uma ideia que pode 

mudar o futuro de uma nação e estimular a esperança de liberdade, dignidade e 

democracia. 

No Egito, 

 

A revolução de 25 de janeiro (Thawrat 25 Yanayir), que em dezoito dias 

destronou o último faraó, nasceu das profundezas de fatores como 

opressão, injustiça, pobreza desemprego, sexismo, arremedo de 

democracia e brutalidade policial. Ela foi precedida de protestos políticos 

(depois das eleições fraudulentas de 2005 e 2010), lutas pelos direitos das 

mulheres e conflitos trabalhistas como a greve das fábricas de tecidos de 

Mahalla-al-Kubra em 6 de abril de 2008, seguida de distúrbios e da 

ocupação da cidade em reação à repressão sangrenta aos grevistas. 

(CASTELLS, 2013, p. 46). 
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A transmissão dos eventos trouxe á juventude egípcia vários questionamentos e a 

vontade de ir às ruas para protestar. Mesmo sofrendo com a violência, a dificuldade para 

comunicação (visto que a conexão com a internet foi cortada em todo o país por quase uma 

semana), e com os preconceitos, as ruas foram tomadas por milhares de pessoas dispostas a 

mudarem a realidade do país – tarefa que foi realizada com sucesso. 

Usando deste exemplo, Castells (2013) afirma que as redes formadas no ambiente 

da internet ampliaram o alcance da luta para o espaço urbano, e que isso deu força aos 

cidadãos que lutaram nas praças contra a repressão policial. O autor afirma que apesar da 

indignação da população para com o Estado já existir a anos, o diferencial daquele ano foi 

uma emoção positiva que se alastrou entre os manifestantes: a esperança de um futuro 

melhor. Para ele, “as pessoas superam o medo quando se juntam.” (p. 70). 

Em Nova York, no movimento Occupy Wall Street 

 

A indignação estava no ar. Primeiro, subitamente, o mercado imobiliário 

naufragou. Centenas de milhares de pessoas perderam suas casas e 

milhões perderam grande parte do valor pelo qual haviam trocado suas 

vidas. Então o sistema financeiro chegou à beira do colapso em 

consequência da especulação e da ganância de seus administradores. Que 

foram socorridos. Com o dinheiro dos contribuintes. Eles não se 

esqueceram de recolher seus bônus milionários, recompensa por um 

desempenho canhestro. As empresas financeiras sobreviventes cortaram 

os empréstimos, fechando milhares de firmas, eliminando milhões de 

empregos e reduzindo profundamente os salários. (CASTELLS, 2013, p. 

117). 

 

Castells (2013) afirma que este foi um experimento de organização de movimentos 

sociais (p. 138), já que não havia presença de líderes tradicionais ou mesmo por carisma. O 

autor diz que o movimento não alcançou mudanças significativas devido à falta de 

mobilizações por políticas específicas, mas que por parte de suas inúmeras campanhas 

houve a correção parcial de algumas injustiças. 

Mesmo com a falta de conquistas concretas, o autor afirma que o mais importante 

em um movimento social é seu poder de impactar a consciência social – o que no caso de 

Wall Street foi o grande triunfo. Castells (2013) dá o mérito a esse movimento pelo desafio 
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criado através da dedicação dos indivíduos em se conectar e trazer à sociedade uma 

discussão perfeitamente plausível naquele momento. 

A semelhança entre estes movimentos foi a utilização da internet como ferramenta 

para sua estruturação. Obviamente cada caso trouxe percepções divergentes, e seguiu por 

caminhos distintos, mas o que fica é a reflexão de como as redes/mídias sociais trazem 

consigo um poder para os indivíduos de tomarem decisões e ações que podem envolver as 

mais complexas demandas e lutas. “A tecnologia e a morfologia dessas redes de 

comunicação dão forma ao processo de mobilização e, assim, de mudança social, ao 

mesmo tempo como processo e como resultado” (Castells, 2013, p. 158). 

Castells (2013) declara, ainda, que apesar dos artifícios da internet um movimento 

só torna-se como tal assim que ocupa o espaço público – e que mesmo com as diferenças 

entre estes movimentos, o objetivo de todos eles se resume em protestar por uma sociedade 

melhor. 

Estes movimentos no exterior não possuem uma relação direta com os 

acontecimentos no Brasil mas, no entanto, pode-se considerar que graças a eles houve uma 

nova visão a respeito da eficiência da internet em questões sociais. A partir do momento 

em que uma manifestação local tomou proporções mundiais devido à facilidade e 

desenvoltura das redes sociais, foi uma questão de tempo até novos países e novas 

discussões serem levantadas se apoiando no ambiente versátil da Internet. 

 

1.5.2 Brasil – Não é só por 20 centavos 

Em 2013 houve um alvoroço em quase todas as capitais brasileiras devido ao 

aumento das passagens de ônibus. Com algumas manifestações pacíficas o caso não teve 

muita repercussão, até que em uma, especificamente de São Paulo, capital, chamou a 

atenção. Os participantes da manifestação começaram a compartilhar vídeos através das 

mídias sociais, chamando a atenção para a falta de sensibilidade e excesso de força bruta 

dos policiais presentes. 
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Pode-se perceber que muitos manifestantes estava, na verdade, fazendo uma 

manifestação pacífica e sem maiores perturbações. Não se nega o fato da existência de 

pequenos grupos que tinham outros propósitos e quebraram e vandalizaram patrimônios da 

cidade – mas afirma-se, com toda a certeza, que a intenção da maioria das pessoas 

presentes na manifestação era apenas reivindicar seus direitos e mostrar suas insatisfações. 

Esses mesmos manifestantes foram recebidos pela polícia com bombas de efeito 

moral, balas de borracha e uma violência que causou questionamentos a respeito de suas 

ações.11 Como a mídia tradicional apresentou, inicialmente, uma ideia de que as pessoas 

presentes eram, em sua totalidade, “baderneiras” ou mesmo “vândalas”, na internet foi 

encontrado o espaço para mostrar o que realmente estava acontecendo nas ruas paulistas.12  

 
(Figura 2 - PMs atiram contra manifestantes que pedem não à violência) 

O ataque dos policiais foi para todos, deixando a entender que a repressão não era 

pela defesa do patrimônio público, mas, sim, para acabar com o direito de se expressar.  

                                                 
11 Disponível em: <https://www.facebook.com/photo.php?v=658874737474532> Acesso em: 15 de junho de 

2013 
12 PMs atiram contra manifestantes que pedem não à violência - Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=u3-PWM9uuGI&feature=youtu.be&hd=1> Acesso em: 15 de 

junho de 2013 

https://www.facebook.com/photo.php?v=658874737474532
http://www.youtube.com/watch?v=u3-PWM9uuGI&feature=youtu.be&hd=1
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A visualização dos vídeos que mostravam o que realmente estava acontecendo 

aumentou a cada minuto e seu compartilhamento lotava as páginas da rede social 

Facebook. A revolta com o comportamento dos policiais e a identificação com as pessoas 

que sofreram algum tipo de ataque fez com que a agitação se instalasse e com que várias 

outras inquietações a respeito do governo entrassem nas discussões.13 A partir disso, a 

manifestação que teve início com o aumento das passagens de ônibus teve espaço para 

maiores reclamações e reivindicações, e o número de adeptos foi crescendo a cada dia. No 

entanto, também houve uma confusão quanto ao esclarecimento sobre o que de fato estas 

manifestações pediam, e as críticas e dúvidas também começaram a crescer. 

As organizações das manifestações se deram a partir das redes sociais na internet e 

os tópicos de discussão envolviam o direito ao passe livre, à PEC 3714, à reforma política e 

muito mais. Com frases de impacto como “Acorda, Brasil!” e “O Gigante Acordou”, um 

número cada vez maior de manifestantes foi às ruas em quase todas as capitais do país no 

final de junho, mostrando a força que o a manifestação tinha tomado e que o que era 

pedido devia ser atendido o mais rápido possível. 

Logo o governo interveio e houve a reformulação dos preços de passagens de 

ônibus, novas possibilidades para o Passe Livre, e o engavetamento da proposta do PEC 

37. Ainda com falhas e muita burocracia, e mesmo sem as respostas para todos os 

questionamentos das manifestações, o ritmo de passeatas e compartilhamentos nas mídias 

foi caindo gradativamente e, de certa forma, a luta também esfriou. 

 

 

 

                                                 
13ARAUJO, Marco Antônio. Graças à PM, movimento agora é por um país livre. Disponível em: 

<http://noticias.r7.com/blogs/o-provocador/2013/06/14/gracas-a-pm-movimento-agora-e-por-um-

pais-livre/> Acesso em: 16 de junho de 2013 
14 A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 37 daria poder exclusivo à polícia para realizar 

investigações criminais, retirando essa possibilidade do Ministério Público. Se fosse aprovada, o 

poder de investigação criminal seria exclusivo das polícias federal e civis, retirando esta 

atribuição de alguns órgãos e, sobretudo, do Ministério Público (MP). Disponível em: < 

http://g1.globo.com/politica/pec-37-o-que-e/platb/> Acesso em: 03 de maio de 2015. 

http://noticias.r7.com/blogs/o-provocador/2013/06/14/gracas-a-pm-movimento-agora-e-por-um-pais-livre/
http://noticias.r7.com/blogs/o-provocador/2013/06/14/gracas-a-pm-movimento-agora-e-por-um-pais-livre/
http://g1.globo.com/politica/pec-37-o-que-e/platb/
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2. METODOLOGIA 

Na atualidade, a existência das redes sociais e digitais traz uma abordagem que lida 

com os MS como processos em andamento. Neste contexto, há uma tentativa de criar 

metodologias que possam fazer as devidas conexões entre o global e o local, lidando com 

as interações dos indivíduos a partir das deixas encontradas na comunicação via mídias 

digitais. Gohn (2012) afirma que neste sentido, o trabalho do pesquisador é “realizar um 

rastreamento para elaborar uma cartografia de processos sociais ‘se fazendo’ e não já 

dados, prontos ou acabados” (p. 25). Para que isso possa ser feito, é necessário o 

desprendimento à tempo e espaço, além da utilidade da engenhosidade por parte do 

pesquisador em relacionar as mais variadas experiências e discursos. A autora afirma que 

há riscos teóricos e metodológicos, mas que a reflexão sobre a realidade deve superar estas 

limitações e tentar ser válida. 

 

2.1 Tipo de Pesquisa 

2.1.1 Pesquisa Qualitativa – Análise de Conteúdo 

Como este é um trabalho que busca compreender um fenômeno social, é necessária 

uma pesquisa que consiga lidar com a complexidade e a dinâmica envolvidas no estudo do 

comportamento humano e afins. Portanto, caberá neste caso uma Pesquisa Qualitativa – já 

que considera a importância das relações entre sujeitos, suas interações, acontecimentos 

cotidianos, e mais outras tantas variáveis que possam influenciar o ser e sua visão de 

realidade - com o método Análise de Conteúdo. 

O historiador Dilthey (apud ANDRÉ, 1999, p. 16) afirma que os métodos utilizados 

nas ciências “duras” são ineficientes quando se trata de ciências sociais, e argumenta que 

para a profundidade dos objetos de estudo nesta última não cabem leis gerais e métodos 

quantitativos como em capôs das biológicas e exatas. Diz, ainda, que para se estudar 

história e sociedade é preciso atentar-se e entender um fato em particular, e não a 

explicação causal – e que um item fundamental para esse estudo é o contexto em que 

ocorre dado fato. 
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Assim como Dilthey, Weber (apud ANDRÉ, 1999, p. 17) concorda que o contexto 

é necessário para compreender significados e complementa que o que diferencia a ciência 

social da física é a busca da compreensão – e que a investigação deve basear-se nesta 

compreensão dos significados atribuídos pelos sujeitos às suas ações.  

Marli André (1999) diz que a visão qualitativa “busca a interpretação em lugar da 

mensuração, a descoberta em lugar da constatação, valoriza a indução e assume que fatos e 

valores estão intimamente relacionados...” (p. 17). O autor defende que a experiência 

humana é mediada pela interpretação, conforme um indivíduo interage com outro. 

Por considerar contextos, interações sociais e visões de realidade é que a pesquisa 

qualitativa torna-se ideal para o trabalho aqui descrito e, de forma que a pesquisa busca 

entender melhor a relação entre mídias sociais e movimentos/manifestações em rede, o 

método escolhido foi a Análise de Conteúdo, que compreende a linguagem como a 

estruturação e a organização de toda a sociedade e, também, a representação da existência 

humana. O método também pode ser visto como um instrumento que facilita a estruturação 

do significado que os atores sociais manifestam em seus discursos. 

Bardin (1977) defende que a Análise de Conteúdo possui algumas características da 

pesquisa qualitativa, como qualificar experiências, concepções e discernimentos do sujeito 

sobre determinados objetos e fenômenos.  No entanto, ela também é utilizada 

quantitativamente, assim sendo, levando a um estudo exato do material. E Turato et al 

(2008) explica que a pesquisa qualitativa incorpora ao seu estudo a história, as relações, 

representações, crenças, percepções, opiniões e interpretações dos indivíduos sobre suas 

respectivas maneiras de viver e de construir a si mesmos e seus pensamentos. Entretanto, 

há diversas técnicas de organização e análise de dados para a pesquisa qualitativa, em que 

a Análise de Conteúdo é apenas uma possibilidade. 

 

2.2 Características 

A Análise de Conteúdo pode ser evidenciada por seu empirismo e observação e, 

bem como distintas formas de análises textuais, possui variadas teorias e 

compreensões/percepções. Esta técnica se inicia na mensagem que, de acordo com Franco 
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(2005), pode ser verbal, gestual, figurativa, documental, silenciosa ou provocada. Trivinos 

(1987) diz que a Análise de Conteúdo é  

 

... um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que permitem a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/ 

recepção (variáveis inferidas) das mensagens. (TRIVINOS, 1987, p. 160) 

 

Franco (2005) afirma que a mensagem reproduzida através do texto reflete a forma 

que o sujeito enxerga a si mesmo e percebe os processos discursivos com que lida. Ela diz 

que a relação da veiculação das mensagens está necessariamente ligada às condições 

contextuais de seus produtores (p.13).  

Dentro da Análise de Conteúdo é importante diferenciar significado de sentido, e 

nesta linha Franco (2005) aponta que o significado de algo “pode ser absorvido, 

compreendido e generalizado a partir de suas características definidoras e pelo seu corpus 

de significação” (p. 15); já o sentido seria como um significado “pessoal e objetivado, que 

se concretiza na prática social e que se manifesta a partir das Representações Sociais, 

cognitivas, valorativas e emocionais, necessariamente contextualizadas” (p. 15). 

Percebe-se, assim, que neste metodologia o contexto dos dados é uma preocupação 

fundamental – já que cada mensagem é envolvida e marcada pelo contexto em que é 

criada. Fonseca Júnior (2009) afirma, ainda, que este contexto também pode se referir ao 

contexto de análise, de maneira que o momento da pesquisa pode influenciar nos 

diagnósticos. 

O método utilizado na análise de conteúdo, de acordo com Franco (2005), se inicia 

com a descrição. Esta etapa inicia-se através de uma listagem das características do textos, 

que posteriormente serão resumidas. A segunda etapa é a interpretação, ou seja, a 

significação destas características levantadas. 

Para Fonseca Jr. (2009) a Análise de Conteúdo pode ser dividida em 3 etapas a 

serem: 
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1- pré-análise (planejamento e sistematização das primeiras ideias); 

2- exploração do material (análise propriamente dita) 

3- tratamento dos resultados e interpretação (pode envolver a quantificação de 

estatísticas). 

A Análise de Conteúdo é formada por diversas técnicas que detalham o conteúdo 

enunciado no processo de comunicação, explica Bardin (2007), seja este conteúdo emitido 

através de fala ou texto. Oliveira (2008) complementa que a Análise de Conteúdo permite: 

 

O acesso a diversos conteúdos, explícitos ou não, presentes em um texto, 

sejam eles expressos na axiologia subjacente ao texto analisado; 

implicação do contexto político nos discursos; exploração da moralidade 

de dada época; análise das representações sociais sobre determinado 

objeto; inconsciente coletivo em determinado tema; repertório semântico 

ou sintático de determinado grupo social ou profissional; análise da 

comunicação cotidiana seja ela verbal ou escrita, entre outros 

(OLIVEIRA, 2008, p.570).  

 

Portanto, a AC pode ser compreendida como um conjunto de técnicas de pesquisa 

que possibilitam a apresentação de mensagens associadas ao contexto de sua exposição, 

bem como sobre o momento em que seus dados foram coletados. 

 

2.3 Descrição das Técnicas 

Após os passos comuns a quaisquer pesquisas, como definição de tema, problema 

de pesquisa, revisão de literatura, a Análise de Conteúdo procura pela identificação das 

principais ideias no texto analisado, buscando a identificação do emissor e como ele se 

apresenta, como ele comunica com seu receptor, com que linguagem, quais argumentos e 

que dimensão ele toma sobre o assunto.  

Com isso claro é possível encontrar dados padrões bem como disparidades, o que 

facilita na exibição da relação de cada tipo de receptor. Com esses elementos observados e 

descritos de forma precisa, é necessário retornar ao problema da pesquisa e confirmar se os 
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resultados obtidos conferem com a teoria antes apresentada. Só aí há o trabalho de concluir 

e elaborar a interpretação final.  

Neste trabalho, a revisão da literatura passou por tópicos sobre movimentos sociais, 

cultura da convergência, internet/mídias sociais e movimentos em rede, e violência, a fim 

de deixar claro os conceitos, históricos e críticas já elaborados sobre os assuntos em 

questão. Com o apoio da bibliografia foi possível partir para a análise. 

Para atender aos objetivos da pesquisa foram analisadas postagens da página Folha 

de São Paulo feitas em junho de 2013 a respeito do evento “Não é só por 20 centavos” na 

plataforma Facebook. Quanto às considerações do jornal foram analisadas as chamadas 

feitas na página em conjunto com a imagem utilizada; já em relação à opinião dos 

internautas foram feitas análises dos comentários. 

A escolha dessa amostra deu-se devido à percepção de que existe um número maior 

de participação e interação entre as pessoas na rede social do que no site oficial da Folha 

de São Paulo. Os comentários analisados foram escolhidos através dos ‘Comentários mais 

Relevantes’ (opção que o próprio Facebook disponibiliza para visualização dos 

comentários com maior número de curtidas e respostas). 

 

2.4 Delimitações 

Como o objeto escolhido é um fenômeno atual e que conta com novidades 

contínuas, a análise foi delimitada apenas às postagens de 01 de junho a 30 de junho de 

2013 na página oficial da Folha de São Paulo na rede social Facebook relacionadas ao 

evento “Não é só por 20 centavos”.  

As postagens do jornal foram analisadas como mostradas na página: seu resumo 

relacionado à imagem – pois após algumas observações percebeu-se que os comentários 

diziam a respeito apenas a esta síntese, e não à matéria completa disponibilizada no site 

(que poderia ser acessada através do link disposto também na chamada da rede social). As 

imagens serão apenas para reforçar e contextualizar os conteúdos dos textos analisados. 
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Os comentários analisados foram escolhidos através da opção ‘Top Comments’, 

alternativa que a própria rede social oferece – e na qual aparecem primeiro os comentários 

com maior interação (curtidas e respostas) e em seguida os demais comentários em ordem 

de postagem. Após os comentários mais populares houve a análise também dos seguintes 

(em ordem de aparição), desde que estes tivessem no mínimo uma curtida. O número de 

comentários analisados por postagem foi de no máximo dez comentários (considerando a 

contagem apenas até aparecer um comentário sem nenhuma interação, portanto em 

algumas análises houve menos comentários a serem analisados).  
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3. O DISCURSO DO MOVIMENTO - ANÁLISES 

Para a pesquisa foram analisadas 23 postagens da página da Folha de São Paulo no 

Facebook diretamente relacionadas ao tema. Em relação ao posicionamento do jornal foi 

analisada a chamada feita na página em conjunto com a imagem utilizada. Já em relação 

aos internautas foi feita a análise dos comentários apenas na página do Facebook, já que na 

rede social existe um número maior de participação e interação entre as pessoas. Os 

comentários analisados foram escolhidos através dos ‘Comentários Mais Relevantes’ 

(opção que a própria rede social disponibiliza para visualização dos comentários com 

maior número de curtidas e respostas) – e as respostas diretas de cada comentário foram 

desconsideradas para evitar o desvio da discussão principal. A fim de preservar a imagem 

dos internautas os rostos e nomes foram desfocados. 

A página da Folha de São Paulo no Facebook - que pode ser acessada através do 

link <www.facebook.com/folhadesp> - conta com um total de 5.020.794 curtidas e uma 

nota de 3,1 de 5 estrelas. 
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Postagem 1: 

 

 

Post em: 11 de junho de 2013 

 

Likes: 2109 

 

Comentários: 269 

 

Compartilhamentos: 1289 

Link 

<https://www.facebook.com/folhadesp/photos/a.115442961831049.6251.10011454336389

1/552399841468690/?type=1&theater> 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/folhadesp/photos/a.115442961831049.6251.100114543363891/552399841468690/?type=1&theater
https://www.facebook.com/folhadesp/photos/a.115442961831049.6251.100114543363891/552399841468690/?type=1&theater
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Comentários Mais Relevantes: 
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A postagem da FSP pressupõe que o protesto anunciado será grande (“devem travar 

o trânsito”) e apresenta que o aumento da tarifa interferiu em mais que uma classe social 

(“Polícia Civil, funcionários estaduais, Movimento Passe Livre). A imagem escolhida tem 

ligação direta com o assunto exposto, chamando a atenção para a matéria de forma 

objetiva. 

Os comentários um, dois, cinco, seis e nove demonstram satisfação com os 

protestos. O primeiro internauta, ao afirmar que “a PM deveria juntar-se” parece não 

confiar totalmente na força da união de grupos já existente, deixando a entender que as 

manifestações precisam de um grupo mais marcante. O quinto comentário concorda com a 

tomada das ruas, deixando a entender que ir à público tem diferencial em protestos. Já o 

nono deixa a entender que os protestos demoraram a acontecer (“até que enfim”), e deixa a 

afirmação de que é importante mobilizar todos os brasileiros aos problemas que as 

manifestações enfrentam (“é preciso parar o país”). 

Os comentários três e sete apresentam críticas à violência e vandalismo, levantando 

a questão de que uma manifestação não precisa de confusão para acontecer (“protestar é 

bem diferente de fazer baderna”) e que por agirem assim os manifestantes demonstram que 

não sabem protestar – deixando a entender que um protesto tem ‘regras’. 

O quarto internauta apresenta certa arrogância ao pedir que os colegas “sejam 

inteligentes”, admitindo que até o momento eles foram ignorantes. Além disso, considera 

que para uma manifestação atingir seus objetivos precisa acontecer na frente de prédios 

públicos de destaque (“congresso, prefeitura, palácio do governo”). 

No oitavo comentário percebe-se uma crítica aos cidadãos que votaram em 

Fernando Haddad, levando ao entendimento que esses eleitores são responsáveis pelas 

decisões do prefeito de São Paulo. O décimo internauta apresenta apoio à redução da 

maioridade penal – o que mostra que desde o início do mês houve pedidos além da tarifa 

do ônibus – e pressupõe que os protestos levarão gente suficiente às ruas para atrapalhar o 

trânsito (“já vi que hoje vai ser tenso voltar pra casa”). 

No geral houve a parabenização aos manifestantes, demonstrando a satisfação dos 

internautas em ver a sociedade lutando por seus direitos. Já aqui percebe-se o repúdio à 

violência e aos atos de vandalismo (o que indica que estes atos estiveram presentes nos 
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primeiros protestos) e a presença de outras questões além da tarifa de ônibus no discurso 

das manifestações. 
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Postagem 2: 

 

 

Post em: 12 de junho de 2013 

 

Likes: 876 

 

Comentários: 370 

 

Compartilhamentos: 293 

Link 

<https://www.facebook.com/folhadesp/photos/a.115442961831049.6251.10011454336389

1/552897411418933/?type=1&theater> 

 

 

 

https://www.facebook.com/folhadesp/photos/a.115442961831049.6251.100114543363891/552897411418933/?type=1&theater
https://www.facebook.com/folhadesp/photos/a.115442961831049.6251.100114543363891/552897411418933/?type=1&theater
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Comentários Mais Relevantes: 
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A postagem da Folha apresenta que a manifestação teve pessoas detidas, indicando 

que houve confronto e/ou confusão – e que o MPL se uniu financeiramente para livrar os 

detidos – deixando a entender que não concordaram com as prisões e que buscam defender 

seus colegas. A imagem é ilustrativa e não é relacionada diretamente – já que mostra uma 

manifestação aparentemente pacífica. 

O primeiro comentário indica que em comentários anteriores houve a 

ridicularização dos manifestantes (“qual a graça de rir de quem está lutando pelos 

direitos...”), por mais que estes também estejam lutando pelos direitos de quem não está 

participando nem apoiando os protestos. No segundo comentário o internauta apresenta 

apoio às manifestações e indica que não crê em outras formas de apelar por seus direitos a 

não ser com protestos, (“é o único modo de o Brasil mudar”), afirmando que conversar não 

leva à soluções (“no diálogo ninguém nos escuta”). 

O terceiro internauta critica a mídia indicando que a mesma está do lado do 

Governo e, portanto, contra os manifestantes. (“a imprensa está a favor do aumento da 

passagem”). No quarto comentário o internauta apresenta apoio aos manifestantes que 

mantiveram seu propósito (“estão firme e forte”), indicando que alguns já deixaram a luta 

de lado. 

O quinto comentário critica as pessoas que dão atenção à programas que não 

acrescentam melhorias ao país (BBB e futebol) ao invés de fazer parte das manifestações, 

demonstrando rejeição e ofensa àqueles que não apoiam a luta (“os ignorantes criticam 

quem luta por um governo mais justo”). Ainda, mostra que não confia que os protestos 

terão os objetivos atingidos (“já que só protestar não tomam as devidas soluções”), e 

desaprova as pessoas que não levam a situação a sério mesmo com um Governo abusivo. 

No sexto comentário o internauta deixa a entender que o brasileiro não reage, 

indicando que este tipo de situação é inédita no país (“não parece mas é no Brasil isso”).  

Já o sétimo internauta mostra apoio à repressão de vândalos, e critica os presos que lutam 

para baixar a tarifa enquanto possuem dinheiro para fiança – deixando a entender que são 

hipócritas e manifestam sem necessidade. 

O oitavo internauta censura a ‘vaquinha’ por livrar pessoas que agiram ilegalmente, 

deixando o entendimento de que estes foram presos de forma correta e de acordo com a lei. 
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Na mesma linha, o nono comentário não admite protestos com vandalismo, indicando que 

a depredação de ambientes públicos tira a legitimidade da manifestação. Pressupõe que os 

vândalos não são trabalhadores (“duvido que um trabalhador... vá para a Paulista depredar 

patrimônio público...”). Ainda, desaprova a dissimulação das pessoas que protestam contra 

o aumento da tarifa de ônibus ao mesmo tempo em que gastam dinheiro com fiança, 

indicando que suas queixas são falsas e/ou sem fundamento (“... não tem 3.20 para pagar o 

ônibus mas conseguem 3000,00 para pagar a fiança”). Além disso, o internauta indica que 

estas manifestações estão envolvidas com política o que, em sua interpretação, destrói o 

verdadeiro intuito de um protesto. 

Já o décimo comentário utiliza de sarcasmo para defender a prisão dos vândalos, 

recomendando que estes permaneçam confinados (“onde podemos pagar para deixa-los 

presos?”). 

Nesta postagem percebe-se grande apoio às manifestações, no entanto sem 

aprovação a esta aparente defesa dos manifestantes que foram presos. Ainda, observa-se 

uma certa rejeição às pessoas que não apoiam os protestos e a crítica de quem luta por 20 

centavos mas usa dinheiro para liberar vândalos. Já observa-se uma falta de confiança na 

mídia. 

De forma breve pode-se dizer que houve apoio às manifestações, desaprovação de 

atos de vandalismo e crítica à falta de apoio e de respeito das pessoas que não estão 

envolvidas nos protestos. 
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Postagem 3: 

 

 

Post em: 14 de junho de 2013 

 

Likes: 9098 

 

Comentários: 605 

 

Compartilhamentos: 6915 

Link 

<https://www.facebook.com/folhadesp/photos/a.115442961831049.6251.10011454336389

1/554002374641770/?type=1&theater> 

 

 

 

https://www.facebook.com/folhadesp/photos/a.115442961831049.6251.100114543363891/554002374641770/?type=1&theater
https://www.facebook.com/folhadesp/photos/a.115442961831049.6251.100114543363891/554002374641770/?type=1&theater
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Comentários Mais Relevantes: 
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Por tratar-se de uma chamada para uma coluna a própria síntese já trouxe certa 

opinião pessoal. No imperativo diz para o povo atentar-se e prestar atenção, indicando que 

há muito mais para entender sobre estas manifestações. A imagem mostra manifestantes 

sendo atingidos por policiais, o que pode ser considerado como esse “algo a mais” a se 

entender, visto que a violência esteve presente em muitas das mobilizações brasileiras. Daí 

pode ligar-se à frase que diz que os 20 centavos são “apenas um detalhe”. 

Já nos comentários, o primeiro internauta critica a mudança do posicionamento dos 

jornais depois dos ataques da polícia à imprensa. Ao utilizar o ícone de coração este faz 

referência à satisfação com a nova posição da mídia – porém de forma sarcástica – devido 

aos meios em que acredita que essa nova postura foi tomada (após a intervenção da polícia 

contra integrantes da FSP). O segundo comentário segue nesta linha de pensamento, e 

recorre ao sarcasmo para dizer que a Folha passou a mostrar as manifestações sob um novo 

olhar (depois de tanto criticar) apenas por interesse, mais uma vez questionando a 

credibilidade de jornais em relação a veracidade que transmitem a respeito de 

manifestações.  

No terceiro comentário a internauta se refere às manifestações como ‘movimento’, 

e se coloca como parte integrante da mesma (“juntos sempre em busca”). Ainda, torce para 

que estes eventos sejam apenas um gatilho que desperte a população para outros problemas 

que ela mesma aponta ao longo do comentário – e que deixam claro como neste caso 

houve uma ampliação do descontentamento já visto anteriormente (já que a mesma cita a 

Copa do Mundo, as Olimpíadas, salário mínimo, impostos, saúde, educação, corrupção, 

maioridade penal...). 

No quarto comentário há a crítica ao antigo posicionamento da Folha em relação 

aos protestos – ironizando ao questionar se realmente foi a FSP que fez a postagem. Já no 

quinto comentário o internauta afirma que foi preciso sofrer agressões de seu próprio 

pessoal para mudar e “começar a falar a verdade” – o que implica que antes a Folha falava 

mentiras. 

Em seguida, o sexto internauta refere-se à mudança de posicionamento ao dizer que 

antes a FSP tratava os manifestantes como vândalos e agora trata como ativistas, 

levantando novamente a questão do interesse próprio da mídia ao veicular suas notícias. 
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Este rejeita a FSP e a coloca como um oponente (vocês x manifestantes), além de associar 

o jornal à Rede Globo de Televisão para reafirmar a negação a grande mídia. 

O sétimo comentário traz o exemplo da Turquia para mostrar como uma simples 

intervenção em local público tornou-se uma forma de combate ao governo. Torce para que 

o evento seja apenas o começo da reforma da relação entre a sociedade e o governo, e nesta 

fala (“sociedade brasileira perante o governo”) deixa a entender que um está contra o 

outro. Já no oitavo comentário, a palavra ‘não’ em caixa alta ressalta mais uma vez que as 

manifestações não são a respeito dos 20 centavos e, no entanto, mais uma vez deixa em 

aberto sobre o que vai além desses 20 centavos (“e por aí afora...). Neste comentário houve 

uma mudança de perspectiva em relação aos outros, enquanto os primeiros se preocuparam 

em criticar a FSP, este se ateve ao assunto da postagem. 

O internauta número nove deixa a entender que antes não havia uma visão 

verdadeira sobre os eventos, o que é mais uma crítica à mídia. Também censura os atos de 

violência apesar de declarar que a mobilização “renova minhas esperanças” (indicando que 

antes havia motivos para estar desacreditada com o país). E o décimo e último comentário 

levantado ironiza a notícia publicada e afirma que a FSP mudou seu posicionamento 

devido aos ataques a seus jornalistas. Ainda, trata a FSP como opositor ao utilizar 

expressões como outros, deles, nós x Folha. 

Nesta postagem não há a imparcialidade na fala da FSP, que afirma que as 

manifestações têm muito mais motivos a serem observados e ressaltados. Nos comentários 

percebe-se uma prevalência de críticas à mídia e sua mudança de posicionamento 

constante, havendo minoria de internautas que comentaram a respeito da postagem em si. 

Percebe-se aqui que os comentários não necessariamente são relacionados ao tema 

principal, muitas vezes trazendo outras críticas e inquietações independentes à postagem. 

Neste post é mais visível o crescimento da pauta das manifestações, que agora não 

relaciona os protestos apenas ao aumento da passagem. Além disso, percebe-se uma crítica 

pesada à FSP e inícios de questionamentos sobre o trabalho da PM. 
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Na postagem da FSP a fala da estudante a coloca como desarmada, indefesa e 

desprevenida ao receber um agressão gratuita e degradante (“eu estava sentada tomando 

cerveja e me jogaram no chão”, apresentando que foi atingida com força bruta de forma 

ofensiva e insultante. “... sentada tomando cerveja” – estava desarmada, indefesa e 

desprevenida. Não houve emissão de opiniões da FSP nesta postagem. (Aqui percebe-se o 

surgimento da discussão sobre a violência nas postagens). 

O primeiro comentário já traz uma discussão sobre a falta de confiança e 

credibilidade no trabalho da PM, e indica que esta deveria trabalhar em coisas do dia-a-dia, 

dando o exemplo de “pegar quem faz arrastão em bar” (na época houve um grande 

crescimento de casos de arrastões em bares em todo o país). O segundo comentário já parte 

para críticas à FSP, usando de ironia para dizer que o jornal mudou de uma hora pra outra 

suas opiniões e mostrando insatisfação com a Folha através de ofensa. (medíocres!) 

O terceiro internauta se coloca como integrante das manifestações (vamos!), e 

acredita em chamar a atenção da mídia internacional para haver objetivos atingidos nas 

manifestações. Coloca a mídia como oponente aos manifestantes, e acredita que o povo 

tem mais poder que os meios de comunicação. (“vamos ver quem fala mais alto”). O 

quarto comentário também se deve a criticar a mídia, dizendo que a FSP mudou sua forma 

de apresentar as notícias após as agressões ao seu pessoal. 

No quinto comentário há a utilização de caixa alta para demostrar exaltação – 

acreditando que é um absurdo a demora para a mudança de opinião e posicionamento da 

Folha. Já o sexto internauta utiliza de ironia e debocha deixando a entender que ninguém 

realmente se importasse com esses atos, mas apenas com os jogos de futebol a serem 

transmitidos. E, mais uma vez, o sétimo comentário vem para criticar o jornal ao dizer que 

só após o próprio pessoal sofrer a Folha de São Paulo alterou o fluxo de informações. 

O oitavo internauta, ainda que critique a maneira que a Folha tratou dos protestos 

(“pedia a cabeça dos 5 mil”) e como mudou seu posicionamento após os repórteres feridos, 

não deixa de se mobilizar contra as ações da PM ao citar a “covardia da PM”, 

demonstrando repúdio a violência nas manifestações e por parte do estado. O nono volta na 

questão da credibilidade do jornal, e deixa a entender que a Folha de São Paulo mudou o 

discurso devido ás agressões a seus repórteres. Já o décimo comentário critica a falta de 
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empenho e credibilidade na polícia. Deixa a entender que a polícia se faz de cega quando o 

trabalho é pegar políticos corruptos. 

Em geral houve crítica a respeito do ato da PM e da posição da FSP. Percebe-se 

como a inquietação com a mídia e a polícia (ou o Estado) gerou grandes tumultos no que 

diz respeito às discussões sobre as manifestações, e como a falta de confiança e 

credibilidade por parte dos internautas cresceu ao longo dos eventos ocorridos. 

Nesta postagem começam comentários relacionados ao futebol e a política, 

iniciando, assim, as críticas e a inclusão da discussão sobre estes temas. 
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A chamada da Folha implica que os manifestantes foram os causadores do tumulto 

citado e, em conjunto com a imagem, incita que estes atearam fogo em protesto. 

O primeiro comentário, ao utilizar o ícone de coração demonstra aprovação pelos 

atos citados, e acredita que este tipo de manifestação demorou a acontecer. No segundo 

comentário percebe-se uma crítica irônica às situações ocorridas nos eventos (“vou levar o 

tomate e a gente faz uma salada”), visto que a polícia estava agredindo com spray de 

pimenta e os manifestantes se defendendo com vinagre. (À época era comum levar vinagre 

para as manifestações devido ao seu efeito contra o spray de pimenta). 

Para o internauta número 3 deixa a entender que há mais por vir (“só o começo”) e 

motiva os colegas a prosseguirem com os manifestos. Mais uma vez há uma reclamação 

um tanto quanto vaga, quando este diz que “tem muita coisa errada nesse país”, sem dizer 

exatamente o que o incomoda. O quarto comentário foge ao tema da matéria ao trazer 

novamente a discussão da manipulação das mídias, e implica que o governo manipula a 

imprensa nacional. Para o internauta as manifestações devem ocorrer em um momento em 

que haja mídia internacional no país, para fugir desta “manipulação” (“é só aproveitar a 

deixa da copa do mundo do na o que vem e fazer uma bela de uma manifestação”). O 

quinto internauta segue esta linha de pensamento, implicando que na Copa do Mundo 

haverá mais manifestações pelo país (“o país inteiro vai parar de vez”).  

No sexto comentário o internauta acredita que pelo fato das manifestações terem 

chegado á capital do país houve um significado maior nas mobilizações – incitando a 

tomada do Congresso e do Palácio do Planalto, como se estes atos trouxessem maior êxito 

à estas manifestações.  

O comentário número sete reafirma a ideia de que o povo e o Governo agem 

separadamente e, portanto, sofrem consequências diferentes (neste caso só o Governo 

passaria vergonha). Há ainda felicitações quanto à “estratégia” dos manifestantes, 

acreditando que estes agiram na hora mais propícia. (“o brasileiro ficou quietinho e atacou 

no momento certo”). Já o oitavo comentário crítica contra a quantidade abusiva de dinheiro 

utilizada para a Copa do Mundo, e acredita que este patrimônio deveria ser utilizado para 

bens sociais e não para o esporte. (“moradia é um direito, futebol não é”). 
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Em geral não houve foco na discussão sobre o tumulto citado pela Folha, nem sobre 

a imagem que indica um protesto mais revolto. Mais uma vez houve críticas quanto ao 

Governo e a mídia, e a Copa do Mundo aparece de forma mais evidente. E, de maneira 

homogênea, houve apoio e parabenização às manifestações que prosseguiam pelo país. 
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Na postagem da Folha, ao apresentar uma união de grupos interpreta-se que há uma 

empatia e apoio entre manifestações independente de barreiras culturais. A imagem é bem 

representativa, visto que a máscara de Guy Fawkes tornou-se um símbolo mundial de 

manifestações.15 

O primeiro internauta se coloca como parte das manifestações e demonstra 

aprovação, convidando os colegas a participarem dos protestos (“vem pra rua”). Indica que 

por estarem protestando mostram seu patriotismo e colaboram para a construção do país 

(“nós somos o Brasil”). 

No segundo comentário o internauta renega todos os motivos já levantados para as 

manifestações e apresenta um motivo geral que, no entanto, se mostra vago (“que tudo 

melhore, que tudo mude”). Admite que as pessoas têm receio de ir às ruas protestar (“soma 

seu medo com o meu”) e critica a mídia, deixando a entender que esta omite a verdade (“as 

câmeras não filmam...”). Além disso mostra que discorda de violência, e traz mais espaço 

para reivindicações (“traga sua causa”), impondo que quem não protesta está agindo de 

forma errada (“ficar calado não é certo”).  

O terceiro internauta assume que os protestos são pela corrupção (“são pelos 

milhões de reais desviados...”) e usa de ironia para criticar quem ainda não entendeu as 

manifestações (“simples assim”). No quarto comentário o internauta faz uma relação com 

o lema da Revolução Francesa encaixando a frase ao contexto das manifestações, em que 

os indivíduos passaram a andar com vinagre para tirar o efeito de spray de pimenta e gás 

lacrimogêneo. Percebe-se aqui uma crítica à ação violenta da polícia em relação aos 

manifestantes. Já o quinto internauta se coloca como parte integrante dos protestos (“tamo 

junto”) e demonstra apoio a eles. 

O sexto comentário é um exemplo de como algumas mensagens foram espalhadas e 

acabaram se tornando virais. Neste caso o recado traz informações equivocadas, já que 

pela Lei n. 5700/71 é proibido usar a bandeira como roupagem.16 De qualquer forma, o 

internauta considera que a bandeira irá defende-los de possíveis ações da polícia (“a 

                                                 
15 2.3.2 A máscara de Guy Fawkes: como a mídia forma concepções culturais – página 46 
16 Art. 31. São consideradas manifestações de desrespeito à Bandeira Nacional, e portanto proibidas: (...) III - 

Usá-la como roupagem, reposteiro, pano de bôca, guarnição de mesa, revestimento de tribuna, ou como 

cobertura de placas, retratos, painéis ou monumentos a inaugurar. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5700.htm> Acesso em 10 de junho de 2015. 
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bandeira é seu escudo”), e repassa uma mensagem que ataca a PM e a considera ignorante 

e não patriota (“péssimo treinamento e pouco amor à pátria”), que assume que a mídia 

deixa passar informações, valorizando, assim, a mídia estrangeira. 

No sétimo comentário o internauta interpreta que a população não dava importância 

e não percebia a realidade em que se encontravam (“está abrindo os olhos”) e considera 

que o Governo não cumpre seu trabalho, além de ser corrupto (“o descaso do governo...” – 

“chega de roubo”).  

O oitavo internauta assume que a FSP não passa informações reais (“escreve 

direito”), pondo em questão a credibilidade do jornal. Já o nono comentário se mostra 

vago, por afirmar que as manifestações não se resumem aos 20 centavos e sem, no entanto, 

apresentar com clareza suas inquietações. 

O décimo comentário faz uma crítica ao número de requerimentos em um mesmo 

protesto, deixando a entender que as pessoas estão se apropriando do momento para 

levantar várias questões. 

Há uma irritação quanto à redução das manifestações aos 20 centavos da tarifa do 

ônibus, no entanto não existe um consenso nem clareza nas exigências do público. Nesta 

postagem percebe-se que há casos de notícias errôneas sendo espalhadas entre os 

internautas, que não procuram por fontes seguras antes de repassarem essas mensagens. 

Mais uma vez houve dúvida e falta de confiança no discurso da FSP. Aqui percebe-se uma 

ampliação das reivindicações, que tornaram-se personificadas (transferindo o foco de 

discussões gerais para Dilma, Lula e PT). 
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Postagem 7: 
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A postagem da Folha não traz opiniões pessoais e optou por uma imagem 

diretamente relacionada ao tema da matéria (percebe-se um manifestante com a bandeira 

brasileira à frente de faixas em inglês pedindo o fim da violência policial). 

O primeiro comentário considera que para a presidente esta é uma situação 

completamente indesejável e desconfortável (“nem no pior pesadelo”) e é pretensioso ao 

considerar que estas manifestações já são uma revolução. O segundo internauta demonstra 

depositar esperanças nos protestos (“tô botando fé”), e acredita que estes trarão mudanças 

ao país. 

No terceiro comentário o internauta deixa clara a ideia de que a união traz poder às 

manifestações, e se coloca como parte integrante destes protestos (“juntos somos mais”). 

Ao colocar o ícone de coração, o quarto internauta demonstra alegria/emoção de ver o 

apoio do povo que esta fora do Brasil, e rebaixa e renega quem os julga como vândalos - 

interpretando que estas pessoas que criticam não entendem as manifestações e por isso os 

chamam de vândalos. (“um monte de ignorante aqui achando que somos um bando de 

vândalos”). 

O quinto comentário critica a falta de apoio dos brasileiros às manifestações, e diz 

ser um constrangimento perceber que gente que nem está acompanhando os protestos de 

perto conseguem apoiar ao mesmo tempo que muitos brasileiros não estão contribuindo 

para as mobilizações. Já no sexto comentário volta a discussão sobre violência e política, e 

toma a corrupção como uma doença passível de tratamento e descontaminação (“Tirar 

velhos políticos contaminados pela corrupção”). 

No sétimo comentário o internauta pressupõe que as pessoas irão baixar a guarda e 

que deve-se atentar pois haverá mais conflitos à frente (“a coisa vai piorar e haverá muito 

mais pressão”). Novamente percebe-se uma crítica á mídia, ao dizer que esta está contra o 

povo e colocando em dúvida se a mídia realmente mudou de lado/opinião a respeito dos 

protestos. (ao colocar o termo “parece” entre aspas – “parece ter mudado de lado” – deixa 

a entender que não é algo certo, mas sim algo a se duvidar). 

O internauta número oito demonstra orgulho na participação do evento em Dublin e 

na ação pacífica da polícia, o que pode levar a uma comparação da atitude da polícia 

brasileira com a polícia internacional. O nono comentário apresenta uma confiança na 
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mídia internacional (“a alternativa é divulgar nas mídias internacionais” – como se assim 

fosse possível ler a verdade e divulgar as manifestações de forma genuína), mas põe em 

questionamento a efetividade da mídia nacional. 

De forma geral observa-se uma sensibilização quanto à agregação de brasileiros 

que vivem fora do país nas mobilizações e a crítica aos cidadãos que vivem no Brasil e 

ainda sim criticam os protestos. Assim, percebe-se como há a rejeição de pessoas que não 

fazem parte das manifestações. Novamente houve crítica à mídia nacional e a valorização 

da mídia internacional, colocando em pauta mais uma vez a discussão sobre a veracidade 

das matérias veiculadas no país e depositando confiança em jornais internacionais. Nesta 

postagem aparecem os primeiros comentários relacionados diretamente à presidente. 
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A síntese da Folha é direta e sem frases opinativas, e a imagem escolhida é 

relacionada à matéria – chamando a atenção para a postagem de forma direta. 

O primeiro e o último comentários põem em questão a credibilidade da FSP ao 

afirmar que o número de manifestantes exposto pelo jornal está equivocado. O segundo e o 

oitavo comentários mostram internautas exaltados (por postarem em caixa alta) e com 

pouca clareza em suas opiniões, pois ao dizer que “é contra muito mais” fica um aberto 

infindo de questões que podem ser colocadas dentro dessa discussão.) 

No terceiro comentário o internauta faz uma “medicalização da política”, ao 

comparar o sistema político brasileiro “veias entupidas” e dizer que este está na UTI. 

Percebe-se que acredita que este dia e estes eventos levarão à conquistas que serão 

lembradas ao longo dos anos, e que crê que houve um rompimento do silêncio da 

sociedade perante ao governo e a política (“divórcio”). Ao se colocar como parte integrante 

das manifestações, diz que não só o povo, mas também as instituições devem se unir – 

levantando a hipótese otimista de que ainda há conquistas por vir (“muita coisa nascerá 

nesse processo”). Levanta, ainda, a ideia de que a população e o país já não são os mesmos 

(“existe algo novo no ar”). 

O quarto internauta pressupõe que já sentiu orgulho do povo brasileiro (“fazia 

tempo que não sentia”), e que manifestar por seus direitos é sinônimo de honra. Tem um 

certo ar de parabenização e emoção em relação as manifestações no país (“que coisa 

linda”).  

Os comentários cinco e sete reafirmam que as manifestações não são sobre os 20 

centavos a mais na tarifa, sendo que o último vai mais além e diz que o problema não é 

apenas com um partido (“não é só com o PT”), e que os manifestantes devem lutar para 

acabar com a dominação de um governo que os explora. A internauta também parece 

demonstrar ser contra bandeiras de partidos políticos nas manifestações. Já os comentários 

seis e nove demonstram apoio à manifestação de forma emotiva. (“lindo!). 

De forma mista houve a aprovação das manifestações em conjunto com a 

inquietação a respeito do motivo da mesma (em geral houve a afirmação de que os 

protestos não eram por 20 centavos). Novamente houve a crítica e a dúvida da 

credibilidade da FSP devido ao número de participantes expostos na chamada. No entanto, 
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a chamada do jornal já muda a perspectiva sobre as manifestações, indicando mais motivos 

para estas (Copa e tarifa do ônibus). 
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A postagem atribui a responsabilidade da informação ao instituto de pesquisa do 

Grupo Folha (“segundo o Datafolha...”), e apresenta que essa informação contraria a PM. 

A imagem é diretamente relacionada, mostrando um número avantajado de pessoas nas 

ruas. 

O primeiro internauta acredita que as manifestações irão crescer e prosseguir, 

demonstrando otimismo e confiança nos protestos. No segundo comentário o internauta 

critica a mídia e deixa a entender que esta manipula os números apresentados de acordo 

com seu interesse – e quando não tem fundo político revelam maior presença à 

manifestações e protestos (“se fosse parada gay diriam que tem 1 milhão”). 

O terceiro internauta traz uma paródia da música ‘A casa’ de Vinícius de Moraes, 

utilizando de uma referência non sense para apresentar suas insatisfações, indicando que o 

Governo tem prioridades incompreensíveis (“não tinha escola, só tinha estádio...”), e 

demonstrando que o país tem apenas cidadãos conformados (“no país dos bobos”). 

No quarto comentário a internauta se mostra contra a violência, e procura chamar a 

atenção da mídia internacional (atribuindo eficácia aos meios estrangeiros), em um 

momento propícia em que os holofotes estarão no Brasil (“a Copa das Confederações pode 

render bons e criativos protestos”). Atribui a ideia da mensagem a outro autor, mostrando 

um exemplo de mensagens que tornaram-se viral na época das manifestações e foram 

repassadas por diversos usuários do Facebook. 

O quinto internauta toma os protestos como movimentos, e acredita que a ausência 

da PM associada à organização contribui para uma manifestação autêntica. 

No sexto comentário o internauta entende que todos os manifestantes protestam 

pela mesma causa (“65 mil pessoas com uma única frase”), admitindo que estão cansados, 

mas novamente sem esclarecer os motivos de inquietação. 

O sétimo internauta demonstra emoção ao perceber que o país está reagindo às 

inquietações (“O Brasil acordou”), como se antes estivesse em estado de dormência – 

deixando tudo passar mostrando comodismo.  
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No oitavo comentário a internauta supõe que todos os brasileiros estão de acordo 

com as manifestações (“65 mil representando 193 milhões”), e utiliza de uma relação com 

a Copa das Confederações para demonstrar sua preferência à luta do que ao futebol (“esta é 

a minha seleção”). 

O nono internauta põe em questão a credibilidade da FSP (“tem muito mais”) e 

acredita que as manifestações ainda irão crescer. Relaciona a crítica à Rede Globo de 

Televisão, e procura incentivar um protesto na emissora – deixando a entender que está 

insatisfeito com as ações da grande mídia em geral. 

Mais uma vez observa-se a desconfiança da mídia nacional ao mesmo tempo que 

existe uma valorização da internacional. Percebe-se que alguns internautas procuram se 

afirmar ao generalizar dizendo que todos os brasileiros estão insatisfeitos, e como há, no 

geral, a intenção de prosseguir com as manifestações. 
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Postagem 10: 
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Comentários Mais Relevantes: 
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Na postagem da FSP entende-se que a Defensoria não está de acordo com os atos 

de prisão por averiguação, o que indica um certo apoio legal aos manifestantes. A síntese 

apresenta que este tipo de situação já ocorreu antes (“seja usada novamente...”), e que a 

polícia ao fazer este tipo de prisão está agindo contra a lei (“considerada ilegal”). A 

imagem não tem relação direta, porém, ao mostrar um policial atirando unido ao contexto 

da chamada, pode-se gerar aversão do público (que pode relacionar a polícia à situações 

negativas). 

O primeiro comentário utiliza de pleonasmo, utilizando de expressões redundantes 

com a finalidade de reforçar a ideia  exposta (“extremamente ilegal” – visto que por ser 

ilegal já torna-se algo extremo) e procura sustentar sua afirmação ao apresentar os tipos de 

prisões conforme a lei brasileira admite. 

No segundo comentário há apoio à atitude da Defensoria, apontando que o 

internauta sente empatia pelas manifestações. 

A terceira internauta certifica que este tipo de prisão já existe e aponta o local onde 

está ocorrendo, indicando que testemunhou esta situação para fortalecer sua afirmação. 

O quarto internauta faz uma crítica e a firma que se a situação fosse contrária – 

averiguando políticos – todos seriam presos, indicando que não crê na honestidade dessa 

classe (“não vai sobrar um sequer...”). 

Para o quinto internauta a Defensoria já oprimiu a população e tem modificado sua 

opinião com o tempo (“parece que está querendo mudar de lado...”). Há também a tomada 

das manifestações como ‘movimento’, e o questionamento da ausência de outros grupos na 

luta; criticando sindicados ao indicar que não estão verdadeiramente ao lado da massa. 

No sexto comentário o internauta abre seu comentário citando “Para não dizer que 

não falei das flores” de Geraldo Vandré -  música que teve um forte impacto na ditadura 

militar – para indicar que deve-se ir atrás de suas conquistas (“quem sabe faz a hora”). 

Admite que sem as manifestações não seria possível definir quem está ao lado dos 

cidadãos (“é agora que vemos quem está contra ou a favor”). Além disso, assume que 

políticos e sindicatos recebem taxas e impostos e  no entanto não procuram ajudar o povo 

(“nenhum político põe a cara, nenhum movimento sindical põe a cara...”). 



116 

 

O sétimo comentário comprova o exemplo de mensagens que tornaram-se viral na 

época das manifestações e foram repassadas por diversos usuários do Facebook.*RODAPÉ 

pagina X*. O internauta se mostra contra a violência, e procura chamar a atenção da mídia 

internacional (atribuindo eficácia aos meios estrangeiros), em um momento propício em 

que os holofotes estarão no Brasil (“a Copa das Confederações pode render bons e 

criativos protestos”).  

No oitavo comentário o internauta afirma que a PM só age com força e atos ilegais 

por ter a segurança e o apoio do porte de armas. Já no nono comentário a internauta mostra 

confiança na Defensoria (“A defensoria é a voz do povo...”) e se coloca como parte do 

protesto, incentivando os colegas e mostrando esperança no poder das manifestações em 

mudar o país. 

O décimo comentário deixa a entender que as autoridades carecem de bom senso, e 

que ao menos a Defensoria age com critério e sensatez. 

Nesta postagem percebeu-se um apoio geral à defesa da Defensoria, mostrando 

confiança e respeito em organizações/institutos que zelam pelos direitos dos manifestantes. 

Há um claro julgamento de órgãos que não cumprem com seu devido papel, citando as 

atitudes de políticos e sindicatos como exemplo. Mais uma vez foi apontada a presença de 

mensagens virais entre os comentários. 
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Postagem 11: 

 

 

Post em: 18 de junho de 2013 

 

Likes: 3719 

 

Comentários: 1873 

 

Compartilhamentos: 4425 

 

Link 

<https://www.facebook.com/folhadesp/photos/a.115442961831049.6251.10011454336389

1/555848451123829/?type=1&theater> 

 

 

 

https://www.facebook.com/folhadesp/photos/a.115442961831049.6251.100114543363891/555848451123829/?type=1&theater
https://www.facebook.com/folhadesp/photos/a.115442961831049.6251.100114543363891/555848451123829/?type=1&theater


118 

 

Comentários Mais Relevantes:  
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Na postagem da FSP observa-se que o Governo Federal assume que está em busca 

de uma compreensão a respeito dos protestos, no entanto deixa uma pequena crítica aos 

manifestantes ao dizer que “seria pretensão” acreditar que o governo entendia o que estava 

acontecendo; deixando a entender que a manifestação não teve propósitos claros e 

objetivos. Ainda, ao dizer que “a gente compreende” pode-se entender que os ministros se 

colocam a parte da manifestação, como se houvesse uma oposição do governo e dos 

manifestantes. A imagem utilizada não tem necessariamente uma ligação com essa 

postagem em si, porém chama a atenção para a postagem devido ao momento retratado - 

que foi a invasão do Congresso Nacional em uma das mobilizações ocorridas na época. 

Partindo para os comentários, a expressão no primeiro deles indica que os protestos 

têm um objeto óbvio e que para o entendimento do governo é preciso algo minucioso e 

detalhado como um desenho para que haja uma compreensão. 

No segundo comentário os termos como “queremos, somos, concordamos, 

vivermos” indicam que a internauta se coloca como parte do povo que manifesta, como 

integrante da luta ali existente. Tomando a questão de que o ministro diz não ter entendido 

a razão das manifestações, ela ainda relata e lista vários pontos de insatisfação com a 

realidade brasileira para justificar a falta de entendimento do governo em relação aos 

protestos. Essas notas também vêm no quarto comentário em posição mais autoritária, 

quando o internauta pede pelo fim “imediato” do privilégio para políticos, da prisão 

“imediata” dos condenados pelo mensalão e reforma “imediata” do sistema eleitoral. E 

voltam a se repetir no sexto comentário, mas de forma mais negativa, quando o internauta 

ressalta que a educação, a saúde e a segurança são inexistentes. 

A internauta do terceiro comentário traz a crítica dos jornais brasileiros que 

mudaram de opinião ao longo das semanas das manifestações (“alguns jornais brasileiros 

demoraram mas entenderam”) – visto que de início se posicionaram contra os 

manifestantes os chamando de vândalos e baderneiros e após alguns confrontos em que 

jornalistas foram feridos passaram a apoiar as manifestações. Já o quinto comentário diz 

que se a PEC 37 for aprovada exército terá de intervir. 
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Quanto aos sétimo, oitavo, nono e décimo comentários, os internautas já tomaram 

um posicionamento mais crítico e censuraram a falta de entendimento do governo em 

relação às manifestações, bem como ao descaso com a realidade social brasileira. 

Nesta postagem não há um posicionamento opinativo da FSP, que trouxe a 

informação de forma direta e sem considerações “pessoais” - o que indica que não houve 

uma tentativa de direcionamento da opinião dos internautas. Analisando os comentários em 

conjunto, percebe-se que para os internautas os motivos dos protestos são bem claros e até 

mesmo óbvios. Em grande parte, os internautas se posicionam como parte de um grande 

grupo, usando termos como “nós, nosso, queremos, podemos”, e se mobilizam para 

mostrar que estão em busca de melhorias. Existem raros itens destoantes em relação ao que 

as pessoas dizem querer nessas manifestações e, no geral, os pedidos e os gritos de 

protestos são pelos mesmos motivos (saúde, educação, corrupção etc.). Aqui percebe-se a 

presença de uma pauta mais elaborada nos comentários que, no entanto, será abandonada 

mais tarde. 
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Postagem 12: 
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A FSP chama a atenção para o número de manifestantes presentes e convida os 

internautas a acompanharem as coberturas em tempo real. Não houve emissão de opiniões. 

Nos comentários, a primeira internauta duvida do número dito pela FSP e põe em 

questão a credibilidade da Folha. A segunda internauta se mostra satisfeita com a falta de 

bandeiras de partidos, mas principalmente a do Partido dos Trabalhadores – PT (referência 

à bandeira vermelha.).  

O terceiro internauta se emociona com a foto, e diz que a mesma contraria o 

número que a Folha ditou – pondo em questão a veracidade da fala da FSP. No quarto 

comentário mais uma vez percebe-se a relação da Folha com a Rede Globo de televisão, e 

o internauta critica o posicionamento de ambas. Já o quinto internauta desconsidera a 

importância da quantidade, ao demonstrar emoção pelos atos e pela imagem e encorajando 

os demais a continuarem na luta (“#vempraruabrasil”). 

No sexto comentário o internauta se mostra otimista e com sentimento de 

idealismo, acredita que a manifestação deve continuar e que os investimentos do governo 

devem ser para o próprio povo, e não para turistas estrangeiros – critica que gasta-se muito 

para impressionar na Copa Mundial de Futebol enquanto o próprio país sofre com 

carências básicas. O sétimo comentário acredita que o número de manifestantes está 

aumentando a cada dia, e se coloca como parte integrante do grupo que luta pelo Brasil. 

No oitavo comentário o internauta contrapõe a informação da Folha com outro 

jornal e com o povo nas ruas. Utiliza de sarcasmo para criticar e por em questão a 

credibilidade da FSP. O nono internauta torna a por em dúvida a veracidade da fala da 

FSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Neste caso observa-se como algumas postagens trazem mais discussão dos 

internautas. Como muitas das pessoas que interagiram através da Folha também estavam 

participando das manifestações não houve espaço para outra crítica se não a do fato de que 

o número de participantes colocado pelo jornal estava fora da realidade, causando uma 

generalização de críticas e ira dos acompanhantes da FSP, além de trazer mais discussão 

sobre a credibilidade do jornal. 
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Postagem 13: 
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A síntese da Folha sobre a matéria supõe a existência de pessoas de má fé 

infiltradas nos protestos, e em tom de intimidação (“promete usar” – “polícia vai agir 

energicamente”) demonstra uma certa pressão e ameaça à bandidos que aproveitam dos 

eventos para saquear. A imagem foi diretamente relacionada ao tema, chamando atenção 

de forma direta para a matéria. 

O primeiro comentário levanta a ideia de que atos violentos atrapalham as 

manifestações que, em sua opinião, demoraram a acontecer, e toma os protestos como 

“movimento”. Demonstra concordar com o fato da polícia intervir, e impõe que estes 

sejam firmes com os criminosos. (“não dá mole”). O segundo internauta segue esta linha, 

no entanto é mais direto ao impor que nestes casos a PM deve usar de força para coagir os 

infiltrados. 

No terceiro comentário percebe-se que o internauta acredita que atos de vandalismo 

mancharam os protestos – e os toma como “movimento”. Demonstra incoerência ao dizer 

que ser a favor da depredação da prefeitura mas não à destruição do teatro municipal, de 

bancas de jornal e de lojas, pois isso sim tiraria a legitimidade das mobilizações. De uma 

forma totalmente desconexa apresenta apoio à atos de violência e ao mesmo tempo 

demonstra repúdio. 

O quarto internauta crê que o governador de São Paulo e a polícia são extremistas 

(“é 8 ou 80”), e aponta a esperança de ter a polícia cumprindo o papel de proteger a 

sociedade ao invés de ficar atrás de manifestantes. Já o quinto internauta traz uma 

realidade à parte das manifestações, em que afirma haver saques e roubos independente das 

manifestações. Em contrapartida, o sexto comentário traz a ideia de que a polícia utiliza 

deste tipo de situação para repreender os demais manifestantes (“eles aproveitam e batem 

em geral”) – colocando em questão a confiança no sistema policial brasileiro. 

O sétimo comentário critica o uso de máscaras nas manifestações, impondo que 

quem é honesto não se esconde – e apoiando que o fato de estarem mascarados reafirma 

que eles não pertencem às manifestações (“esses são ladrões mesmo”). O internauta 

número oito renega estes atos e impõe que pelo fato de haver situações de vandalismo 

envolvidas nas manifestações não a reconhece como protestos.  
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No nono comentário o internauta deixa a entender que a polícia não toma ações 

bem definidas, e parece criticar o fato de não haver liderança; responsabilizando este fato 

pela dificuldade em identificar os infiltrados. Já no décimo comentário há o apoio à 

decisão do secretário Fernando Grella, mas com o pedido de que estas ações ocorram no 

dia-a-dia acaba supondo que a polícia não cumpre seu trabalho em dias corriqueiros. 

Os pontos centrais de discussão desta postagem envolveram a rejeição a atos de 

vandalismo nas manifestações e a crítica à falta de um bom policiamento em dias 

rotineiros. Para os internautas, em geral, há carência de segurança da sociedade e a ânsia de 

que este problema seja resolvido independente das manifestações (e não só em dia de 

protestos). 
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Postagem 14: 
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Comentários Mais Relevantes: 
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A síntese da FSP é direta e clara e optou por uma imagem relacionada 

especificamente a esta matéria. Convida os internautas a seguirem a cobertura das 

manifestações em tempo real no site oficial da Folha. Nos comentários, o primeiro traz 

uma crítica relacionando os fatos ao comentário do presidente da Fifa, Joseph Blatter17 – 

trazendo a sugestão de que se o futebol fosse mais forte que a insatisfação das pessoas não 

teriam acontecido tantos protestos pelo país. 

Nos comentários dois e três percebe-se o repúdio a eventos de violência e 

vandalismo, citando que estes atos denigrem a imagem dos protestos, e acreditando que os 

políticos esperam este tipo de atitude para justificar o ataque às manifestações. Já o quarto 

internauta questiona o papel da Polícia Militar, dizendo que esta não está presente nos 

momentos certos; e justifica que não foram os manifestantes que trouxeram vandalismo, já 

que a passeata já havia se dispersado. Ainda, desafia a polícia ao dizer ser “fácil” 

identificar e prender indivíduos. 

O quinto internauta volta a criticar os atos de violência através de sarcasmo (“que 

ótimo, muito inteligente”), e ressalta que os impostos serão utilizados para reconstruir o 

que um inconsequente quebrou. No sexto e sétimo comentários percebe-se novamente 

crítica à FSP por mudar de posicionamento ao longo das manifestações, indicando que esta 

escolhe as matérias a serem veiculadas e que classifica o brasileiro como vândalo apenas 

por lutar pelos seus direitos. 

O oitavo comentário também critica a ação com violência, porém não admite que 

manifestantes tomem este tipo de atitude, deixando a entender que pessoas de má fé 

aproveitaram da situação para causar tumulto. (“bandidos infiltrados”). Em contrapartida, o 

nono internauta admite que este não é o primeiro caso de vandalismo em manifestações, e 

por isso o movimento não deve ser martirizado mas, no entanto, defende que violência e 

depredação devem ser denunciados. Neste comentário percebe-se a classificação dos 

eventos como “movimento”. 

                                                 
17 “O futebol é mais forte que a insatisfação das pessoas. Eu disse a Dilma e Aldo (Rebelo) que temos 

confiança neles. Uma vez que a bola rolar, as pessoas vão entender e isso vai acabar”. – Joseph Blatter em 

entrevista ao jornal Estadão. Disponível em: <http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,o-futebol-e-

mais-forte-que-a-insatisfacao-das-pessoas-diz-presidente-da-fifa,1043432> Acesso em 12 de junho de 2015. 
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Neste caso o maior número de comentários foi relacionado à violência e 

vandalismo, unanimemente repudiando estes atos e criticando as pessoas que o praticaram. 

Em geral observa-se como, para os internautas, a violência presente nas manifestações é 

um risco e uma maneira de perder objetividade e credibilidade. Mais uma vez percebe-se 

críticas à FSP pela mudança de direcionamento das matérias. 
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Postagem 15: 
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Comentários Mais Relevantes: 
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A FSP chama a atenção para o número de manifestantes presentes e convida os 

internautas a acompanharem as coberturas em tempo real. Não houve emissão de opiniões. 

Já nos comentários percebe-se que todos colocaram em questão a veracidade e a 

credibilidade dos fatos expostos pela Folha de São Paulo. 

O primeiro comentário ironiza e põe em questão a credibilidade da FSP ao 

questionar o número de participantes indicados pelo jornal. O segundo comentário aponta 

de forma direta a falta de confiança na FSP (“mentira”). Já o terceiro comentário traz 

novamente o nome da Rede Globo de Televisão, como se esta e a Folha fossem o mesmo 

canal – e que ambos não merecem confiança. 

No quarto comentário o internauta deixa a entender que a FSP diz mentiras; 

questiona o jornal quanto a um posicionamento verdadeiro; e o quinto internauta compara 

a FSP a outros jornais e deixa a entender que os outros têm mais credibilidade. O sexto 

comentário, ao dizer “divulguem certo” pressupõe que a Folha veicula informações 

erradas. Já no sétimo, o internauta critica e ironiza, deixando a entender que a informações 

está errada e pondo em questão a credibilidade da Folha. 

O oitavo internauta se afirma como pessoa de confiança (“eu sou do Rio e 

garanto”), e acredita que por morar na cidade consegue estimar o número de pessoas 

presentes. Já o nono comentário deixa a entender que a FSP manipula informações de 

acordo com seus interesses. 

Neste caso percebe-se novamente como algumas postagens tempestuam mais a 

opinião dos internautas. Como muitas das pessoas que participam das postagens da Folha 

estavam, de fato, participando das manifestações não houve espaço para outra discussão se 

não a do fato de que o número de participantes colocado pelo jornal estava fora da 

realidade, causando um embravecimento dos acompanhantes da FSP e mais discussão 

sobre a credibilidade do jornal. 
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A postagem da FSP leva a entender que não houve, de fato, um conflito (“princípio 

de confronto”), e indica que antes da chegada dos manifestantes já havia um bloqueio à 

postos (“barreira montada pela PM”) – deixando a ideia de que a Polícia Militar já 

esperava e previa o confronto. A imagem é relacionada indiretamente, visto que mostra os 

manifestantes e a polícia em Brasília, mas não o início do confronto como anunciado na 

síntese. 

O primeiro comentário deixa a entender que a PM espera situações específicas para 

aparecer (“nessas horas...”), como os manifestantes chegando ao Palácio do Planalto – 

indicando que em situações rotineiras eles não estão presentes/não cumprem seu trabalho. 

No segundo comentário o internauta se coloca como parte integrante dos protestos 

(“estamos juntos”) e demonstra apoio aos manifestantes. 

O terceiro comentário toma as manifestações como Movimento, e deposita 

esperanças no Impeachment – levando a entender que acredita ser esta a solução para as 

exigências dos protestos. Este comentário é um exemplo de como houve apropriação do 

momento para outras questões, já que ele não tem relação direta com a postagem e nem 

menciona o assunto nela tratado.  

No quarto comentário o internauta põe em questão a credibilidade da FSP e indica 

que esteve no local ao afirmar que os manifestantes saíram do local para evitar confrontos 

(deixando a entender que estes são pacíficos). 

O quinto internauta indica que a mídia está enfatizando apenas o lado negativo dos 

protestos (“estão fazendo o maior alarde”) e, no entanto, indica que as cenas de vandalismo 

estão diretamente relacionadas aos manifestos (“vandalismo decorrente das 

manifestações”). 

No sexto comentário a internauta se coloca como parte integrante das 

manifestações, enaltecendo a importância de colocar o povo como foco nas notícias 

(“façam com que o centro seja nós, o povo”). Ainda, indica que a democracia no país é de 

fachada (“... a democracia que dizem ter...”). 
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O sétimo internauta utiliza de ironia para dizer que a PM não faz seu trabalho no 

dia-a-dia, e apenas se une em prol de dissolver manifestações (“quando é para reivindicar 

nossos direitos tem mais de 2000 policiais”). 

Já no oitavo comentário o internauta se mostra decepcionado com o PT (“justo 

você...”), indicando que o partido ignora que as manifestações acontecem para lutar contra 

suas ações. 

Mais uma vez percebe-se a falta de confiança nas notícias veiculadas pela FSP, bem 

como a crítica das práticas da PM – indicando que esta não funciona corretamente em 

episódios rotineiros. Novamente há uma expressão de apoio e orgulho das manifestações e 

pela primeira vez aparecem comentários relacionados a um possível Impeachment (o qual 

não pretende-se discutir aqui para evitar fugir do foco deste trabalho). 
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A postagem da Folha não apresenta opiniões pessoais e optou por uma imagem 

diretamente relacionada ao tema, deixando o contexto da notícia claro e objetivo. Na 

síntese há o entendimento que a Presidente ainda não discutiu as manifestações com os 

governadores (“vai se reunir...”), e que esta respeita os protestos, considera que existam 

líderes (“receberá líderes de protestos...”) e desaprova a violência, assumindo que os 

vândalos estão em menor número (“minoria arruaceira”). 

O primeiro comentário faz uma crítica ao Governo, deixando a entender que é a 

primeira vez em seu mandato que a Presidente toma atitudes. O segundo comentário critica 

a vinda dos médicos estrangeiros sob a afirmação que não conseguem remunerar nem 

mesmo os médicos brasileiros. 

No terceiro comentário o internauta traz novamente a discussão sobre o 

Impeachment, explicando a situação aos colegas e assumindo que estes não compreendem 

a realidade de uma decisão como esta. Acredita que as manifestações devem redirecionar 

as exigências aos devidos responsáveis (“o foco é o congresso, governos e prefeituras”). 

O quarto internauta indica que as falas da Presidente são sem conteúdo (“blablabla, 

mulher vazia”). O quinto comentário deixa a entender que os congressistas não estão 

ouvindo às reivindicações (“mandem cotonetes para o Planalto!”), critica o uso do dinheiro 

público para benefício próprio e indica que ainda não houve soluções para as 

manifestações pois os deputados e senadores estão desorientados, sem saber como agir 

(“estão mais perdidos que cegos em tiroteio!”). 

No sexto comentário o internauta indica que a Presidente já fez compromissos 

dissimulados antes (“mais uma vez...”), e espera que a mesma comece a praticar as 

promessas ao invés de garantir mudanças apenas em seu discurso (“que aja mais e fale 

menos”). O sétimo internauta assume que a Presidente é controlada pelo Lula, e que não 

toma as próprias decisões; sempre mantendo o mesmo discurso (“a mesma coisa dos seus 

outros pronunciamentos...”). 

O oitavo internauta mostra que não apoia a Presidente em relação à importação de 

médicos cubanos, e mostra preconceito e discriminação quanto ao atendimento desses 

profissionais (“trazer médicos cubanos para atender os nossos familiares, essa mulher tá 

louca”). O nono internauta também critica a importação dos médicos, no entanto traz sua 
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opinião de forma mais leve, utilizando de ironia para demonstrar seu ponto de vista em 

relação ao governo (“porque não importamos um presidente?”). 

Já no décimo comentário a internauta deixa a entender que a presidente procurou 

uma medida para amenizar os protestos a fim de não chamar a atenção da mídia 

internacional. Demonstra que não confia no discurso da Presidente, apresentando que este 

foi trabalhado previamente para manipular a opinião dos manifestantes (“... foram 10 

minutos de texto decorado, e muito bem elaborado, para ver se consegue convencer o povo 

a calar a boca”). 

Há uma crítica quase homogênea à Presidente e a seu discurso, principalmente no 

que diz respeito à importação dos médicos cubanos. Percebe-se que o pronunciamento do 

Governo não convenceu, e deixou claro para os internautas como o Congresso ainda não 

entendeu sobre o que as manifestações procuram; além de incitar mais uma inquietação do 

público: a chamada de médicos estrangeiros quando não solucionaram nem os problemas 

locais na saúde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

Postagem 18: 

 

 

Post em: 22 de junho de 2013 

 

Likes: 6483 

 

Comentários: 854 

 

Compartilhamentos: 3302 

Link 

<https://www.facebook.com/folhadesp/photos/a.115442961831049.6251.10011454336389

1/558299690878705/?type=1&theater> 

 

 

 

https://www.facebook.com/folhadesp/photos/a.115442961831049.6251.100114543363891/558299690878705/?type=1&theater
https://www.facebook.com/folhadesp/photos/a.115442961831049.6251.100114543363891/558299690878705/?type=1&theater


144 

 

Comentários Mais Relevantes: 

 

 



145 

 

A Folha indica que o MPL (Movimento Passe Livre) se pronunciou anteriormente 

dizendo que não haveria mais manifestações. A fala do integrante do MPL indica uma 

vitória com as manifestações, ressaltando, porém, que há mais objetivos. No entanto, 

afirma que ainda não há clareza quanto ao que vai ser pedido (“agora temos que formular o 

que vamos exigir”), deixando a entender que antes não havia exigências específicas e bem 

delimitadas. 

O primeiro comentário é mais um que traz a Rede Globo de Televisão como uma 

referência de falta de confiança nas grandes mídias. Coloca em questão se realmente foi 

um representante do MPL que deu as primeiras afirmações (ao colocar aspas para dizer 

“representante do MPL), reafirmando mais uma vez que duvida da veracidade das notícias 

publicadas. 

No segundo comentário há a indicação de que o MPL atrapalha a “identidade” da 

manifestação, e utiliza de um movimento para não tomar todas as responsabilidades para 

si. Aqui também pode caber a crítica às pessoas que utilizaram da máscara de Guy Fawkes 

nas manifestações – para utilizar do simbolismo da máscara mas também muitas vezes 

realmente para esconder sua identidade. 

O terceiro internauta acredita que a manifestação ainda não chegou onde devia e 

não cumpriu com os objetivos. Também não reconhece o MPL como parceiro e/ou líder, 

visto que deixa uma colocação de eles x nosso (“pegou mal pra eles” – não 

necessariamente para o resto dos manifestantes.). Ainda, este internauta critica quem 

desistiu do movimento, questionando se estes “não são brasileiros”, como se para ser 

brasileiro não houvesse a possibilidade de desistência. 

No quarto comentário não há o reconhecimento do MPL como parceiro, mas sim 

como um grupo á parte da manifestação. Então, parte para críticas à mídia, ao dizer que 

esta está deturpando o sentido real do protesto, e que a mesma manipula o público em seu 

favor; e que tem poder para mudar o governo. Deixa a entender que a mídia de massa já 

manipulou o povo e pode manipular mais vezes (“novamente manipulados”). 

O quinto internauta acredita que o MPL se apropriou do momento das 

manifestações para se firmar como movimento (“bando de gente aproveitadora”), mas que 

se quer sabem o real intuito dos protestos – criticando, assim a falta de foco e clareza nos 
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gritos das manifestações. Já o sexto comentário afirma que o protesto continuou e 

continuaria mesmo sem o MPL, e que o grupo voltou apenas para sentir-se necessário. Esta 

internauta apresenta um repúdio à líderes, considerando que a manifestação é do povo e 

não deve ter ‘donos’. 

O sétimo comentário se mostra mais aberto, e diz que o MPL trouxe uma 

identidade para a manifestação (“levantaram uma bandeira”), no entanto indica que pode 

haver um aproveitamento dos protestos para se institucionalizar ou erguer um partido – 

ideia que foi muito repudiada na época destes eventos. Já no oitavo há o reconhecimento 

(ainda que repudiado) de um líder do MPL (retardado do líder), além de a internauta não 

concordar que as manifestações atingiram objetivos, além de ressaltar que um grupo 

específico não pode ditar o final ou prosseguimento das mobilizações. 

O nono internauta segue esta linha, ao dizer que o povo não está do lado do MPL  e 

que estes são manifestantes independentes. Diz ainda que o MPL quer usar de sua bandeira 

para crescer e institucionalizar-se, e que não reconhece líderes nas manifestações. 

No geral há uma homogeneidade em relação à opinião dos internautas, visto que em 

quase todos os discursos há a crítica ao MPL por achar que tem o poder de determinar os 

ritmos e fluxos das manifestações. É visível como os indivíduos se consideram 

manifestantes a parte do Movimento Passe Livre (sempre citando ‘eles, deles’ e ‘nós e 

nosso’). Há o acordo de que a manifestação não tem líderes e nem deve levantar bandeiras, 

e a indicação de que utilizar de protestos para erguer-se como instituição é errado. Ainda, 

há a visível falta de confiança na grande mídia e em seu discurso. 

Quanto à teoria exposta no primeiro capítulo, os internautas se adequam no sentido 

de defender que um movimento não tem líderes e nem se institucionaliza; além de 

levantarem a questão do poder da mídia em alterar e influenciar a realidade de um país. 
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A postagem da Folha é imparcial e optou por uma imagem ilustrativa, porém, 

relacionada ao tema. No entanto, a chamada em conjunto com a foto deixa um ar 

‘conspiracionista’ – indicando que o exército está vigiando os manifestantes (“exército 

monitora crise” em conjunto à imagem da lupa). Além disso, admite que a presidente e o 

ministro estão preocupados com a situação (“não há como tranquilizar”) e a receberam de 

forma negativa (“o pior”). Além disso, também deixa a entender que o exército prevê mais 

manifestações. 

O primeiro comentário usa de ironia para dizer que o vazamento dos telefones dos 

usuários do Facebook foi algo proposital.18. No segundo comentário o internauta implica 

que o exército e o Governo não estão acompanhando as manifestações (“vem pra rua ver”), 

além de indicar que haverá mais manifestações, afirmando que o povo é mais forte que 

qualquer monitoramento. 

O terceiro internauta assume que haverá mais manifestações, interpretando que o 

Governo ainda vai encarar impasses (“o pior está por vir”). 

No quinto comentário o internauta apela para o sarcasmo para demonstrar que não 

respeita o exército nem seu monitoramento. Já os comentários cinco, seis, oito e dez 

diretamente associam o exército à ditadura militar, pressupondo que o Governo tentará 

oprimir os manifestantes (“não adianta tentar nos calar”); sendo que o décimo internauta 

mostra-se extremista e fora da realidade ao exigir a “demissão do governo já”. 

Percebe-se uma unanimidade na crítica à ação do Governo em colocar o Exército 

para monitorar as redes sociais. Em geral há uma relação direta entre o exército e a 

ditadura militar, demonstrando medo e aflição por parte dos internautas. Observa-se como, 

através dos comentários, os indivíduos tentam se afirmar assumindo que ainda haverá mais 

manifestações.  

Nestes primeiros comentários levantando a discussão da Ditadura percebe-se como 

o discurso dos manifestantes foi contraditório, visto que durante os protestos nas ruas 

houve grande número de cartazes pedindo por intervenção militar, o que revela contradição 

                                                 
18 Em junho de 2013 houve um vazamento de informações sigilosas de usuários do Facebook, como e-mails e 

telefones pessoais, o que causou alarde entre os usuários. Disponível em: < 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/06/facebook-corrige-falha-que-revelou-telefone-e-e-mails-de-6-

milhoes.html> Acesso em: 03 de junho de 2015. 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/06/facebook-corrige-falha-que-revelou-telefone-e-e-mails-de-6-milhoes.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/06/facebook-corrige-falha-que-revelou-telefone-e-e-mails-de-6-milhoes.html
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entre os participantes dos eventos (indicando que há grupos diferentes), o que levou a uma 

confusão sobre a identidade das manifestações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

Postagem 20: 

 

 

Post em: 23 de junho de 2013 

 

Likes: 1051 

 

Comentários: 83 

 

Compartilhamentos: 327 

Link 

<https://www.facebook.com/folhadesp/photos/a.115442961831049.6251.10011454336389

1/558314864210521/?type=1&theater> 

 

https://www.facebook.com/folhadesp/photos/a.115442961831049.6251.100114543363891/558314864210521/?type=1&theater
https://www.facebook.com/folhadesp/photos/a.115442961831049.6251.100114543363891/558314864210521/?type=1&theater


152 

 

Comentários Mais Relevantes: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

A postagem da FSP deixa a entender que as manifestações não eram discutidas nas 

escolas (“protestos viram tema”), e que devido aos estudantes mostrarem interesse no 

assunto (“os estudantes traziam muitas questões”) houve uma abertura de espaço nas aulas. 

A imagem é diretamente relacionada e chama a atenção diretamente para o tema abordado. 

O primeiro internauta deixa a entender que a matéria é sobre escolas particulares, 

indicando que a qualidade da sala de aula exposta na imagem não é vista em escolas 

públicas. A segunda internauta se apresenta como professora (“leciono numa escola 

pública”) e demonstra apoio ao ato de levar as manifestações para sala de aula (“com 

certeza foi o que fiz...”); indicando que apresentou opiniões pessoais aos alunos (“não fui 

imparcial”) e demonstrando revolta com a falta de investimento nas escolas públicas. 

No terceiro comentário a internauta impõe que um bom professor deve ensinar 

política, acreditando que desta forma eles estariam contribuindo, de fato, para a educação 

no país. O quarto internauta já assume que s professores manipulam as informações 

passadas aos alunos (“o que os professores estão influenciando sobre o tema?”), e admite 

que alguns destes professores se apropriam da situação para formar opiniões que lhe 

convém (pode-se notar a confirmação desta afirmação no segundo comentário desta 

postagem). 

A quinta internauta demonstra apoio aos atos e apresenta que algumas escolas já 

promoviam este tipo de ensino (“ainda promove”). Em sequência, o sexto comentário 

também demostra suporte à ideia. 

O sétimo comentário afirma que independente se a escola é particular ou pública é 

importante incentivar o interesse dos jovens pela política, admitindo relevância aos 

protestos e os relacionando diretamente aos jovens (“o jovem hoje está discutindo política 

nas ruas”). 

No geral houve grande aprovação do episódio apresentado, com afirmações de que 

é de suma importância a discussão de política com os jovens na escola – indicando que há 

uma carência neste tema e que esta situação pode e deve ser mudada pelos professores. 
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A postagem da FSP indica que houve uma reportagem/entrevista com Fernando 

Henrique Cardoso, e apresenta que o Ex-presidente não concorda com as atitudes do 

Governo em relação aos protestos.  

O primeiro comentário apresenta um elogio ao FHC, indicando que este foi o 

melhor presidente da história do Brasil. O segundo comentário, em contrapartida, critica o 

ex-presidente e afirma que ele teria uma posição pior que a do governo atual (“não 

aguentava 10% dos protestos...”). Na mesma linha, o terceiro comentário usa de ironia para 

criticar FHC, indicando que as ações de privatização de seu governo foram ruins para o 

país. 

O quarto comentário critica os pedidos de Impeachment, indicando que quem pede 

por isso não sabe as reais consequências de tal ato. Além disso, apresenta que os protestos 

estão acontecendo de fora errada (“acorda direito”), e pressupõe que os manifestantes não 

entendem uma reforma política. Aqui percebe-se uma crítica à bandeiras de partidos, em 

particular do PSDB (“a privataria tucana...”). No quinto comentário o internauta também 

critica o FHC e indica que há mais políticos desonestos no país (“outro pilantra”). 

O sexto internauta utiliza da frase de efeito das manifestações (“o gigante acordou”) 

para ironizar e criticar o governo FHC, indicando que se os brasileiros reagiram agora foi 

por falta de resistência anteriormente (“na época do FHC, então, tinha tomado sonífero”). 

No sétimo comentário o internauta se mostra partidário, ao afirmar que caso o 

PSDB estivesse no poder a situação estaria pior. Indica, ainda, que o país seria destruído 

com este partido no país, defendendo que o FHC insultou os brasileiros e afirmando que a 

população está ignorando a realidade (“abre o olho povo”). 

O oitavo comentário traz uma admiração e um apoio à fala de FHC, e indica que as 

grandes corporações estão freando o processo de conquista das manifestações (“só que os 

interesses corporativistas são muito influentes”) – deixando a entender que o atual governo 

é influenciado por estas. Em contrapartida, no nono comentário o internauta apresenta 

crítica aos planos de governo de FHC e utiliza de uma Hipérbole (“quase vendeu o brasil 

por inteiro”) para expressar sua ideia com exagero. 
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O décimo internauta indica que FHC teve interesse próprio envolvido em seus 

planos de governo, deixando a entender que o PSDB é um partido que beneficia as classes 

altas e deixa os pobres de lado. O internauta apresenta, ainda, que o governo FHC não 

ponderou antes de tomar decisões – o que quase levou o país á falência (“o Brasil quase 

quebrou”). 

 No geral houve críticas ao governo de Fernando Henrique Cardoso, com 

indicações de que pelo fato de ter administrado o país de forma inconveniente o ex-

presidente não pode dar palpites ou manifestar sua opinião a respeito das ações do governo 

atual. Apesar de citar as manifestações, os comentários da postagem tiveram a atenção 

voltada apenas a quem pronunciou e não ao discurso em si. 
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A síntese da Folha é bem direta e específica e, em conjunto com a imagem, 

percebe-se claramente o contexto da notícia. Partindo para os comentários, no primeiro há 

a relação da representação com as bolas com a insatisfação com os deputados e senadores 

através da metáfora em que o internauta diz para “dar um chutão em todos”. O segundo 

internauta se coloca como parte integrante das manifestações (“vamos”), e também utiliza 

de uma metáfora (“enxugar essa roubalheira”) para fazer relação com a PEC 28019 – que 

previa diminuir o número de congressistas. 

Para o internauta número três os congressistas não merecem uma mobilização 

dessas (“os deputados não valem o gasto que esse pessoal teve com as bolas”), e critica a 

diminuição dos protestos apesar de acreditar que o povo continua em vigia. (“o povo 

continua de olho em tudo”). O comentário número quatro mostra que o internauta se 

coloca como parte integrante do manifesto, atribui de forma positiva as conquistas e as 

mobilizações aos jovens (“viva os jovens”), e ao dizer que “a luta deve continuar” 

pressupõe que logo as pessoas vão deixar as manifestações de lado. 

Mais uma vez percebe-se uma metáfora no comentário cinco, quando o internauta 

utiliza do termo “bolas murchas” para criticar e deixar a entender que se estivessem em 

estado não funcional/estragadas, as bolas representariam melhor o Congresso – levando ao 

entendimento de que os deputados e senadores não servem para cumprir seu trabalho. O 

comentário seis mais uma vez traz à pauta a PEC 280, e incentivando o apoio a esta causa. 

No comentário sete mais uma vez percebe-se uma critica à seleção de matérias 

veiculadas pela televisão brasileira e coloca em questão a credibilidade do jornalismo 

televisivo, que deu ênfase em apenas alguns tópicos das manifestações (como a violência e 

os vandalismos). 

De forma homogênea houve críticas e negação ao Congresso e aos congressistas, e 

o pedido da diminuição do número de deputados e senadores. Há aqui uma clara 

observação de desconfiança e insatisfação com o governo e os pedidos de melhoria na 

                                                 
19 Limita em 250 o número de Deputados que integram a Câmara dos Deputados e cria normas para que 

nenhuma unidade da Federação fique com menos de quatro ou mais de trinta representantes. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=404696> Acesso em: 02 de 

junho de 2015. 
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situação política do país. Mais uma vez houve a crítica à mídia nacional, por mais que este 

tópico não tenha tido nenhuma relação na síntese da matéria. 
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Postagem 23: 

 

 

Post em: 26 de junho de 2013 

 

Likes: 437 

 

Comentários: 199 

 

Compartilhamentos: 412 

Link 

<https://www.facebook.com/folhadesp/photos/a.115442961831049.6251.10011454336389

1/560350180673656/?type=1&theater> 
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Comentários Mais Relevantes: 
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A postagem da Folha deixa a entender que o exército só esteve presente para frear 

as manifestações no jogo do Brasil, e a imagem deixa a entender que a polícia estará em 

conjunto e preparada para receber grandes números de manifestantes. 

O comentário número um crítica do uso do exército no esquema de segurança da 

Seleção Brasileira de Futebol e já relaciona o exército ao uso da força. No entanto, é 

confuso ao pedir que “usam essa força toda contra a violência” – visto que a força só 

geraria mais violência, e não pacificação. O segundo comentário pressupõe que o povo vai 

dissipar as manifestações (“o povo brasileiro não pode parar”), e chama as pessoas a 

participarem dos eventos através da hashtag “vem pra rua”. 

No terceiro comentário há a crítica do uso do exército no esquema de segurança da 

Seleção Brasileira de Futebol e no reforço de policiamento das manifestações quando 

poderiam estar trabalhando em problemas sociais sérios e mais urgentes (como violência, 

tráfico de armas e tráfico de drogas) – apresentando que não sabe a diferença das 

obrigações do Exército Brasileiro e da Polícia Miltiar. O quarto internauta levanta a ideia 

de que haverá uma nova ditadura, e com otimismo e fé nas manifestações acredita que os 

protestos devem continuar. 

No quinto comentário o internauta critica que o Governo coloca o exército nas ruas 

para vigiar o povo manifestando, mas não para prender infratores. Ressalta que se 

houvesse esta ocupação para o bem da população muitas tragédias teriam sido freadas, e 

que o governo não tem critérios na hora de decidir por quem vigiar (“para o governo o 

povo é que é o bandido...”). 

O sexto e sétimo comentários criticam o uso do exército; sendo que o primeiro 

deles traz uma crítica aos governantes e à FIFA, e implica que por colocar o exército nas 

ruas o Governo está tratando a população como terroristas. Já o oitavo comentário 

apresenta apoio à agressão contra manifestantes violentos, contrariando os demais 

comentários que foram contra a atitude do Governo de levar os exércitos às ruas. 

No nono comentário percebe-se que a internauta está exaltada (ao escrever tudo em 

caixa alta) e que aparenta ser um tanto extremista ao exigir o corte da Polícia Militar. E o 

décimo comentário volta a tocar na ditadura, afirmando que esta não acabou, mas apenas 

se ausentou (“só está adormecida”) – e alertando os demais a tomarem cuidado. 
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Visivelmente houve grande crítica à levada do exército para as ruas (apenas um 

concordou com o ato), demonstração de raiva e medo e pressuposições de uma futura 

ditadura. Em geral houve a assimilação do exército nas ruas com a FIFA, com muita 

desaprovação e um posicionamento claramente negativo em relação aos atos expostos pela 

Folha. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a exposição da evolução dos movimentos sociais para movimentos em rede, 

em sua relação/vínculo de longa data com as mídias, e sua definição em termos teóricos, 

ficou claro como há uma dependência mútua entre mídia e movimentos – e como os dois 

podem se influenciar e alterar as realidades um do outro. A evolução da tecnologia de 

comunicação está reformulando a operação das mídias e sua relação com as pessoas – e o 

desenvolvimento de novas redes sociais permitiu a abertura de novas possibilidades de 

organização, divulgação e mobilização. 

Foi visto como a convergência está reformulando a operação das mídias e como sua 

relação com as pessoas e o desenvolvimento de novas redes sociais permitiu a abertura de 

novas possibilidades de organização, divulgação e mobilização e, com a união de mídias 

novas e antigas, a abertura para a expressão dos indivíduos, suas interações e a formação 

de inteligência coletiva, tornando o ambiente para os movimentos sociais maior e mais 

complexo. 

A internet, apesar de não ser a única vertente responsável pela metamorfose da 

sociedade, tem um grande papel no processo de transformação da comunicação; trazendo 

mais agilidade, mais imediatismo, e permitindo uma aceleração das lutas sociais. Porém, 

não se dispensa a combinação de meios virtuais e tradicionais, já que as ações presenciais 

não perdem sua importância. A associação entre essas mídias é o que causa toda a 

formação das novas redes sociais, e interfere diretamente na formação dos novos 

movimentos sociais. 

Com a presença da convergência das mídias, percebe-se que há cada vez mais a 

união de múltiplas identidades e interação no espaço público da sociedade, associando o 

tradicional ao novo, e interferindo diretamente na formação de novas expressões culturais.  

Os benefícios trazidos aos movimentos pela internet levam a uma abrangência nas 

áreas de atuação, na interação e no coletivismo social. A criação de redes possibilitou aos 

movimentos tomarem novos caminhos, conceberem novas articulações e formar múltiplas 

ligações. Ultrapassando barreiras territoriais, as redes sociais tornaram-se flexíveis de 

forma a romper espaço e tempo através das tecnologias, determinando níveis de 
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participação que fogem de escalas locais, e trazendo a hegemonia aos movimentos sociais 

contemporâneos. 

Visto esta ligação, foi apontado como a mídia pode transformar e conduzir o 

senso comum bem como os caminhos de movimentos sociais devido ao seu poder 

discursivo. Apontou-se, ainda, a necessidade de uma observação mais crítica da mídia – 

já que esta utiliza da espetacularização da realidade para tornar-se mais atraente, levando 

temas como a violência e o medo à banalização.  

Com a discussão sobre a violência, foi apontado o que é a violência em seu 

sentido conceitual e como ela é tratada nos grandes veículos de comunicação – 

reafirmando a indicação de que a mídia faz uso impróprio de termos, imagens e notícias 

em prol de maior audiência. Com isso melhor definido, foi possível apontar como esta 

violência torna-se presente nos movimentos sociais – e como ela é praticada por 

manifestantes e policiais. 

A pesquisa feita com dados retirados da página da Folha de São Paulo no Facebook 

apontou a presença de comentários relacionados aos objetivos e às hipóteses, levantando a 

possibilidade de apresentar o que internautas e jornalistas tomam por “movimento”, 

observar como anda a relação entre internautas e mídia e apontar como a violência é 

percebida nas manifestações. 

De uma forma geral percebeu-se que assim como há comentários incompreensíveis 

devido à má escrita, há outros muito articulados, apresentando ideários de lutas e propostas 

muito bem escritas – indicando uma presença de diferentes grupos envolvidos com as 

manifestações, bem como a possibilidade de afirmar que houve a participação de 

indivíduos com uma postura mais politizada em seus comentários. Também foi possível 

acompanhar o desenvolvimento e as mudanças de foco das manifestações durante o mês 

analisado, o que acabou levando a um discurso contraditório e uma falta de identidade na 

manifestação. 

A indagação do objetivo geral trouxe a reflexão – ainda no estudo bibliográfico – 

de que as mobilizações nas redes sociais são impulsionadas pela agilidade da internet e 

pelo seu ambiente acessível e ilimitado, que possibilita a livre expressão e trocas de 

experiências com usuários dos mais distintos grupos. Partindo dessa ideia foi possível 
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organizar uma base sólida que pudesse apoiar a avaliação dos efeitos do evento “Não é só 

por 20 centavos” sobre a opinião do público, fazendo as devidas considerações a respeito 

das postagens na Folha de São Paulo. 

Em relação ao primeiro objetivo específico – e considerando que um Movimento 

Social tem maior durabilidade, visa angariar adeptos e seguidores com o intuito de 

aglutinar simpatizantes à causa motora, apresenta uma ação coletiva de um grupo 

organizado, objetiva alcançar mudanças sociais por meio do embate político e constrói 

uma identidade para a luta e defesa de seus interesses (por exemplo, movimentos 

populares, sindicais, ONG’s etc.) – percebeu-se que, no geral, tanto jornalistas quanto 

internautas utilizam o termo “movimento” de forma equivocada – muitas vezes utilizando 

a expressão para falar sobre meras manifestações e protestos (que, ao contrário de 

Movimentos Sociais, possuem caráter episódico e buscam chamar atenção para uma 

reivindicação que entendem ser justa e cobrar uma resolução pronta – visivelmente as 

características percebidas nos protestos analisados).  

O que pode reafirmar que estes eventos não foram de fato um MS foi a confirmação 

da primeira hipótese que através da observação de que um manifesto que começou, de fato, 

para reivindicar contra o aumento da tarifa acabou tomando dimensões muito maiores e 

passando a ter perspectivas mais complexas. Dentro dos próprios comentários percebe-se 

como há uma confusão e um desvio de atenção sobre as motivações das manifestações, 

geralmente com internautas desaprovando afirmações que diziam que os protestos eram 

pelo aumento da tarifa. Aqui pode-se confirmar o que foi dito anteriormente: de que da 

mesma forma que um protesto nasce com rapidez ele também desaparece de forma breve – 

confirmando que a manifestação pode perder sua força se lhe faltar lógica e relevância – 

assim deixando de existir ou simplesmente se transformando em um novo movimento com 

novas exigências (como no caso os 20 centavos acabaram tornando-se, eventualmente, o 

Ato Contra a Copa).  

De fato pode-se afirmar que como as discussões começaram pela Internet, o 

ambiente versátil das redes sociais possibilitou a apropriação do momento para outras 

causas (como a PEC 37, a violência e a corrupção) – e isto acarretou na falta de uma 

compreensão geral e concreta sobre as manifestações. Também pode-se dizer que pela falta 

de um ponto central a ser discutido e de uma organização mais efetiva do grupo, a 
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identidade da luta acabou se perdendo, tornando-se um obstáculo para o desenvolvimento 

da mudança social proposta – e excluindo o evento “Não é só por 20 centavos” do patamar 

de um movimento social. Ainda assim, os internautas mostraram-se impacientes com a 

inabilidade do Governo em atender suas requisições.  

Sobre o segundo objetivo específico observou-se que a relação entre internautas e 

mídias esteve conturbada desde o início do mês e das postagens relacionadas aos protestos. 

Percebe-se que, de fato, o jornal mudou seu posicionamento e seu discurso conforme os 

eventos foram ocorrendo – confirmando o pensamento de Marliena Chauí (2000) que diz 

que as grandes empresas de comunicação de massa organizam suas notícias de acordo com 

seus interesses e selecionando as notícias de forma a omitir o que possa desagradar os 

patrocinadores ou poderes envolvidos. (p. 48) – e que esta instabilidade trouxe ainda mais 

conflitos com seus leitores. Ficou claro como há uma desconfiança dos internautas em 

relação às matérias publicadas – confirmando que, neste caso, há realmente uma leitura 

crítica da mídia pelo público. No entanto, não pode-se dizer que a segunda hipótese foi 

literalmente confirmada, visto de que não houve necessariamente uma queda da confiança 

do público sobre a credibilidade dos jornais – já que os internautas, em geral, mostraram-se 

desconfiados das afirmações da FSP desde as primeiras postagens sobre as manifestações.  

Já sobre o terceiro objetivo específico, verificou-se que não só a violência não foi 

bem aceita em nenhum momento, mas como também houve a repreensão de atos violentos 

e de vandalismo – aparecendo, no geral, apoio e defesa a situações em que indivíduos que 

praticaram estes atos foram detidos. Houve grande afirmação de que estas práticas 

atrapalham as manifestações, sob o entendimento de que eventos de agressividade 

degradam e rebaixam a imagem dos protestos tirando, assim, sua legitimidade e sua força. 

Estas afirmações confirmam a terceira hipótese, que dizia que o ponto de vista dos 

internautas em relação à violência praticada pelos manifestantes foi, de maneira geral, 

negativa. 

Quanto ao que diz respeito ao problema da pesquisa, pode-se dizer que a relação 

das mídias sociais com movimentos populares envolve toda uma dinâmica entre as redes 

sociais, a sociedade e as manifestações, o que propicia em uma união de múltiplas 

identidades que interagem no espaço público da sociedade e interferem diretamente na 

formação de novas expressões culturais. Então, qual é a relação das mídias sociais com 
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movimentos populares? Ambos são colocados em união por uma sociedade que é capaz de 

associar o tradicional ao novo em prol de uma busca por melhorias e desenvolvimento da 

comunidade. Esta sociedade usa das novas tecnologias de informação e comunicação (as 

redes sociais) para praticar e construir identidades, cidadania e cultura através do apoio de 

movimentos sociais.  

Pode-se afirmar que apesar de não ser a única vertente responsável pela 

metamorfose da sociedade, a mídia tem um grande papel nesse processo. Também é visível 

como a acessibilidade das redes sociais na Internet permitiu ao público uma reelaboração 

de um senso crítico e uma rápida e eficiente maneira de divulgação de informações. 

 Entretanto, fica a questão se essa nova relação traz apenas benefícios, considerando 

o fato de que a Internet é uma fonte de entretenimento que pode dispersar até os maiores 

grupos e, consequentemente, suas lutas sociais. Portanto, cabe estudar e analisar os 

aspectos que dão força a essa ferramenta, e procurar formas de utilizar isso como uma 

oportunidade. 

Este trabalho teve a intenção de colaborar e acrescentar perspectivas a respeito do 

tema de Movimentos em Rede, mas deixa aqui possibilidades de novos questionamentos 

para pesquisas futuras, visto que concluir o assunto integralmente e esgotar os 

pensamentos de tantos estudiosos é algo inviável em uma única pesquisa. Fica aqui uma 

abertura de espaço para novas questões e perspectivas a serem discutidas. 
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