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RESUMO 
 

Os sistemas comunicacionais têm presenciado alterações expressivas desde a chegada da 

internet, onde os dispositivos participativos crescem a cada dia, fruto do processo cada vez 

mais evidente de uma sociedade midiatizada. O trabalho aborda o tema das Manifestações 

de Junho, ocorridas no Brasil, busca evidenciar os tensionamentos do discurso da grande 

imprensa frente a cobertura da mídia alternativa, reflete quais foram os desdobramentos de 

uma das principais manifestações que o país já presenciou e analisa a circulação de 

sentidos nos eventos ocorridos em 2013.  Para tanto, combina uma pesquisa bibliográfica e 

histórica com pesquisa empírica voltada à análise de narrativas das colunas do jornalista 

Arnaldo Jabor para a Rádio CBN, durante as manifestações, como também de dois 

comentários em vídeo de Jabor, para o Jornal da Globo, da TV Globo. E para evidenciar o 

referencial teórico da presente pesquisa, analisou-se um terceiro vídeo, que tem como título 

“La Hipocresia de los Medios”, fruto da edição do programa Bajada de Línea, da TV 

Argentina, que repercute as falas de Arnaldo Jabor, transforma-se literalmente em uma 

terceira fala, evidenciando a mudança de opinião e confirmando que a midiatização afeta o 

modelo clássico de comunicação.  

 

 

Palavras-chave: Manifestações no Brasil. Grande Imprensa. Mídia Ninja. Midiatização. 

Circulação de Informação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BEZERRA, Patricia Rangel M.. Midiatização e Circulação de Sentidos nas Jornadas de 
Junho de 2013. 2015. 187 f. Tese (Doutorado em Comunicação Social) – Universidade 
Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 
 

 
RESUMEN 
 
Los sistemas de comunicación se han producido cambios significativos desde la llegada 

de internet, donde los dispositivos participativos crecen cada día, debido al proceso cada 

vez más evidente de una sociedad mediatizada. En este trabajo se aborda el tema de las 

manifestaciones junio ocurren en Brasil, trata de desvelar las tensiones del discurso 

principales medios de comunicación en contra de los medios de comunicación alternativa 

refleja cuáles fueron las consecuencias de la manifestación más grave que el país ha visto 

y analiza el movimiento de sentido en los acontecimientos de 2013. por lo tanto, combina 

una investigación bibliográfica e histórica con la investigación empírica se centró en el 

análisis de las narrativas de Arnaldo Jabor columnas periodista para Radio CBN, durante 

las manifestaciones, así como dos comentarios sobre el vídeo Jabor, a Jornal da Globo, 

TV Globo. Y para resaltar el marco teórico de este estudio, se analizó un tercer vídeo, que 

se titula "La Hipocresia de los Medios", debido a la cuestión del programa Bajada de 

Línea, la TV Argentina, que se hace eco de las líneas de Arnaldo Jabor, se convierte, 

literalmente, un tercer discurso, que muestra el cambio de opinión y de confirmar que la 

cobertura de los medios afecta el modelo clásico de la comunicación. 

 
 

Palabras clave: Eventos em Brasil. Gran Press. Mídia Ninja. Mediatización. Circulación 

de la Información. 
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ABSTRACT   
 

The communication systems have seen significant changes since the arrival of the internet, 

where participatory devices grow every day, due to the increasingly more evident process 

of a mediated society. This paper addresses the issue of June manifestations occurring in 

Brazil, tries to reveal the tensions of the mainstream media discourse against alternative 

media coverage reflects what were the consequences of a major manifestation that the 

country has seen and analyzes the movement of felt in the events of 2013. Therefore, 

combines a bibliographical and historical research with empirical research focused on the 

analysis of narratives of Arnaldo Jabor columns journalist for Radio CBN, during the 

demonstrations, as well as two comments on video Jabor, to Jornal da Globo, TV Globo. 

And to highlight the theoretical framework of this study, we analyzed a third video, which 

is entitled "La Hipocresia de los Medios", due to the issue of the Bajada de Línea program, 

the TV Argentina, which echoes the lines of Arnaldo Jabor, becomes literally a third 

speech, showing the change of opinion and confirming that the media coverage affects the 

classical model of communication. 

 

 

Keywords: Events in Brazil. Great Press. Ninja media. Mediatization. Circulation of 

Information. 
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INTRODUÇÃO 

 
Esta tese se insere no debate da complexidade dos fluxos comunicacionais do 

mundo contemporâneo e nos conceitos de mediação e midiatização que ganham 

destaque na lógica da circulação e das interações sociais que caracterizam os processos 

midiáticos. Nota-se que a midiatização influencia a sociedade como um todo.  É uma 

questão da intervenção dos meios de comunicação na interação social entre indivíduos 

dentro de diferentes instâncias sociais, organizados em instituições e movimentos. O 

fenômeno da midiatização tem sido objeto de trabalho de alguns pesquisadores de 

comunicação como o Prof. Dr. José Luiz Braga, Prof. Dr.  Antonio Fausto Neto e Prof. 

Dr. Laan Mendes de Barros. 

A presente pesquisa aborda, em especial, o tema das Manifestações de Junho, 

ocorridas no Brasil, em 2013, que balançou as principais estruturas sociais da sociedade 

deste país, a ponto, de um dos principais símbolos do orgulho nacional, o futebol,  

mobilizador de tantas multidões, ter sido deixado de lado durante alguns dias de 

protestos. Desta forma, às vésperas da Copa das Confederações, evento preparatório 

para a Copa do Mundo que o Brasil sediou em 2014, a protagonista passou a ser as 

manifestações, reconhecidas como um dos maiores movimentos de protestos que nosso 

país já viu desde o Impeachment do Presidente Collor em 1992.  

Esses atos, que começaram contra o aumento das tarifas do transporte público 

foram ganhando força e resultaram em manifestações que levaram um milhão de 

pessoas às ruas.  Mas os atos também foram contra os gastos públicos com a Copa do 

Mundo, a violência policial, a falta de ética na política, melhores condições na saúde, 

educação, segurança e também contra a imprensa. As pessoas queriam de alguma forma 

expressar o seu descontentamento social. 

Vivemos hoje numa sociedade midiatizada onde cada vez mais o receptor tem 

papel ativo no processo comunicacional. Este deixou de ser visto somente como passivo 

aos efeitos das ações estratégicas dos meios. Para Laan Mendes Barros (2012, p. 81) 

faz-se necessário “resgatar a recepção como instância importante no processo 

comunicacional que se realiza a partir de mediações socioculturais, no cenário 

midiatizado da sociedade contemporânea”.  

É nesta sociedade que o jornalismo, que ocupa papel fundamental como 

mediador social, tem sofrido críticas principalmente na questão da imparcialidade que 
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deveria ser balizadora da profissão, mas que neste item tem esbarrado muitas vezes nos 

interesses políticos e econômicos dos grandes meios de comunicação. Esta crise de 

identidade do jornalismo está inserida no sistema de interação social sobre a mídia e 

segundo Braga (2006a, p. 27), é um sistema de circulação social diferida e difusa. “Os 

sentidos midiaticamente produzidos chegam à sociedade e passam a circular nesta, entre 

pessoas, grupos e instituições, impregnando e parcialmente direcionando a cultura”.  Há 

um empoderamento crescente da sociedade civil na construção de discursos midiáticos. 

Para Braga (2006a, p. 37) as críticas sobre produtos midiáticos e os dispositivos sociais 

“são os elementos mais visíveis dos processos de circulação, assim como produtos e 

programas são as faces visíveis dos processos de produção”.  

As manifestações de junho de 2013 podem fazer parte de um sistema de 

circulação própria do sistema de resposta que se iniciou após o consumo de produtos 

midiáticos. Ou seja, a sociedade não sofreu apenas os efeitos do que foi produzido na 

imprensa, mas muito provavelmente, no caso dos protestos no Brasil, a circulação fez 

com que ela selecionasse, interpretasse e concretizasse sua resposta em atos públicos e 

em mobilizações que atingiram inclusive a própria mídia, num movimento típico de 

enfrentamento. Desvendar os tensionamentos entre os meios jornalísticos tradicionais e 

os meios alternativos da sociedade e levantar quais as narrativas destes geradas de um 

mesmo acontecimento, no caso as manifestações, se torna relevante para entendermos a 

sociedade hoje.  

Portanto, a problemática central da pesquisa é entender de que forma a grande 

imprensa se posicionou durante as manifestações. A partir do problema principal da 

pesquisa, a proposta é também responder às seguintes questões:  

A partir do problema principal da pesquisa, a proposta é também responder às 

seguintes questões:  

a) Houve mudança no discurso da imprensa tradicional ao longo dos protestos;  

b) Quais foram as representações sociais impregnadas na narrativa da grande 

mídia durante as manifestações de junho de 2013 no Brasil;  

c) Quais foram as motivações que fizeram com que a imprensa tradicional ou 

grande imprensa tivessem se transformado em alvo de inúmeras 

manifestações;  

d) Como a sociedade e até a própria mídia, de forma participativa, remonta 

discursos e produz outras narrativas comunicacionais, fruto do fluxo de 

informação e dos caminhos de circulação de conteúdos gerados.   
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Num primeiro movimento de hipótese, entendemos que os processos midiáticos 

da sociedade, já não podem ser pensados somente entre emissor e receptor ou em 

produção e recepção. Apesar da mídia ainda deter um importante papel de geradora de 

conteúdos, é fato que a sociedade não recebe estas mensagens passiva ou até 

alienadamente.  Na contemporaneidade, esta age sobre produtos midiáticos, atribuindo-

lhes um sentido social.   

Desta forma, entende-se que a sociedade ofereceu como resposta aos inúmeros 

problemas enfrentados na cotidianidade, as manifestações que percorreram o país em 

junho de 2013, num movimento intenso e abrangente de resposta social. Com o advento 

da internet e principalmente dos dispositivos digitais, a população se apoderou, sentido-

se forte e autônoma, para gerar crítica social.  

Como outro movimento de hipótese, e compartilhando com o professor José 

Luiz Braga, que afirma a existência de um terceiro subsistema, além do sistema 

produtivo e de recepção, há um sistema de interação social sobre a mídia, é a existência 

do sistema crítico-interpretativo, que fala sobre a mídia e analisa o que esta produz. 

Portanto, neste segundo movimento de hipótese entende-se que a crítica pode ser 

considerada como um componente ativo da interação social-midiática. No caso, das 

manifestações esta condição foi percebida nas inúmeras vezes em que a própria mídia 

foi o alvo dos protestos.  

Percebe-se que a construção social do discurso das manifestações difere-se do 

modo como os mesmos fatos foram representados por alguns meios chamados 

tradicionais. Portanto fez-se necessário traçar um panorama do discurso transmitido 

pelos principais veículos de comunicação, contrapondo-se com a cobertura oferecida 

pelo grupo de mídia alternativa, o coletivo, Mídia Ninja.  

Entre os objetivos desta pesquisa, procura-se identificar as mudanças de  

discurso da grande mídia durante as manifestações brasileiras que ocorreram no mês de 

junho de 2013, dado o processo de midiatização da sociedade. Nesta chave, o trabalho 

quer revelar os tensionamentos entre a sociedade e a mídia durante os protestos,  

apontando as divergências na cobertura entre a imprensa tradicional e a imprensa 

alternativa. A obra tem ainda por finalidade contribuir para o estudo do gênero em 

instituições acadêmicas e centros de pesquisa na área de Comunicação em todo país.  

Os sistemas comunicacionais têm presenciado alterações expressivas desde a 

chegada da internet, onde os processos participativos crescem a cada dia. 
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Especificamente, a tese objetiva analisar a circulação do produto midiático na sociedade 

e demonstrar que este gera processos interpretativos e são fundamentais na construção 

da opinião pública, mostrando que os cidadãos pensam cada vez mais em colaboração e 

intervenção. Para tanto a pesquisa analisa dez comentários do jornalista Arnaldo Jabor 

para a Rádio CBN, durante as manifestações, dois comentários em vídeos do mesmo 

jornalista para o Jornal da Globo, da Rede Globo de Televisão e por fim, a tese 

demonstra o referencial teórico de midiatização, no que tange a circulação, apropriação 

e produção de novos sentidos, ao analisar o vídeo Hipocresia dos Medios,  do programa 

Barrajo de Línea, do Canal 9, argentino, pela metodologia da análise do discurso.    

Numa sociedade cada vez mais midiatização, em que a mídia rege quase todos 

os tecidos sociais, há uma circulação própria do sistema de resposta social, aquela que 

começa a ser produzida depois do consumo dos produtos da mídia. Estas respostas estão 

cada vez mais evidentes e se mostraram muito ativas nas manifestações que 

aconteceram no Brasil no mês de junho do ano de 2013. Esta circulação geralmente é 

difusa e nem sempre é organizada por grupos ou instituições. Nesta circulação são 

produzidos dispositivos críticos socialmente relevantes por serem considerados “falas 

de rua”, e estarem, de alguma forma, sintonizados com as questões e os problemas do 

cotidiano das cidades.  

É interessante analisar grandes acontecimentos sociais pela ótica do sistema de 

resposta, pois este consegue atribuir um sentido social, fazendo com que a mobilização 

seja considerada um instrumento de ação importante, principalmente quando há elevada 

circulação de dispositivos críticos como foi o caso das manifestações do mês de junho 

do ano de 2013. Essas manifestações tiveram características inovadoras porque não 

foram convocadas centralizadamente, não havia liderança e sim multilideranças 

emergentes, as passeatas se bifurcaram, percorreram e ocuparam vários locais da cidade 

de São Paulo.  

Os movimentos mostraram também uma pauta variadíssima, que foi desde os 

gastos exorbitantes com a Copa do Mundo, à péssima qualidade dos serviços públicos, 

passando pela indignação com a corrupção política generalizada, ao descontentamento 

com certas leis antidemocráticas que vem sendo aprovadas pelo Congresso Nacional, 

como a PEC 37, até a repulsa à própria imprensa.  

Por fim cabe registrar preliminarmente que a estrutura da tese é composta por 

quatro capítulos. Sendo:  
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O capítulo I aborda o referencial teórico da pesquisa. Como início, há um 

levantamento reflexivo das relações entre comunicação, cultura e sociedade na 

contemporaneidade e a interseção da os processos de midiatização da sociedade.  

Mediações, midiatização e sociedade em rede são termos recorrentes nos últimos anos 

nos debates teóricos do campo da comunicação e explorados no decorrer deste capítulo.   

O capítulo II, intitulado de Movimentos Sociais em Rede, apresenta uma 

contextualização de como as tecnologias digitais vêm permitindo que os cidadãos cada 

vez mais, tornem-se capazes de influenciar e modificar a sociedade que até então se 

conhecia. Inclusive potencializando a democratização da vida coletiva, a liberdade de 

expressão, porque a internet e especialmente os dispositivos digitais móveis abriram 

espaço para vozes que agora encontram possibilidades de difusão e dão prosseguimento 

a movimentos sociais em rede. É o caso de vários movimentos sociais em rede como a 

Primavera Árabe, os Indignados da Espanha, Occupy Wall Street e também com as 

Jornadas de Junho, no Brasil. O capítulo também explica o papel da imprensa 

alternativa neste contexto e sua contribuição para o movimento e mostra os 

tensionamentos de discurso entre a grande imprensa a e mídia alternativa ao traçar um 

panorama dos principais discursos da mídia nos dias de atos de protestos.  

Já o capítulo III, aponta os principais desdobramentos dos fatos na sociedade 

após as manifestações brasileiras. Começa mostrando como foi a repercussão na 

imprensa internacional, afinal os protestos no Brasil foram ganhando importância no 

cenário e na imprensa internacional. Muitas imagens das Jornadas de Junho circularam 

o planeta, dando uma nova perspectiva sobre o país. Logo a seguir, a pesquisa questiona 

se ainda somos o país do futebol, visto que a Copa virou motivo de críticas para um país 

sempre bastante apaixonado pelo futebol. Mas além deste esporte, uma entidade 

também recebeu inúmeras críticas e foi alvo de vários protestos: a Fifa. Neste capítulo, 

explica-se quais foram estes motivos da revolta. E terminamos, abordando quais serão 

os novos caminhos e desafios para o jornalismo, devido as contradições e críticas do 

fenômeno das manifestação no país. 

No quarto e último capítulo da presente tese, é o momento de aprofundamento 

da análise de discurso de um representante da grande imprensa como metodologia de 

pesquisa da tese. No caso, escolhemos explorar os processos de midiatização e 

circulação de sentidos, analisando as colunas para a Rádio CBN, do comentarista 

Arnaldo Jabor como foco principal, ou seja, como principal análise; as colunas para o 
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Jornal da Globo, da Rede Globo, como conteúdo multimidiático, culminando com uma 

cômica e irônica repercussão internacional, através da apropriação do conteúdo de 

Arnaldo Jabor pela TV Argentina, Canal 9, programa Bajada de Línea, com a edição de 

um vídeo.  

A escolha da análise dos comentários do jornalista Arnaldo Jabor, para a Rádio 

CBN, evidencia as contrariedades do colunista porque inicialmente foram negativas e 

totalmente contrárias aos protestos e em três dias, se converteram em apoio e elogios 

aos manifestantes. O corpus do trabalho é limitado ao mês de junho, mês das 

manifestações brasileiras. Portanto, o período determinado para análises das colunas 

foram as transmitidas entre 7 de junho de 2013 a 28 de junho de 2013 – o que 

corresponde a um mês de observação  e a dez comentários referentes às manifestações. 

As datas se justificam pelo fato de marcarem o início dos protestos e também o começo 

da Copa das Confederações.   

Para fins de análise e como parte integrante da metodologia da pesquisa, 

mapeamos as formulações mais significativas encontradas nos dez comentários 

transmitidos pela rádio CBN, nos dias em que o movimento eclodiu, chegou ao auge e 

experimentou o primeiro momento de acomodação. Eles foram divididos em quatro 

eixos temáticos (ET): um em que o comentarista descreve as manifestações sob seu 

ponto de vista (ET1), outro em que se descrevem os manifestantes (ET2);  um terceiro, 

no qual Arnaldo Jabor fala das autoridades, ataca os partidos e cobra providências do 

Governo atual e do Poder Público (ET3); e um último, em que o propósito parece ser a 

posição favorável do comentarista às manifestações e o intuito de acomodar o 

movimento no quadro das relações do poder institucional (ET4).  

Vale ressaltar que o conteúdo deste estudo está alinhado com o programa de 

Pós-Graduação em Comunicação Social, da Universidade Metodista de São Paulo, na 

área de concentração dos Processos Comunicacionais e suas relações socioculturais. A 

linha de pesquisa refere-se à Comunicação Midiática nas Interações Sociais, a qual está 

voltada para o “estudo dos processos e meios de comunicação em seus diferentes 

segmentos e suportes, difusão e recepção, suas mediações socioculturais e estéticas, em 

interconexões econômicas e políticas”.  
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Capítulo I – MEDIAÇÕES & MIDIATIZAÇÃO 
 

 

Este capítulo traz os principais referenciais teóricos que sustentam a pesquisa,  

ora relatada. Eles nos levam ao exame das relações entre comunicação, cultura e 

sociedade na contemporaneidade e nos desafiam a pensar os nexos entre mídia e 

mediações e os processos de midiatização da sociedade. Para pensarmos fenômenos 

recentes que envolvam comunicação e sociedade convém recorrer a bases teóricas 

também contemporâneas. Mediações e midiatização são termos recorrentes nos últimos 

anos nos debates teóricos do campo da comunicação. Eles são aqui trazidos a partir dos 

movimentos teóricos que lhe deram origem.  

Ao longo dos últimos anos, o conceito de “mediações” se firmou como um 

grande diferencial do pensamento comunicacional latino-americano. Martín-Barbero 

(2009) observa que atualmente é preciso assumir não a “prioridade dos meios, mas sim 

que o comunicativo está se transformando em protagonista de uma maneira muito forte” 

(BARBERO, 2009, p. 151-152). Já o conceito de “midiatização”, ainda em fase de 

construção, pode compreender desde o significado da forte presença da mídia na 

sociedade a processos que ocorrem mesmo quando não estamos diante da mídia, 

alterando o funcionamento de várias esferas sociais, inclusive do jornalismo. Mais do 

que meio (forma) a mídia se torna elemento estruturante da sociedade contemporânea. 

É certo que a sociedade midiatizada é regulada pela velocidade com que se 

desenvolvem as tecnologias. Fausto Neto (2006, p. 9) afirma que a midiatização 

estimula uma espécie de processo de afetação em que as tecnologias midiáticas, os 

meios de comunicação social tradicionais e os atores sociais individuais e coletivos 

acabam por implicar-se mutuamente e de modo não-linear, diluindo as fronteiras de 

quem é quem.  

Desta forma, faz-se necessário compreender os conceitos de “mediações” e 

“midiatização” da sociedade, para consequentemente, refletir como estes conceitos 

afetam o fazer jornalístico, e nos permitem compreender tais práticas, conteúdos e 

processos das produções midiáticas contemporâneas e os modos como os indivíduos as 

recebem. Afinal, percebe-se que atualmente, a partir do polo de chegada, os sentidos 

destas produções midiáticas experimentam uma circulação, que resultam em novos 

sentidos, marcados pela centralidade da mídia, cujas lógicas de funcionamento têm 

afetado todos os campos sociais.  
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1.1. Estudos Culturais 

 

As relações entre comunicação e cultura tão intrínsecas na pós-modernidade 

ficaram bastante evidentes também durante os protestos que marcaram o mês de junho 

de 2013 no Brasil e que envolveram diversos eixos sociais. Como observam Glenn 

Jordan e Chris Weedon, “Nesse sentido, a cultura não é uma esfera, mas uma dimensão 

de todas as instituições – econômicas, sociais e políticas. Cultura é um conjunto de 

práticas materiais que constituem significados, valores e subjetividades” (1995, p. 8).  

A fim de entendermos as representações culturais nos processos midiáticos, 

analisarmos as apropriações dos discursos por parte dos receptores e as mediações 

socioculturais da sociedade midiatizada, faz-se necessário revisitar teoricamente os 

conceitos dos Estudos Culturais da Escola de Birmingham e os Estudos de 

Comunicação latino-americanos, que segundo Laan Mendes Barros, “resgatam a figura 

do receptor e inserem a produção de sentidos no contexto histórico no qual se dão as 

relações midiáticas” (2011, p. 8).  

E, também para já refletirmos sobre as articulações entre mídia e sociedade e o 

processo de midiatização, recorremos a José Luiz Braga que parte do princípio de que 

os processos midiáticos da sociedade não se esgotam nos subsistemas de produção e 

recepção, ou de emissor e receptor. Braga propõe um terceiro sistema, o de circulação 

interacional, que é definido pelo autor como uma “movimentação social dos sentidos e 

dos estímulos produzidos inicialmente pela mídia” (2006, p. 28), na qual a sociedade se 

organiza para tratar a própria mídia, desenvolvendo dispositivos sociais como foram 

vistos durante as manifestações do ano passado. Tais ideias de Braga serão retomadas 

mais adiante nesta tese.  

A contribuição dos Estudos Culturais à compreensão dos processos 

comunicacionais e a nova concepção de cultura vêm das raízes do Centre for 

Contemporary Cultural Studies, no final dos anos 50, da Escola de Birmingham. Para 

os Estudos Culturais, a cultura é entendida ao mesmo tempo como um modo de vida, 

abrangendo ideias, atitudes, linguagens, práticas, instituições e estruturas de poder e 

claro, num amplo leque de práticas culturais. Nesse campo de pesquisa a cultura deixou 

de ser exclusivamente um conjunto de valores e normas de convivência ligadas a uma 

tradição particular, a uma língua ou costume. Segundo Castro-Gomez “a cultura se 

desterritorializou e destradicionalizou, isto é, converteu-se num repertório de signos e 
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símbolos produzidos tecnicamente e difundidos planetariamente pelos meios de 

informação” (2003, p. 67).  

Os Estudos Culturais não configuram uma "disciplina", mas uma área onde 

diferentes disciplinas interatuam, visando ao estudo de aspectos culturais da sociedade. 

Tal área, segundo um coletivo de pesquisadores do Centro de Birmingham que atuou, 

principalmente, nos anos 70, não se constitui numa nova disciplina, mas resulta da 

insatisfação com algumas disciplinas e seus próprios limites (Hall et al, 1980:7). Para 

Ana Carolina Escosteguy (1999, p. 6) é um campo de estudos em que diversas 

disciplinas se interseccionam no estudo de aspectos culturais da sociedade 

contemporânea, constituindo um trabalho historicamente determinado. Podemos afirmar 

que os Estudos Culturais são caracterizados por um certo modo de abordar os 

fenômenos sociais a partir de uma concepção específica do que é cultura e que vai desde 

uma visão antropológica até uma dimensão sociológica, passando por tensionamentos e 

relações de hegemonia de poder e contra-poder. Para os pensadores de Birmingham a 

cultura tem uma natureza coletiva e está vinculada ao contexto histórico no qual é 

gestada. Sua abordagem se dá em uma perspectiva diacrônica e dialética com claras 

influências marxistas. 

Nos textos fundadores dessa corrente teórico-epistemólogica, um dos principais 

pensadores, Raymond Wiliams afirma que cultura é uma categoria-chave que conecta 

tanto a análise literária quanto a investigação social. A reflexão de Ana Carolina 

Escosteguy sobre Williams é de que “a cultura era uma rede de práticas e relações que 

constituíam a vida cotidiana dentro da qual o papel do indivíduo estava em primeiro 

plano” (1999, p. 141). A pesquisadora também argumenta que esses estudos tem uma 

perspectiva que enfatiza a atividade humana, a produção ativa de cultura ao invés de seu 

consumo passivo. Percebe-se que o significado de cultura é ampliado: 

 
Os Estudos Culturais atribuem à cultura um papel que não é 
totalmente explicado pelas determinações da esfera econômica. A 
relação entre o marxismo e os Estudos Culturais inicia-se e 
desenvolve-se através da crítica de um certo reducionismo e 
economicismo daquela perspectiva, resultando na contestação do 
modelo base-superestrtutura. A perspectiva maxista contribuiu para os 
Estudos Culturais no sentido de compreender a cultura na sua 
“autonomia relativa”, isto é, ela não é dependente das relações 
econômicas, nem seu reflexo, mas tem influência e sofre 
consequências das relações político-econômicas. (ESCOSTEGUY, 
1999, p. 172-173) 
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Stuart Hall, um dos nomes mais importantes dos Estudos Culturais no mundo, 

lembra que Raymond Williams definiu cultura de duas formas. A primeira relaciona 

cultura à soma das descrições disponíveis pelas quais as sociedades dão sentido e 

refletem as suas experiências comuns. “A concepção de cultura é, em si mesma, 

socializada e democratizada” (2003, p.126). Hall enxerga que Williams levanta e re-

trabalha a conotação de cultura com o domínio das “ideias”. Já a segunda conotação é 

mais antropológica e enfatiza o aspecto de cultura no que se refere às práticas sociais. 

Raymond Williams pensa a cultura como um modo integral de vida: “cultura é um 

modo inteiro de vida, e as artes são parte da organização social que a mudança 

econômica afeta radicalmente” (WILLIAMS, 1989, p.7). 

As duas dimensões interessam a esta pesquisa que se volta às práticas e 

organizações sociais no contexto da polis, vez que toma como objeto de estudo 

fenômenos eminentemente urbanos possíveis em um contexto de democracia e 

liberdade de expressão.  

A teoria da cultura é definida por Hall como o estudo das relações entre 

elementos em um modo de vida global: 

 
A cultura não é uma prática; nem apenas a soma descritiva dos 
costumes e culturas populares das sociedades, como ela tende a se 
tornar em certos tipos de antropologia. Está perpassada por todas as 
práticas sociais e constitui a soma do inter-relacionamento das 
mesmas. (HALL, 2003, p. 128)  

 

Esta área trouxe uma mudança importante de direcionamento dos estudos da 

comunicação. Afinal o funcionalismo norte-americano, com sua visão pragmática e 

positivista,  foi perdendo espaço, assim como as teses críticas da Escola de Frankfurt. A 

visão de massa, daquelas correntes teóricas aposta que o emissor é o todo poderoso e a 

audiência é sempre passiva, sem vontade própria, manipulada, alienada e quase sempre 

se submete aos desejos do comunicador. É uma abordagem que ajuda muito mais a 

entender a produção do que a questão da comunicação em sua interação com a 

sociedade. A análise mais adequada e menos parcial do processo de comunicação abre 

as fronteiras para a pesquisa de comunicação.   

Os Estudos Culturais passaram a analisar os meios de comunicação de massa e 

procuraram oferecer uma visão mais ampla e mediada para o entendimento do papel 

desses veículos de comunicação. Os meios de comunicação de massa são, sem dúvida, 
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um dos lugares sociais e políticos de construção de identidades. Esta percepção faz com 

que as pesquisas dos Estudos Culturais passem a considerar que o campo da cultura e da 

comunicação se constitui numa arena decisiva para a luta social e política na sociedade 

contemporânea. Ou seja, a pesquisa até reconhece que existe a intenção de dominação 

dos meios, mas que também existem elementos que fazem com que estas intenções se 

realizem ou não. Desta forma, o poder dos meios de comunicação é relativizado e a 

capacidade do público receptor de interpretar os discursos midiáticos e interagir com as 

instâncias de produção de sentido é reconhecida. As mediações sociais são decisivas 

para determinar como se realiza o processo comunicacional em cada sociedade. Faz-se 

necessário reconhecer as especificidades da constituição de cada sociedade, para, a 

partir deles, buscar entender como os meios atuam.  

A partir das mediações sociais, reconhece-se que o receptor possui um papel 

ativo e importante, que pode alterar o resultado de todo o processo comunicacional. Na 

sociedade contemporânea, cultura, identidade e meios de comunicação se fazem muito 

presentes e são fortemente atuantes nas concepções das dimensões simbólicas da vida. 

Ou seja, as pessoas se relacionam com a comunicação de massa, estabelecendo 

negociações simbólicas a partir da oferta proposta pelos veículos, mas também de sua 

visão de mundo, de seus hábitos e crenças, ou seja, de sua cultura.  

Já não podemos pensar os meios de comunicação meramente por seus aspectos 

técnicos, tecnicistas ou simplesmente analisá-los apenas pela função de emissor de 

modelos comunicacionais, como na teoria da agulha hipodérmica, ou teoria da bala 

mágica, com ênfase nos estudos funcionalistas do início do século XX. No contexto da 

Guerra Fria,  o confronto entre o pragmatismo funcionalista e a crítica do materialismo 

dialético, com destaque da Escola de Frankfurt, deram o tom nos estudos 

comunicacionais. Nos dois casos o receptor ocupava papel coadjuvante no processo de 

comunicação, ora como público alvo a ser atingido, ora como vítima da indústria 

cultural. Já a partir dos anos 60/70 do século XX, os principais pensadores dos estudos 

de comunicação passaram a resgatar o papel do receptor.  

No final do século, o receptor passa a ser o sujeito central nos estudos de 

comunicação. Há uma inversão de foco das teorias e faz-se cada vez mais primordial 

entender o que as pessoas fazem com os meios e não o que os meios fazem com as 

pessoas.  

Na contemporaneidade, o aparato comunicacional propicia a criação de sentidos, 

interagem com a cultura como um todo ou com parte dela, reelaboram a cotidianidade 
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dos grandes centros urbanos e midiatizam a sociedade. Podemos afirmar que na 

sociedade midiatizada a relação ser humano / mídia se dá por mediações.    

 

 

1.2. Mediações Comunicacionais  

 

A partir da concepção de mediações em 1987, é que a comunicação sai do 

espaço restrito dos meios para o espaço da cultura, mostrando que as mediações têm 

uma relação direta com todo o processo comunicacional. As mediações culturais se 

constituem numa perspectiva de compreensão da relação entre cultura e meios de 

comunicação, dentro da pesquisa de recepção.  

O teórico jamaicano Stuart Hall também direcionou seus estudos para o receptor 

e propôs o modelo de “codificação/decodificação”. Na verdade, Hall propôs um modelo 

de comunicação que inclui produção e recepção como pontos distintos do processo de 

comunicar. Codificação é definida como o sentido vindo do conteúdo produzido e 

influenciado pelas práticas dos profissionais de mídia e decodificação é o trabalho feito 

pelo receptor para produzir sentidos desses conteúdos. Há de se reconhecer que os 

termos codificação e decodificação que Hall resgata do campo da linguística não são os 

mais adequados para denominar o que ele problematiza. 

De acordo com a proposta de Hall, o significado de uma mensagem não é fixo, e 

sim multirreferencial; deste modo, não há uma lógica determinante que nos permite 

decifrar o significado ideológico de uma mensagem. Hall sugeriu uma correlação entre 

as situações sociais das pessoas e os sentidos que elas podem gerar de um programa ou 

produto midiático. Existem diferentes formas de leitura, de decodificação; pode-se ler 

de diversas maneiras, ou seja, nunca é uma leitura fixa: 

 
Produzir a mensagem não é uma atividade tão transparente quanto 
parece. A mensagem é uma estrutura complexa de significados que 
não é tão simples quanto se pensa. A recepção não é algo aberto e 
perfeitamente transparente, que acontece na outra ponta da cadeia de 
comunicação. E a cadeia comunicativa não opera de forma unilinear. 
(HALL, 2003, p. 334) 

 
 

Para o pesquisador Rafael do Nascimento Grohmann a lógica se aplica tanto à 

produção jornalística (codificação) quanto aos processos de recepção (decodificação) de 
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leitores, ouvintes ou telespectadores. “Todo jornalista capta algo do mundo pré-

significado, ressignificando-o de uma nova maneira”. (2009, p. 3) 

Os Estudos Culturais latino-americanos têm grande importância no debate sobre 

a recepção midiática, sendo Jesús Martín-Barbero a principal referência para a área. 

Martín-Barbero parte do princípio de que a recepção não é somente “uma etapa no 

interior do processo de comunicação, um momento separável, em termos de disciplina, 

metodologia, mas uma espécie de outro lugar, o de rever e repensar o processo inteiro 

de comunicação”. (MARTÍN-BARBERO, 1995, p. 40). Ele sofistica, portanto, a 

conceituação de Stuart Hall, ao observar que a produção de sentidos ultrapassa 

operações de codificação e decodificação, ao propor o termo mediações, pautado nas 

ideias da hermenêutica.   

Para Veneza Ronsini, um dos papéis da recepção é estudar o funcionamento da 

hegemonia, o que significa questionar qual é a efetiva capacidade de réplica dos 

receptores diante da dominação ideológica. “Esta capacidade de réplica tanto quer dizer 

leituras oblíquas, reações privadas e simbólicas dos receptores como um enfrentamento 

público, organizado de cidadãos, diante da mercantilização dos meios, convertidos em 

propaganda e espetáculo”. (RONSINI, 2011, p. 81) 

O conceito de mediações de Martín-Barbero pode ser caracterizado pelas 

relações cotidianas, nas quais se baseiam as diversas formas de interação dos sujeitos e 

a constituição de suas identidades. É a forma como os sujeitos, trazendo sua tradição 

cultural, se relacionam com a cultura massiva. É o lugar das práticas sociais. As 

mediações cooperam num processo de resignificação da vida atuando no campo da 

cultura pelos meios de produção midiática.  

Na primeira fase do trabalho de Martín-Barbero a concentração da pesquisa é em 

torno dos meios às mediações, ou seja, a reconstrução dos processos sociais e culturais 

que dão sentido aos meios de comunicação na vida cotidiana. O conceito de mediação 

equivale ao de cultura, na qual Martín-Barbero nomeia de “mediações culturais na 

comunicação”. Para Laan Mendes de Barros, nesta fase da pesquisa do autor “a mesma 

ênfase na questão das identidades e da cotidianidade observada nos Estudos Culturais 

está presente na teoria das mediações” (2012, p. 87). 

Por outro lado, algumas críticas foram lançadas ao pesquisador espanhol-

colombiano por colocar a cultura no eixo central da pesquisa se distanciando da 

comunicação. Como a realizada por Marcondes Filho:  
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Em sua teoria das mediações fica claro como ele desprende o processo 
comunicacional da investigação do seu processamento próprio para 
transferir para o campo social maior – já, portanto, no espaço da 
sociologia – o modo de realização, os efeitos ou impactos 
comunicacionais. Esses estudos são necessários, importantes e 
originais em certa medida, mas já não são mais específicos da área da 
comunicação. Comunicação aí não passa de um exemplo, se bem que 
significativo, das interações sociais. (MARCONDES FILHO, 2008, p. 
69) 

 

Posteriormente, Martín-Barbero, em prefácio à quinta edição da obra De Los 

médios a las mediaciones e na obra Ofício de Cartógrafo, traça um novo mapa 

conceitual que não envolve somente os produtos culturais, mas todo o aparato da 

sociabilidade e da política, nomeado de “mediações comunicacionais da cultura”. Tal 

espelhamento de sua proposta original está presente em alguns dos seus textos 

publicados desde então, como na entrevista concedida a pesquisadora Maria Immacolata 

Vassalo de Lopes, na revista Matrizes. Martín-Barbero afirma que a mudança foi esta: 

“reconhecer que a comunicação estava mediando todos os lados e as formas da vida 

cultural e social dos povos. Portanto o olhar não se invertia no sentido de ir das 

mediações aos meios, senão da cultura à comunicação” (MARTÍN-BARBERO, 2009, 

p. 153).  Laan Mendes de Barros entende que a partir desta revisão de Martín-Barbeiro é 

possível traçar um paralelo entre os conceitos de mediação e midiatização: 
 

As mediações comunicacionais da cultura poderiam ser entendidas 
como midiatização da cultura. Vale observar que os dois termos não 
são conflitantes, já que eles sugerem conotações bem próximas. 
Enquanto “midiatização” vem sendo pensada como uma nova forma 
de sociabilidade, decorrente de uma lógica midiática, “mediação” traz 
já de algum tempo o sentido das interações sociais, que nos dias de 
hoje se dão essencialmente – mas não exclusivamente – por 
intermédio da mídia. (BARROS, 2012, p. 88) 

 

Portanto, após Martín-Barbero repensar a teoria das mediações e perceber a 

centralidade dos meios na sociedade, o autor amplia o seu modelo, que anteriormente 

era mais focado na recepção e no consumo, para englobar uma análise específica da 

comunicação presente nos meios, que passa a ser tomada como elemento estruturante da 

vida em sociedade. Quatro aspectos são considerados relevantes para se compreender o 

conceito de “mediações comunicacionais da cultura” que Martín-Barbero passar a falar 

e que podem ser manifestados em mediações concretas: a sociabilidade, a ritualidade, a 

tecnicidade e a institucionalidade.  
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A primeira diz respeito às práticas cotidianas de todos os sujeitos sociais e a 

constituição de suas identidades. É o lugar das práticas sociais, da interação social 

permeada pelas constantes negociações do indivíduo com o poder e com as instituições. 

A sociabilidade conecta a tradição cultural com a forma como os receptores se 

relacionam com a cultura massiva. Já a ritualidade está relacionada com as rotinas, que 

determinam de certa maneira a produção de sentido e a produção cultural que se dá 

através dela, ou seja, se refere aos diferentes usos sociais dos meios e os diversos 

sentidos produzidos. A ritualidade refere-se à forma como o produto midiático é 

consumido, dando conta dos diferentes usos sociais que os receptores fazem dos meios 

e dos seus diversos trajetos de leitura. Quanto à tecnicidade, tem a ver com as 

características do próprio meio, com construção de novas práticas através das diferentes 

linguagens dos meios. Ela aponta para os modos como a tecnologia vai moldar a 

cultura. Por fim, a mediação de institucionalidade aparece para contemplar a análise dos 

meios de forma mais concreta. É o cenário que relaciona de forma mais próxima a 

produção e a recepção. “Vista a partir da institucionalidade, a comunicação se converte 

em questão de meios, isto é, de produção de discursos públicos cuja hegemonia se 

encontra hoje paradoxalmente do lado dos interesses privados” (MARTÍN-BARBERO, 

2008, p. 18).  

Ao inverter o primeiro mapa teórico e propor as mediações comunicacionais da 

cultura,  Martín-Barbero define que: 
 

As mediações comunicacionais da cultura são: a “tecnicidade”; a 
“institucionalidade” crescente dos meios como instituições sociais e 
não apenas aparatos, instituições de peso econômico, político, 
cultural; a “socialidade” – como o laço social está se transformando 
para os jovens, como as relações entre pais e filhos, e entre casais, 
estão mudando. E finalmente as novas “ritualidades” que acontecem 
em relação aos novos formatos industriais possibilitados pela 
tecnicidade. (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 151-152)  

 

Com essa atualização do conceito de mediações, Martín-Barbero situa a 

comunicação como protagonista das relações sociais e culturais contemporâneas e 

reconhece que as novas configurações da sociedade aliada às novas tecnologias, criam 

novos usos sociais das mídias. O espaço central que a mídia ocupa na sociedade 

contemporânea, incluindo a revolução acelerada do aparato tecnológico e cultural, são 

fatores que estruturam o surgimento de um fenômeno denominado de midiatização.  
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A mídia, então desdobrada em mediações, passa a ocupar um papel central na 

sociedade, não apenas da produção do conteúdo oferecido, mas na produção de sentidos 

que vão se reconfigurando nas relações interpessoais dos sujeitos, em suas diversas 

mediações sociais e modificando práticas cotidianas. A midiatização passa a afetar não 

só o modo das relações e valores do sujeito, mas também os próprios meios de 

comunicação.  

 

 

 

1.3. Sociedade Midiática e a Midiatização 

 

O desenvolvimento dos meios de comunicação teve papel fundamental na 

organização das sociedades modernas. Ao tecido social em que os meios de 

comunicação assumem posição de centralidade dá-se o nome de “sociedade midiática” 

ou “sociedade dos meios”.  Para Fausto Neto (2006b, p.23) na sociedade midiática “os 

meios se constituem em setores estratégicos, no âmago da vida e da dinâmica tensional 

dos campos sociais”. 

Hoje percebemos a presença da tecnologia digital na sociedade como um todo, 

da vida privada às rotinas produtivas de diversos campos sociais. Com isso a 

comunicação de massa acaba por perder uma parcela de sua hegemonia, já que cada vez 

mais os públicos receptores contam com uma vasta dinâmica de ferramentas 

tecnológicas que lhes asseguram exercer sua influência e manifestar-se, além de 

utilizarem-se das mesmas para suprir suas próprias necessidades de informação, 

comunicação, interação e crítica social. Percebe-se que a mídia passa por uma 

reestruturação de suas práticas. Nesse contexto a tecnologia torna-se a mola propulsora 

de diferenciadas formas de interação social transformando, até mesmo, as formas de 

percepção da realidade. Em especial, a tecnologia da comunicação e da informação 

passa a orientar as dinâmicas sociais.  

É o momento, então, que aparece o conceito de midiatização, no qual percebe-se 

uma emergência no desenvolvimento de fenômenos técnicos que são transformados em 

meios, que se instauram aceleradamente na sociedade, alterando os atuais processos 

socio-técnico-discursivos de produção e recepção de mensagens. Para Sodré a 

midiatização da sociedade “Implica, por conseguinte, numa qualificação particular da 

vida, um novo modo de presença do sujeito no mundo” (SODRÉ, 2002, p. 24).  
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Muniz Sodré (2002) recupera reflexões de Aristóteles e afirma ser a 

midiatização uma nova qualificação de vida, um modo de presença do sujeito no 

mundo, nesse sentido a midiatização configurar-se-ia como um novo bios específico, 

uma espécie de esfera existencial, com uma qualificação própria (tecnocultural). Esta 

nova dimensão social atua diretamente sobre a construção da realidade, moldando 

nossas percepções, afetos, significados, costumes, e produção de efeitos políticos. Nessa 

perspectiva, a mídia se transforma em elemento estruturador da realidade social e das 

instituições que a compõem.  

A mídia e a nova ambiência virtual, o ciberespaço, muda a natureza do espaço 

público, tradicionalmente animado pela política e pela imprensa escrita. Agora, formas 

tradicionais de representação da realidade e novíssimas (o virtual, o espaço telerreal) 

interagem, expandindo a dimensão tecnocultural, onde se constituem e se movimentam 

novos sujeitos sociais.  

O jornalista Carlos Sanchotene (2009) acredita que a midiatização se encontra na 

existência de uma cultura pós-moderna, de lógicas e operações de natureza midiática e 

que se inscrevem na vida da sociedade, permeando e constituindo suas formas de 

organização e funcionamento, definindo condições de acesso e consumo por parte dos 

indivíduos. Ele resgata argumentos de Mata, sobre o assunto, elaborados a partir de 

conceitos de Luhmann: 

 
A transformação da sociedade dos meios para a sociedade midiatizada 
é uma consequência da interrupção do contato direto (LUHMANN, 
2005) entre os indivíduos pela presença das mídias. Intensifica-se a 
presença dos meios não apenas no âmbito do seu próprio terreno, mas 
também pelo processo de seu deslocamento e de sua expansão para 
outros campos. Suas operações são apropriadas como condições de 
produção para o funcionamento discursivo e simbólico de diferentes 
práticas sociais. Os meios já não podem ser mais entendidos como 
transportadores de sentidos, nem como espaços de interação entre 
produtores e receptores, mas como marca, modelo, racionalidade 
produtora e organizadora de sentido (MATA, 1999 apud 
SANCHOTENE, 2009, p. 250).  

 

A sociedade contemporânea está permeada pela mídia de tal maneira que ela não 

pode mais ser considerada como algo separado das instituições culturais e sociais. Para 

Barros (2012, p. 86) a mídia é elemento estruturante da sociedade contemporânea. 

Nestas circunstâncias, o professor Stig Hjarvar (2012, p. 54), do Departamento de 

Mídia, Cognição e Comunicação da Universidade de Copenhagen, aponta que em vez 
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disso, seria necessário tentar entender as maneiras pelas quais as instituições sociais e os 

processos culturais mudaram de caráter, função e estrutura em resposta à onipresença da 

mídia. Portanto, o conceito chave para a compreensão da influência da mídia na cultura 

e na sociedade é “midiatização”. 

A ideia de midiatização é relativamente recente, cerca de 13 a 15 anos, nos 

estudos da Comunicação. É a partir do conceito de sociedade midiatizada, que surge a 

ideia de uma ação da mídia sobre a sociedade, e em sua evolução, parte para o processo 

de midiatização da sociedade. Compreendendo que as teorias da comunicação 

acompanham as configurações sociais de cada época, teóricos da atualidade (SODRÉ, 

2002; FAUSTO, 2007) expõem que a sociedade encontra-se em processo de 

midiatização.  

O atual momento da sociedade e suas ligações com a comunicação não se 

restringe a mediação dos meios, não estamos mais falando da sociedade dos meios e sim 

de relações mais complexas permeadas pela lógica das tecnologias midiáticas. 

Avançamos no sentido de não dar foco excessivo aos meios de comunicação. Trata-se, 

portanto, de uma atmosfera, de uma nova forma de vida que resulta da inscrição 

crescente das tecnologias nos processos de interação das práticas sociais, que passam a 

ser organizados por uma sócio-técnica (FAUSTO, 2006, P. 23). 

No processo de midiatização, há uma intersecção entre as novas tecnologias de 

comunicação, os meios de comunicação tradicionais e os atores sociais que se ligam e 

religam mutuamente, fazendo com que haja a quebra de fronteiras que ainda possam 

existir entre eles. As novas tecnologias passaram, com o tempo, ao status de tecnologias 

midiáticas, ou seja, a própria mídia, consequentemente afetando os meios de 

comunicação tradicionais, em seu discurso e principalmente na interação com o público. 

Os processos de midiatização se potencializam, principalmente, com a difusão das 

tecnologias digitais, ligadas à internet. As tecnologias midiáticas, transformadas em 

mídias propriamente, possuem um papel importante na mediação simbólica de 

determinadas relações, tornando-se um elemento indissociável e cultural dessas relações 

e deixam de ser pensadas somente pelo seu âmbito funcionalista, ou seja, de sua função 

como equipamento. 

A midiatização não acontece somente quando se está produzindo ou recebendo 

informação. Quando assistimos a um filme com amigos, família e colegas de trabalho, 

depois falamos sobre esse filme, estamos prolongando e repercutindo a informação que 

não está mais na sala do cinema, continua no âmbito da midiatização. Se possuímos um 
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blog e produzimos um olhar nosso sobre este filme que assistimos e fazemos circular 

esta informação, estamos produzindo subsistemas de comunicação, que vai além de 

emitir e receber. São fluxos contínuos que levam adiante textos publicados, retomadas 

de ideias, críticas, debates, olhares, que obtiveram grande circulação com o avanço da 

internet e suas possibilidades tecnológicas e encontraram nas mídias sociais espaço 

potencializador e difusor de respostas sociais.  

Na sociedade midiatizada ocorre uma transformação no papel dos meios, que 

não são apenas suportes, mas atores do processo comunicacional. Fausto Neto (2006) 

valida esta afirmação ao comentar: 

 
A intensificação de tecnologias voltadas para processos de conexões e 
de fluxos vai transformando o estatuto dos meios, fazendo com que 
deixem ser apenas em mediadores e se convertam numa complexidade 
maior – de um ambiente com suas operações – e as suas incidências 
sobre diferentes processos de interações e práticas, em decorrência da 
existência da mídia, assim considerada como algo mais complexo do 
que sua vocação, classicamente colocada, a de “transportadora de 
significados” (FAUSTO NETO, 2006, p. 08). 

 

Além disso, as perspectivas interacionais são múltiplas e talvez sejam as 

necessidades de novas interações que inventem novas tecnologias, dependendo da 

necessidade de cada sociedade. A força do interacional é usar a mídia para fazer coisas 

que não eram possíveis fazer antes. O jornalismo colaborativo é um exemplo de uma 

invenção que a sociedade criou usando a tecnologia da internet como matéria-prima. Na 

sociedade midiatizada, a mídia se integrou às rotinas de outras instituições, como 

política, família, trabalho e até do fazer jornalístico. É claro perceber algumas 

transformações a partir do fenômeno da passagem da sociedade dos meios para a 

sociedade midiatizada.  

Parece haver um certo enfraquecimento do poder de enunciar discursos da 

imprensa na medida que tais processos passam cada vez mais para as mãos de muitos. 

Divisões clássicas como mídia e sociedade e, mais especificamente, a produção e 

recepção não são suficientes para que se compreendam as relações midiáticas em sua 

totalidade. É preciso que se leve em consideração o “sistema de respostas sociais”, ou o 

“sistema de interação social sobre a mídia”, como denomina Braga, onde é possível 

avançar no conhecimento de dispositivos críticos e respostas sociais produzidas pela 



31 
 

sociedade como vimos, por exemplo, nas manifestações do ano de 2013, momento este 

peculiar em que a sociedade enfrentou sua mídia.  

A midiatização, em sentido macro, é um conceito mais adequado para ser 

percebido e experimentado do que propriamente definido ou caracterizado. Sua 

evidência está mais subtendida do que clara. Isso se explica porque, mais do que algo 

materializado e que se apresenta com nitidez diante dos olhos de um observador, trata-

se de uma lógica (abstrata) traduzida como uma “cultura de mídia" (FAUSTO NETO, 

2008), que permeia e atravessa a constituição e o funcionamento da sociedade.  

Para pensar sobre a influência da mídia na sociedade, em nossas vidas, e no 

processo de midiatização, o elemento crítico é um ponto fundamental. A midiatização 

estimula também as tensões e até a pressão às instituições e à própria mídia, ou seja, ao 

que é produzido institucionalmente. O clássico modelo de comunicacional de emissor e 

receptor já não é o único. O professor e pesquisador no Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação da Unisinos (RS), José Luiz Braga, em seu livro A Sociedade Enfrenta 

sua Mídia (2006), discorre sobre um terceiro sub-sistema do processo comunicativo e 

como, num processo de midiatização, a sociedade se organiza para enfrentar sua mídia e 

essa organização, ainda que diferida e difusa, afeta o conteúdo das produções midiáticas 

e o modo como cada indivíduo a recebe. 

 

1.4 O Enfrentamento entre Mídia e Sociedade 

 

Mais do que mudanças no discurso e na interação, a midiatização afeta o modelo 

clássico de comunicação, baseado no sistema unidirecional de comunicação 

institucionalizado, modelo de pensamento funcionalista. Os meios, antes, apareciam 

como produtores de feitos não controláveis pela sociedade. Na contemporaneidade, já 

não falamos mais somente em emissor e receptor, este processo agora se complementa e 

se complexifica. O leitor, telespectador, ouvinte, internauta, passa, a assumir na 

contemporaneidade, também papéis de produtor de conteúdo, interagindo com os meios 

de comunicação tradicionais e também com os de tecnologias midiáticas, para fazer 

parte deste novo modelo comunicacional, impulsionado pela midiatização.  
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No conceito de mediações, de Martín-Barbero (1997), o espectador traz para a 

interação com a mídia suas vivências e cultura socialmente elaboradas, faz parte dos 

estudos de recepção. Na midiatização, há o surgimento de um terceiro sub-sistema, 

além, de emissor e receptor, é o sistema de resposta, que realiza uma forte interação 

social sobre a mídia. Tal formulação de José Luiz Braga (2006) já mencionada 

anteriormente neste texto, merece aqui, nossa atenção mais detida. A midiatização se 

refere a uma circulação do produto midiático na sociedade que gera processos 

interpretativos e a sociedade se organiza para tratar a mídia que recebe, gerando 

dispositivos sociais, que colaboram por fazer circular estes bens na sociedade 

novamente. Sobre o sistema de interação social sobre a mídia, Braga afirma: 

 

O sistema de interação social sobre a mídia (seus processos e produtos) 
é um sistema de circulação diferida e difusa. Os sentidos 
midiaticamente produzidos chegam à sociedade e passam a circular 
nesta, entre pessoas, grupos e instituições, impregnando e parcialmente 
direcionando a cultura. Se não circulassem, não estariam “na cultura”. 
(BRAGA, 2006, p. 27) 

 
 

Os processos que se passam no sistema de interação social sobre a mídia não se 

confundem com os processos de produção nem de recepção e devem ser vistos como 

necessários em sua distinção e articulação com os outros dois subsistemas, para uma 

percepção adequada dos processos midiáticos. Esses processos são, por definição, do 

âmbito da circulação, e se iniciam após a recepção, sem necessariamente passar por 

grupos organizados ou instituições. 

Há muito mais do que apenas uma relação simples entre produto e usuário. O 

terceiro sistema, portanto, é a própria interação social sobre a mídia. Trata-se, portanto, 

de um sistema de circulação interacional. É o momento que a sociedade se organiza 

para tratar sua própria mídia, fazendo-nos entender que midiatização é também o 

enfrentamento da sociedade com sua mídia. É um sistema de respostas que faz circular 

ideias, informações, interpretações e até reações sobre a mídia e seus produtos, onde de 

um lado estão alguns setores da sociedade e do outro os produtos da mídia. Esta 

ocupação de lados opostos é percebida principalmente quando há um alargamento dos 

princípios do fazer jornalístico como o compromisso com a verdade, com a notícia de 

interesse público, a ética, entre outros.  
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Sobre o sistema de circulação interacional, Braga (2012, p. 38) entende que 

quando se trata de produção de sentidos, produzidos inicialmente pela mídia, o que 

importa mais é a circulação posterior à recepção. Afinal, a sociedade não apenas sofre 

os aportes midiáticos, nem apenas resiste pontualmente a estes. Ela se organiza como 

sociedade para retrabalhar o que circula, ou melhor, para fazer circular, de modo 

necessariamente trabalhado, o que as mídias veiculam. 

Já que entendemos que os sujeitos não são mais tão passivos assim de 

manipulação midiática, há um papel ativo da sociedade em relação às mensagens e 

produtos da mídia, de alguma forma existe resistência destes mesmos sujeitos e o ideal 

seria que pudessem alcançar algum tipo de autonomia interpretativa. Podemos afirmar 

que a sociedade também processa, age e produz a partir do que recebe, interferindo, 

através de inúmeros mecanismos, na própria produção da mídia.  

Ou seja, é necessário que os usuários façam sua própria seleção e sua própria 

crítica, conforme seus interesses e perspectivas; que sejam capazes de relacionar um 

produto a outro, de relacionar o produto em observação com outras questões do mundo 

e de sua própria vivência pessoal. Quando isto acontece, o processo de circulação pode 

ter um efeito de enfrentamento explosivo como foram nos protestos de junho de 2013, 

quando a sociedade interpretou questões incômodas do seu cotidiano e alguns 

dispositivos sociais passaram a utilizar das mídias para gerar conteúdo crítico, incluindo 

aí um enfrentamento dos meios midiáticos tradicionais. 

Para Braga (2012, p. 39), isso corresponde dizer que a mesma sociedade que por 

alguns de seus setores, grupos e linhas de ação, gera a midiatização enquanto sistema 

produtivo, por outros setores e atividades complementa essa midiatização por meio de 

operações de circulação comentada daquilo que o sistema produtivo oferece ao sistema 

de recepção.  

Neste enfrentamento, a sociedade desenvolve dispositivos sociais, com 

diferentes graus de institucionalização ou mesmo de ruptura da lógica institucional. 

Segundo Braga (2006, p. 37), há uma certa variedade destes dispositivos sociais que 

podem ser: “cineclubes, sites de media criticism, fóruns de debate, crítica jornalística, 

revistas cujo tema é a própria mídia, produção acadêmicas sobre os meios, processos de 

autocrítica da imprensa”. São trabalhos críticos produzidos sobre os produtos midiáticos 

porque tensionam processos e produtos midiáticos gerando dinâmicas de mudança. 

Estes processos críticos fazem parte do sistema de interação social sobre a mídia.  
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A crítica midiática geralmente é produzida pela academia e pela crítica 

jornalística. Quando a sociedade fala sobre a mídia, ela também seria capaz de fazer a 

crítica, portanto não se restringindo ao ambiente jornalístico ou acadêmico. Uma 

conversa de bar ou uma roda de amigos durante o almoço falando sobre a mídia, pode 

ser também considerada crítica. Mas nas manifestações que marcaram o mês de junho 

de 2013, entende-se que estes dispositivos sociais ou trabalhos críticos ou até respostas 

sociais, poderiam ser também o conteúdo informacional gerado na página do Facebook 

do Movimento Passe Livre e todo o conteúdo de cobertura dos protestos produzido pelo 

Grupo Mídia Ninja, principalmente pelo enfrentamento de conteúdos gerados na 

cobertura dos protestos em relação à mídia tradicional. Braga considera como processos 

críticos: 
 
Dentro do sistema de interação social sobre a mídia, os que se voltam 
para os processos de produção midiática e seus produtos em termos de 
um enfrentamento tensional que, direta ou indiretamente, possa 
resultar em crítica interpretativa, ou em controle de desvios e 
equívocos midiáticos, em aperfeiçoamentos qualitativos, na defesa de 
valores sociais, em aprendizagem e em socialização competentes, na 
fruição qualificada em termos reflexivos ou estéticos, em informação 
de retorno, redirecionadora de produtos, em percepções qualificadas. 
(BRAGA, 2006, p. 46) 

 

São os processos de midiatização que hoje caracterizam as mediações 

comunicacionais da sociedade e todos nós, atores sociais, incluindo grupos de 

pesquisas, instituições acadêmicas, dispositivos críticos de jornalismo, sujeitos que 

acionam o processo de circulação de sentidos midiáticos, fazemos parte do processo de 

midiatização da sociedade. As novas tecnologias são vistas aqui não como causa da 

midiatização, mas como viabilizadoras destas e de dispositivos sociais.  

No que se refere ao conjunto de interações sociais midiatizadas, é evidente que o 

Brasil aumentando a abrangência e diversidade de dispositivos críticos. Estes espaços 

são vistos nas universidades, algumas organizações não governamentais, grupos de 

interesse, espaços críticos individuais e em alguns poucos setores da própria mídia. Mas 

são dispositivos isolados. O que se viu afinal nos protestos de junho de 2013, e por isso 

chamou tanto a atenção se fez diferente, porque foram justamente estes dispositivos 

isolados, estando juntos e ativos formando uma massa multiplicadora que provocaram 

instâncias críticas geradas pela sociedade.   

Na contemporaneidade, por ser e saber que é afetada pela midiatização, a 

sociedade se organiza para enfrentar sua mídia, como sugere Braga (2006) essa 
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organização, ainda que “diferida e difusa”, afeta o conteúdo das produções midiáticas e 

o modo como cada indivíduo as recebe. Mas percebe-se também que a convergência 

tecnológica é determinante para a atuação da sociedade no processo de enfrentamento 

de sua mídia, no caso das manifestações de 2013, isto esteve bastante evidente.  

O avanço tecnológico está intrínseco ao processo de midiatização da sociedade. 

E a internet hoje é a mídia de escolha para os dispositivos sociais de fala sobre a mídia 

ou de enfrentamento dela porque a rede se desenvolve numa sociedade largamente 

midiatizada, onde outros processos e produtos midiáticos se tornam facilmente matéria-

prima para as interações desenvolvidas neste espaço. No contexto da nova mídia, 

marcada pela interconexão em rede, as relações comunicacionais assumem um caráter 

de movimento, com seus processos menos institucionalizados.  

Interessa agora refletir sobre a sociedade em rede onde a midiatização se faz 

ainda mais intensa, aguda e essência dessa sociedade. Processos difusos se tornam ainda 

mais intensificados Na era da midiatização da sociedade, a mídia passa praticamente a 

ser uma forma de se organizar a vida.  

 

 

1.5. Sociedade em Rede 

 

Nota-se que a midiatização influencia a sociedade como um todo.  É uma 

questão da intervenção dos meios de comunicação na interação social entre indivíduos 

dentro de diferentes instâncias sociais, organizados em instituições e movimentos. 

Percebe-se este fenômeno, por exemplo, entre membros de uma família através do uso 

de telefones celulares e seus dispositivos interacionais como SMS ou o Whatsapp e que 

modificam as formas de relacionamento entre estes núcleos, de diversos tecidos sociais 

e também da cultura.  

Segundo Barros (2013, p. 18) “as transformações tecnológicas e midiáticas 

contemporâneas, estruturadas em rede, implicam em descentralização da comunicação 

em difusão dispersa e contínua de sinais e informações, com desdobramentos no campo 

da cultura”.  

A cultura contemporânea estruturada pelas tecnologias digitais é chamada de 

cibercultura. Vivemos este momento. É a forma sociocultural que emerge da relação 

simbiótica entre sociedade, a cultura e as novas tecnologias. É neste espaço social que 

as pessoas estão interagindo, co-criando conhecimento, circulando informações. O 



36 
 

teórico francês Pierre Lévy (1996, p. 98) chama de “inteligência coletiva”, este 

fenômeno que pode aparecer em diversos segmentos da sociedade, inclusive no 

ativismo virtual, de forma “desintermediada”, sem a tutela (ou legitimação) da mídia. 

Para Lèvy, a inteligência é atravessada por uma dinâmica coletiva por que:  

 

Não são apenas as linguagens, os artefatos e as instituições sociais que 
pensam dentro de nós, mas o conjunto do mundo humano, com suas 
linhas de desejo, suas polaridades afetivas, suas máquinas mentais 
híbridas, suas paisagens de sentido forradas de imagens. Agir sobre 
seu meio, por pouco que seja, mesmo de um modo que se poderia 
pretender puramente técnico, material ou físico, equivale a erigir o 
mundo comum que pensa diferentemente dentro de cada um de nós, 
equivale a secretar indiretamente qualidade subjetiva e trabalhar no 
afeto. (LEVY, 1996, p. 109) 

 

Com o passar dos tempos, as pessoas perceberam que agir neste meio 

coletivamente poderia ter a força de modificação de situações antes previstas como 

imutáveis ou hegemônicas. No conceito da midiatização da sociedade, esta se organiza 

não mais na lógica da cultura de massa, mas na lógica da cultura de rede, e já não 

obedecem a uma lógica somente das instituições; a cultura de rede se estrutura na lógica 

dos movimentos. Não são mais relações de uma única direção. São redes que interligam 

máquinas e pessoas, sistemas de interconexão que colaboram com a diminuição das 

fronteiras entre informação e entretenimento, entre recepção e emissão de mensagens, 

permanecendo a lógica da interatividade nas relações entre pessoas e entre estas e as 

máquinas.  

O surgimento da internet oferece uma nova dinâmica social, principalmente no 

âmbito da comunicação e das manifestações públicas, tema de fundo desta pesquisa. O 

novo contexto midiático possibilita que um número crescente de cidadãos a utilizem 

para aprender e obter informações sobre as políticas e ações governamentais. Além 

disso, o próprio meio permite que os internautas através de redes, sites, blogs, páginas, 

entre outros discutam o assunto entre si, o que facilita uma participação mais efetiva na 

política e assuntos conjunturais da sociedade contemporânea. Bragato aponta autores 

que corroboram com nosso pensamento: 

 
Como exemplos deste grupo, que julga que as transformações geradas 
pela inserção da internet na dinâmica política são positivas e fortes, é 
possível citar teóricos como Levy (1995, 1999), Negroponte (1995), 
Rheingold (1996) e Rosnay (1997). Tendo grandes expectativas sobre 
a democracia mediada por computador, partem da acepção de que as 
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ferramentas da internet permitiriam uma relação com a informação e 
com os emissores das mensagens distinta da dos meios de 
comunicação tradicionais, estabelecendo que esta nova lógica seria 
acompanhada por um novo ambiente político. Para eles, a internet traz 
consigo a possibilidade de reorganização social e as novas tecnologias 
abrem as portas de um novo mundo, no qual o modelo de 
comunicação de massas é revisto, acentuando a democratização do 
acesso à informação. Elas teriam um enorme potencial emancipatório 
e serviriam como fonte de criação de inteligentes coletivos e de 
resgate comunitário (BRAGATO, 2011, p. 137) 

 
As tecnologias de informação e comunicação vem produzindo mudanças 

radicais na sociedade e nos meios de comunicação porque modificam a estrutura, o 

funcionamento, a cobertura, a difusão e a recepção dos meios de comunicação.  

Podemos afirmar que é uma verdadeira revolução digital. Digitalizada, a informação se 

reproduz, circula, se modifica e se atualiza em diferentes interfaces. Nesse contexto “a 

informação representa o principal ingrediente de nossa organização social, e os fluxos 

de mensagens e imagens entre as redes constituem o encadeamento básico de nossa 

estrutura social” (CASTELLS, 1999, p. 505). 

A cibercultura vem promovendo também novas possibilidades de socialização e 

aprendizagem mediadas pelo ciberespaço. Isto porque o ciberespaço é muito mais que 

um meio de comunicação ou mídia. Ele reúne, integra e redimensiona uma infinidade de 

mídias. Podemos encontrar desde mídias como jornal, revista, rádio, cinema e tv, bem 

como uma pluralidade de interfaces que permitem comunicações síncronas e 

assíncronas a exemplo dos chats, listas, fóruns de discussão, blogs dentre outros. Para 

Edméia Santos (2009, p. 5661), a rede é a palavra de ordem do ciberespaço.  

É neste ambiente de ciberespaço que as velhas e novas mídias se colidem, onde a 

mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder de produtor de mídia e o 

poder de consumidor interagem de maneiras imprevisíveis e na qual também podemos 

chamar de cultura da convergência. Henry Jenkins, fundador do Programa de Estudos 

de Mídia Comparada, do MIT, refere-se por convergência: 

 
O fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, à 
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 
migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase 
qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que 
desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir 
transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, 
dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando. 
(JENKINS, 2008, p. 27) 
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Podemos afirmar, então, que a convergência das mídias é mais do que apenas 

uma mudança tecnológica. Ela altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, 

mercados, gêneros e públicos. “A convergência altera a lógica pela qual a indústria 

midiática opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento, ou 

seja, a convergência refere-se a um processo, não a um ponto final” (JENKINS, 2008, p. 

41). 

A convergência, portanto, representa uma transformação cultural, à medida que 

consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio 

a conteúdos midiáticos dispersos. A convergência faz circular conteúdos, por meio de 

diferentes sistemas midiáticos, ou seja, ela une múltiplas funções dentro dos mesmos 

aparelhos. O principal exemplo disso, pode estar nos smartphones que gravam áudio, 

vídeo, permitem jogar, baixar informações da internet, tiram e enviam fotografias e 

imediatamente postam conteúdos gerados em mídias sociais compartilhando 

conhecimentos e impressões pessoais. Mas a convergência não ocorre somente por meio 

de aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. “Ela acontece dentro do cérebro 

dos consumidores individuais e em suas interações sociais com os outros” (JENKINS, 

2008, 28). 

A convergência dos meios impacta o modo como consumimos esses meios. Um 

adolescente pode estudar e ao mesmo tempo abrir quatro a cinco janelas no computador, 

navegar na internet, baixar e assistir a um vídeo no Youtube, digitar trabalhos, responder 

emails, interagir na área restrita de ensino à distância da escola e também trocar 

informações com amigos pelos grupos do Whatapp do seu smarphone. Tudo isto 

alternando rapidamente as tarefas. 

Para Jenkins (2008, p. 42) a convergência está ocorrendo dentro dos mesmos 

aparelhos, dentro das mesmas franquias, dentro das mesmas empresas, dentro do 

cérebro do consumidor: “a convergência envolve uma transformação tanto na forma de 

produzir quanto na forma de consumir os meios de comunicação”. E para todo este 

processo de convergência, proporcionalmente há também uma lógica crescente de 

circulação de conteúdos gerados, produzidos e editados nos meios.  

Parte da circulação desses conteúdos depende fortemente da participação ativa 

dos consumidores. Então, percebe-se que na evolução natural, o próximo estágio é 

passar da interação para a participação, e muito provavelmente este conceito é que vai 

determinar o futuro das mídias e também da cultura, dentro de uma ambiência da 

cultura da convergência. Henry Jenkins, assim como Pierre Lèvy, também percebe a 
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importância da inteligência coletiva neste ambiente porque nenhum de nós sabe tudo, 

cada qual entende de um pouco, mas se juntarmos nossas habilidades, a inteligência 

coletiva pode ser vista como uma fonte alternativa de poder midiático.  

É neste processo, que notamos um empoderamento da sociedade, que toma conta 

da mídia, sobretudo na sociedade em rede. Jenkins (2008, p. 28) afirma na obra “Cultura 

da Convergência” que a sociedade está aprendendo a usar este poder em suas interações 

diárias dentro da cultura da convergência. “Neste momento estamos usando esse poder 

coletivo principalmente para fins recreativos, mas em breve estaremos aplicando essas 

habilidades a propósitos mais sérios” (JENKINS, 2008, p. 28). Chama a atenção como 

Jenkins, em seus estudos, ainda em 2008, já previa que quando a sociedade 

compreendesse este poder, este poderia ser utilizado em áreas mais significativas do 

tecido social como a religião, a política e até no enfrentamento de sua mídia como num 

ato de contra-hegemonia. Seria realmente uma quebra de paradigmas movida pela 

internet. E foi. Esta percepção apareceu nos movimentos sociais que afloraram no 

mundo neste século. Na era da internet, estes movimentos começaram como redes 

autônomas, com o decisivo apoio das redes sociais.  

Para o sociólogo espanhol Manuel Castells, professor emérito da Universidade 

da Califórnia e membro da Academia Americana de Ciências Políticas e Sociais (2013, 

p. 11), estes instrumentos criaram um espaço de autonomia para a troca de informações 

e para a partilha de sentimentos coletivos de indignação e esperança, possibilitando um 

novo modelo de participação cidadã. Exemplos como a Primavera Árabe, os Indignados 

da Espanha, o movimento Occupy Wall Street, nos Estados Unidos e os protestos que se 

iniciaram contra o aumento da tarifa do transporte público, configurando-se 

posteriormente como uma das maiores manifestações populares, ocorridas no Brasil. 
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“Por todo lo anterior, estoy indignado.  
Creo que puedo cambiarlo.  

Creo que puedo ayudar. Sé que unidos podemos.  
Sal con nosotros. Es tu derecho.” 

(Democracia Real Ya!) 
 
 
Capítulo II – MOVIMENTOS SOCIAIS EM REDE 
 
2.1 Movimentos Sociais na era da Internet     

As tecnologias digitais que levam a informação às distâncias mais remotas com 

rapidez, eficiência e baixo custo, vêm permitindo que os cidadãos cada vez mais, 

tornem-se capazes de influenciar e modificar a sociedade que até então se conhecia. É 

fato que os rápidos avanços tecnológicos do computador e das comunicações 

contribuíram para a revolução da informação e por fazer romper ou ao menos balançar 

estruturas convencionais como o controle da mídia convencional e também a 

potencializar a democratização da vida coletiva e a liberdade de expressão.  

A internet abriu espaço para vozes que agora encontram possibilidades de 

difusão. Impulsionados pela convergência com as tecnologias móveis, a banda larga, 

por interconexões com mídias digitais e pelas ferramentas do software livre, a internet 

praticamente passa por todos os campos da vida social e configura-se como esfera 

pública em gestação, sem hierarquias muito rígidas. Para Dênis de Moraes (2008, p. 

40), jornalista e professor do departamento de Estudos Culturais e Mídia da 

Universidade Federal Fluminense – UFF, a internet é um “ecossistema digital 

caracterizado por arquitetura descentralizada, multiplicação de fontes de emissão, 

disponibilização ininterrupta de dados, sons e imagens, utilização simultânea e 

intercâmbios singulares”. 

Percebe-se que a internet deu um novo impulso à comunicação alternativa e à 

comunicação contra-hegemônica em rede, especialmente na articulação de ações e 

movimentos sociais. As iniciativas em rede costumam ocorrer sem burocracias, 

valendo-se de uma cultura de trocas constantes de informações, sem maior 

complexidade operacional e também. Foi assim, em grandes eventos sociais como no 1º 

Fórum Social Mundial, em 2011, onde foram criadas redações compartilhadas, com um 
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pool de jornalistas que encampou o copyleft1 e a publicação aberta, na qual agências 

independentes distribuíam materiais noticiosos sobre o que ocorria no Fórum. O 

trabalho em rede enquadra-se no que Dênis de Moraes (2008, p. 48) define como 

“processo de entendimento comunicativo geral, que todos os envolvidos experimentam 

como seu poder comum e cujos resultados não admitem propriedade”. O sistema 

cooperativo contraria a obcessão capitalista de tirar proveito em trocas lucrativas, pois a 

mão-de-obra não é utilizada com finalidades mercadológicas, sendo seu interesse básico 

o de gerar ideias que traduzam entendimentos críticos.  

Esse trabalho compartilhado, que envolve o ativismo social, recusa que o fluxo 

informativo tenha exclusivo controle corporativo e seja dominado pela lógica comercial, 

ou seja, a informação não pode ser um produto comercial. Por isso incentiva a questão 

do software livre, que é uma ferramenta informacional que favorece a produção e a 

circulação social de informação, sem ter que pagar royalties pelo uso de patentes 

corporativas.  

As webmídias e redes ativistas visam entrosar agendas de debates e táticas de 

pressão contra a lógica do capital financeiro globalizado. Protestos disseminam-se no 

compasso de causas e assuntos conjunturais como: combate à fome, miséria, direitos 

humanos, meio ambiente, etc. Para Dênis de Moraes: 

 

A proposta colaborativa traduz-se no empenho voluntário e militante 
de apuração, redação, edição e atualização de páginas, organização de 
bases de dados e montagem e manutenção de redes, bem como nas 
permutas e coautorias de textos, sons e imagens. Claro que estes 
processos associativos esbarram em limitações financeiras, 
tecnológicas e logísticas, dado que não dispõem dos recursos 
esbanjados pelas corporações midiáticas. (MORAES, 2008, p. 51) 

 

Sem dúvidas, a internet e o avanço das tecnologias de comunicação contribuíram 

para potencializar um sistema de mídia mais democrático, com coberturas e análises 

jornalísticas crítica de fatos e movimentos ignorados ou distorcidos pela grande mídia. 

Os coletivos de jornalistas independentes cresceram em todo o mundo, alguns 

produzindo conteúdo em várias línguas, como o Aporrea2, da Venezuela. Este se define 

como uma “agência popular alternativa, um espaço digital aberto e interativo do 

                                                 
1 É uma forma de usar a legislação de proteção dos direitos autorais com o objetivo de retirar barreiras à 

utilização, difusão e modificação de uma obra criativa devido à aplicação clássica das normas de propriedade 
intelectual, exigindo que as mesmas liberdades sejam preservadas em versões modificadas. 
2 O endereço eletrônico é: http://www.aporrea.org/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_Intelectual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_Intelectual
http://www.aporrea.org/
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movimento popular e dos trabalhadores, um meio para o debate, a denúncia e a geração 

de ideias, com vistas à construção do socialismo do século XXI”.  

A internet contribui para a recriação do jornalismo alternativo, que segundo 

Cicília Peruzzo (2008, p. 137), havia desaparecido por conta da ditadura militar. O 

avanço tecnológico favorece novas formas de expressão, sejam impressas ou 

audiovisuais, novos formatos digitais, onde há a quebra da produção centrada num 

emissor e dirigida a muitos, ou seja, de um para todos, para aquela em que todos podem 

se tornar emissores e serem lidos, vistos ou ouvidos por todos, ou seja, comunicação de 

todos para todos.  

O avanço da internet ampliou as possibilidades comunicativas e de participação 

social. Se no início, estes coletivos de comunicação eram a probabilidade de espaço de 

trabalho para jornalistas fora da grande imprensa, e quase que todo o material produzido 

destes coletivos era feito por jornalistas, com o tempo, a sociedade percebeu a facilidade 

com que cada cidadão podia se tornar também um jornalista. A autonomia pode ser 

considerada a principal característica que alavanca a ação de movimentos sociais em 

rede.  

A internet e as mídias sociais favoreceram a expansão do fluxo de informação, 

bem como a reflexão que o discurso da mídia convencional impõe, com seus limites 

hegemônicos geralmente estreitos. Neste espaço novo de autonomia é onde acontecem 

discussões de questões que só depois receberão a atenção do oficialismo da mídia 

tradicional. As tecnologias de informação e comunicação são plataformas privilegiadas 

para a construção social da autonomia. Para Manuel Castells os movimentos sociais em 

rede do século XXI: 

As redes sociais digitais baseadas na internet e nas plataformas sem 
fio são ferramentas decisivas para mobilizar, organizar, deliberar, 
coordenar e decidir. Mas o papel da internet ultrapassa a 
instrumentalidade pois cria as condições para uma forma de prática 
comum que permite a um movimento sem liderança sobreviver, 
deliberar, coordenar e expandir-se. Ela protege o movimento da 
repressão de seus espaços físicos liberados, mantendo a comunicação 
entre as pessoas do movimento e com a sociedade em geral na longa 
marcha da mudança social exigida para superar a dominação 
institucionalizada. (CASTELLS, 2013, p. 167) 

 

No ano de 2011 ocorreu um fenômeno interessante que foi a eclosão simultânea 

e contagiosa de movimentos sociais de protesto com reivindicações peculiares em cada 

região, mas com formas de lutas muito semelhantes, tendo como eixo praticamente 

comum, a utilização da internet em rede e o uso das mídias sociais. Começou no norte 
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da África derrubando ditaduras na Tunísia, Egito, na Líbia e no Iêmen, estendeu-se à 

Europa, com ocupações e greves na Espanha, Grécia, Portugal, eclodiu no Chile e 

ocupou Wall Street, nos Estados Unidos.  

Segundo o professor de História Moderna da USP, Henrique Soares Carneiro 

(2012 p. 9), houve algo de dionisíaco nos acontecimentos de 2011. Uma onda de catarse 

política protagonizada especialmente pela nova geração, que sentiu esse processo como 

um “despertar coletivo propagado não só pela mídia tradicional da TV ou do rádio, mas 

por uma difusão nova, nas redes sociais na internet, em particular o Twitter, tomando 

uma forma de dimensão viral, um boca a boca eletrônico com mensagens replicadas a 

milhares de outros emissores”.   

Já no ano de 2013, esse movimento de dimensão global, chegou ao Brasil, que 

foi o  caso das manifestações populares do mês de junho. Podemos afirmar que foram as 

maiores manifestações desde o movimento dos caras pintadas, que antecederam o 

Impeachment do Presidente Collor em 1992.  

Os movimentos sociais em rede atuais têm algumas características comuns. Para 

Castels (2013), eles são amplamente espontâneos em sua origem, geralmente 

desencadeados por uma centelha de indignação, seja, relacionada a um evento 

específico, seja a um acesso de aversão pelas ações dos governantes. O poder das 

imagens é soberano. O Youtube foi provavelmente uma das mais poderosas ferramentas 

de mobilização nos estágios iniciais dos movimentos. São virais, seguindo a lógica das 

redes da internet. São movimentos sem lideranças, não pela falta de líderes em 

potencial, mas pela profunda e espontânea desconfiança da maioria dos participantes do 

movimento em relação a qualquer forma de delegação de poder.  

A violência também esteve presente na maioria destes movimentos. Em 

princípio eles não são violentos, em geral se envolvendo, em sua origem, na 

desobediência civil, pacífica. Mas tendem a se engajar na ocupação do espaço público 

com o propósito de pressionar autoridades políticas e organizações empresariais. E por 

fim são movimentos com várias demandas, na maior parte do tempo, todas as demandas 

possíveis vindas de cidadãos ávidos por escolher melhores condições de vida. 
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2.2 A Primavera Árabe     

A chamada Primavera Árabe consistiu em uma complexa sequência de protestos 

iniciados em 2010, ocorridos no Oriente Médio e norte do continente Africano em que a 

população foi às ruas para derrubar ditadores ou reivindicar melhores condições sociais 

de vida. Este movimento colocou foco na importância das novas tecnologias e da 

Internet na evolução de libertação nacional de povos oprimidos e expressou exatamente 

o novo momento que a sociedade vivia, em globalização num processo de midiatização. 

A revolução é considerada a primeira grande onda de protestos democráticos do mundo 

árabe no século XXI.  

Começou na Tunísia, depois passou para o Egito, resultando em guerra civil na 

Líbia e na Síria, atingindo também outros locais da região. Em um universo em que o 

desemprego predominava, a população vivia marginalizada e sem perspectivas motivou 

fortemente as pessoas a buscarem por melhorias imediatas através da internet. Para a 

pesquisadora em Relações Internacionais pela Universidade Católica de Brasília - UCB, 

Viviane Tavares (2012) embora cada país do mundo árabe tenha tido um desenrolar 

diferente nas revoltas, “o sentimento de descontentamento com as políticas nacionais foi 

em geral comum a todos, sendo este o epítome dos protestos”.  

Além dos fatores da falta de empregos, alta no preço dos alimentos e governos 

ditadores que praticavam há anos a mesma conduta política, outro fator foi determinante 

para o estopim das revoltas: a população, predominantemente jovem, chegava mais 

instruída e com mais facilidades de acesso à informação. Segundo Castells (2013, p. 

27), os que deram início ao movimento e os que desempenharam papel mais ativo no 

protesto foram principalmente jovens desempregados com instrução superior. “Com 

efeito, enquanto a taxa de desemprego na Tunísia era de 13,1%, ela chegava a 21,1% 

entre os jovens com diploma universitário. Essa mistura de educação com falta de 

oportunidades foi um terreno fértil para a revolta na Tunísia, como em todos os outros 

países árabes”.  

Os protestos na Tunísia, os primeiros da Primavera Árabe, foram também 

denominados por Revolução de Jasmin. Essa revolta ocorreu em virtude do 

descontentamento da população com o regime ditatorial e corrupto, incapaz de 

promover o bem-estar da população que não tinha emprego e sofria com o aumento dos 
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preços dos alimentos. Iniciou-se no final de 2010 e encerrou-se em 14 de Janeiro de 

2011 com a queda do ditador Ben Ali, após 24 anos no poder. A conjuntura que 

combinava caos econômico, Estado opressor, juventude desempregada e falta de 

liberdade, não era exclusividade da Tunísia, estava presente em quase todo o Oriente 

Médio e Norte da África. A Revolução de Jasmin acabou inspirando milhões de pessoas 

em diferentes países da região a ir às ruas para clamar por democracia e justiça social. 

Estava declarada a Primavera Árabe. 

O estopim que marcou o início dessa revolução foi o episódio envolvendo o 

jovem Mohamed Bouazizi, de 26 anos, que vivia com sua família através da venda de 

frutas e verduras e que teve os seus produtos confiscados pela polícia da Tunísia por se 

recusar a pagar propina. Extremamente revoltado com essa situação, Bouazizi ateou 

fogo em seu próprio corpo, às 11h30 da manhã de 17 de dezembro de 2010, diante de 

um prédio do governo marcando um evento que abalou a população de todo o país e que 

fomentou a concretização da revolta popular. O primo de Mohamed registrou o protesto 

e distribuiu o vídeo pela internet. A partir daí, começaram a ocorrer várias 

demonstrações de protestos que foram se espalhando das províncias para a capital.  

Em 12 de janeiro de 2011, durante alguns protestos, o general Rachid Ammar, 

chefe do Estado-Maior das Forças Armadas tunisianas, recusou-se a atirar nos 

manifestantes. Foi imediatamente exonerado, mas dois dias depois, o ditador Bem Ali, e 

sua família deixaram a Tunísia para se refugiar na Arábia Saudita. Segundo Manuel 

Castells (2013, p. 25), os manifestantes não se contentaram com esta vitória. “Na 

verdade se sentiram encorajados a pressionar pelo afastamento de todo o pessoal de 

comando do regime, exigindo liberdade política e de imprensa, e pedindo eleições 

verdadeiramente democráticas, sob nova lei eleitoral”.  

Embora não houvesse líderes assumidos, surgiu uma organização informal para 

cuidar da logística e aplicar as regras de participação nos debates da praça. O sociólogo 

espanhol Manuel Castells afirma que os partidos políticos de oposição foram ignorados 

pelos ativistas e não tiveram presença organizada na revolta:  

Os manifestantes geraram espontaneamente sua própria liderança ad 
hoc em momentos e lugares específicos. A maioria destes líderes 
autonomeados tinha vinte ou trinta e poucos anos. Embora o 
movimento fosse intergeracional, a confiança criou-se entre os jovens. 
Um post no Facebook expressou claramente certo estado de espírito: 
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A maioria dos políticos tem cabelos brancos e coração negro. 
Queremos pessoas que tenham cabelos negros e coração branco. 
(CASTELLS, 2013, p. 28) 

 

Uma das principais características da Primavera Árabe foi a conexão entre 

comunicação livre pelo Facebook, YouTube e Twitter e a ocupação do espaço urbano, 

criando, segundo Castells (2013, p. 25), “um híbrido espaço público de liberdade”.  Nos 

dias depois de cada manifestação acontecia um novo “boom” de visitas às redes sociais 

e surgiam nas rádios e televisões todo o tipo de histórias pessoais e descrições 

emocionantes dos protestos. Os mesmos relatos eram colocados e difundidos na 

Internet, dando origem a novos protestos e alimentando a indignação da sociedade civil, 

criando um ciclo ampliado pela ação dos media.  

Na Tunísia, os movimentos instantâneos, aqueles agendados com uma hora de 

antecedência e que são capazes de mobilizar milhares de cidadãos com rapidez nunca 

vista, cresciam à medida que aumentavam o acesso das pessoas a Smartphones, Tablets 

e computadores. As pessoas formavam comunidades virtuais que influenciavam o 

mundo offline. Os jovens utilizando suas redes, sejam elas virtuais ou não, instigaram 

cada vez mais as manifestações. A precondição para as revoltas foi a existência de uma 

cultura da internet, constituída de blogueiros, redes sociais e ciberativismo. Um dos 

blogs de maior destaque foi do jornalista Zouhair Yahyaoui, que foi capturado em 2001, 

num cibercafé por policiais à paisana, por ter publicado em seu blog TUNeZINE, 

conteúdo crítico de oposição ao governo. O jornalista foi submetido a tortura e maus 

tratos e morreu na prisão. Os blogs desempenharam função importante de apresentar e 

disseminar notícias da Tunísia. Outros blogueiros como Mohamed Abbou e Slim 

Boukdir, foram encarcerados por expor os erros do governo.  

Viviane Tavares (2012) afirma que “o Twitter era usado para a marcação de 

encontros pelos ativistas e para a disseminação de informações sobre o protesto. O 

Facebook era utilizado para debates, divulgação de locais e hora dos protestos, fotos e 

vídeos. O YouTube servia como ferramenta de armazenamento de vídeos”. 

Manifestantes usaram a hashtag #sidibouzid no Twitter para debater e se comunicar, 

registrando a revolução tunisiana. 

Essas vozes, cada vez mais livres, que se espalharam na internet a despeito da 

censura e da repressão, segundo Castells, encontraram aliado poderoso na televisão por 

satélite fora do controle governamental, em particular na Al Jazeera, que teve influência 
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muito grande nos protestos porque chegava até às pessoas analfabetas e que não 

possuem acesso a internet:  

Houve uma relação simbiótica entre jornalistas, cidadãos utilizando 
seus celulares para carregar imagens e informações no YouTube, e a 
Al Jazeera, usando feeds por eles enviados e depois transmitindo-os à 
população em geral (40% dos tunisianos de áreas urbanas assistiam à 
Al Jazeera, já que a televisão oficial fora reduzida a uma primitiva 
ferramenta de propaganda). Esse elo entre Al Jazeera e internet foi 
essencial durante as semanas das revoltas, tanto na Tunísia quanto em 
todo mundo árabe. A Al Jazeera chegou a ponto de desenvolver um 
programa de comunicação para permitir que celulares fossem 
diretamente conectados a seu satélite sem necessidade de 
equipamentos sofisticados. (CASTELLS, 2013, p. 29) 

Inspirados no sucesso dos protestos na Tunísia, os egípcios também foram às 

ruas. A revolução, também chamada de Dias de Fúria, Revolução de Lótus, Revolução 

Branca e Revolução da Juventude, nasceu das profundezas de fatores como opressão, 

falta de liberdade de expressão, injustiça, pobreza, desemprego, sexismo, violência 

policial e corrupção administrativa. Logo, o objetivo primordial dos protestos se tornou 

a derrubada do regime ditatorial. Culminou com a queda do presidente Hosni Mubarak, 

dezoito dias depois do início dos protestos. E vale recordar que ela estava no poder 

havia 30 anos. Desta luta nasceu o Movimento da Juventude 6 de Abril, o qual criou um 

grupo no Facebook que atraiu 70 mil seguidores. Muitos outros ativistas e grupos de 

ativistas desempenharam papel de destaque nas manifestações que levaram à ocupação 

da praça Tahrir (que significa Libertação em Árabe), no Cairo, capital do Egito. Estes 

grupos eram ampliados pelo fervor da internet.  

Também o uso das redes sociais por jornalistas profissionais foi destaque na 

revolução da juventude do Egito. Alguns jornalistas que faziam oposição ao regime dos 

líderes árabes passaram a utilizar as ferramentas com mais frequência e força. Um 

exemplo deste uso considerado profissional das redes sociais é a jornalista egípcia 

Mona Eltahawy. Em seu perfil no Twitter3, Mona passou a narrar o que acontecia no 

Egito. Segundo o jornalista Thassio Borges (2012), Mona participou ativamente dos 

confrontos entre manifestantes e forças nacionais na Praça Tahrir. “A atividade de 

Mona não cessou, no entanto, com o passar dos meses. No dia 24 de novembro de 2011, 

também por meio de sua conta na rede de microblogs, a jornalista denunciou que havia 

sofrido espancamento e abusos sexuais por parte da polícia”. Mona foi detida na própria 

                                                 
3 O perfil da jornalista egípcia no Twitter é: @monaeltahawy  
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Praça Tahrir e levada ao Ministério do Interior, onde ficou detida por 12 horas. Nesse 

tempo, a jornalista teve seu braço esquerdo e sua mão quebrados. A jornalista continua a 

usar sua conta no Twitter e atualmente é seguida por mais de 205.631 mil pessoas em 

seu perfil. 

Para Castells (2013, p. 46) a mais destacada dessas iniciativas foi a rede criada 

em torno do grupo do Facebook Todos Somos Khaled Said, “em alusão à memória do 

jovem ativista espancado até a morte pela polícia em junho de 2010 em um cibercafé, 

em Alexandria, após distribuir um vídeo mostrando a corrupção policial”. O dia 

escolhido para a maior manifestação foi 25 de janeiro por ser o Dia Nacional da Polícia. 

A revolução egípcia foi dramatizada, seguindo o exemplo tunisiano, por uma série de 

autoimolações em protesto contra o aumento do preço da comida, e que deixaram 

muitas pessoas com fome. Em 25 de janeiro de 2011, dezenas de milhares de pessoas 

convergiram para a Praça Tahrir, um lugar simbólico e central e resistindo aos ataques 

da polícia, ocuparam a praça e a transformaram no espaço público visível da revolução. 

A gigantesca manifestação ficou logo conhecida como a maior exposição de 

insatisfação popular na memória recente naquele país.  

Numa tentativa de sufocar os protestos, o governo tentou tanto a repressão 

violenta quanto o bloqueio da internet. Desde o primeiro dia de protestos, o governo 

egípcio censurou a mídia no país e tomou medidas para bloquear os sites de mídia social 

que ajudaram a convocar os manifestantes e a difundir notícias sobre o que estava 

ocorrendo em locais públicos. Conforme Castells relata, em 27 de janeiro, o governo 

bloqueou as mensagens de texto e os serviços de mensagens do blackberry. Nas noites 

de 27 e 28 de janeiro de 2011, o governo bloqueou quase que totalmente o acesso à 

internet.  

Não havia um interruptor central a ser ativado. O governo usou uma 
tecnologia muito mais antiga e eficiente. Fez sucessivas ligações 
telefônicas aos quatro grandes provedores de serviços de internet – 
Link Egypt, Vodafone/Raya, Telecom Egypt e Etsalat Misr – e 
ordenou que desligassem as conexões. Empregados dos provedores de 
internet acessaram cada um dos endereços de seus roteadores, que 
continham as listas de todos os endereços conectados em cada 
provedor, e deletaram a maioria deles, ou todos, impedindo que se 
pudesse acessá-los de dentro ou de fora do país. (CASTELLS, 2013, 
p. 53-54) 
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O tráfego na internet dentro do Egito ou a partir do país foi eliminado em quase 

93%. O bloqueio só não foi total porque alguns IPs pequenos, em instituições 

acadêmicas ainda funcionaram, além de conexões utilizadas pelo governo e também 

pelos militares. O telefone fixo foi um meio bastante importante para furar o bloqueio. 

Eles não foram cortados e desta forma, militantes egípcios faziam ligações para 

números de telefone no exterior que automaticamente repassavam as mensagens para 

redes de computadores fornecidas por voluntários, tais como a rede The Onion Router 

(TOR), que de diversas maneiras reenviava as mensagens para o Egito. Os 

manifestantes também podiam acessar alguns endereços de internet alternativos, que 

estavam além do controle do governo.  

Para Castells (2013, p. 54) o obstáculo mais importante que o governo enfrentou 

ao tentar bloquear a internet veio da vigilância da comunidade global da web, que 

“inclui hackers, techies, empresas, defensores dos direitos humanos, redes de militantes 

como a Anonymous e pessoas do mundo todo para as quais a internet se tornou tanto um 

direito fundamental quanto um modo de vida”. Um exemplo, foram os engenheiros de 

Google e do Twitter que idealizaram um programa Speak to Tweet que convertia 

automaticamente em tuite mensagens de voz deixadas numa secretária eletrônica 

acessada por telefone fixo. As mensagens eram então enviadas como tuite para a 

hashtag do país de onde viera a chamada. Quando a conta do Twitter foi bloqueada no 

Egito, ele criou uma nova: @twitterglobalpr – dedicada ao sistema Speak to Tweet 

naquele país. 

Militantes publicaram um manual de instruções sobre a comunicação em 

diversos canais, e qualquer informação enviada por alguns dos múltiplos canais ainda 

disponíveis seria disseminada por meio de panfletos impressos e distribuída por pessoas 

reunidas nas ocupações das praças. Desta forma, em 1º de fevereiro de 2011, a internet 

foi restaurada no Egito ainda com o movimento em pleno vapor. Uma das principais 

razões pelas quais o governo restaurou a internet foi a pressão dos Estados Unidos para 

um retorno à normalidade e também por razões econômicas. Mas o motivo fundamental 

da restauração da internet foi que o bloqueio se mostrou ineficaz no que se refere a frear 

o movimento. Para Castells “as redes urbanas haviam assumido o papel que as redes da 

internet tinham desempenhado na origem das manifestações. As pessoas estavam nas 
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ruas, a mídia fazia sua cobertura, e o mundo inteiro tomava conhecimento de uma 

revolução em movimento”.  

Enfraquecido, dezoito dias depois do início das manifestações populares, o 

presidente ditador Mohammed Hosni Mubarak, após 30 anos no poder, renuncia. 

Instantaneamente por todo o país os habitantes celebraram a vitória da revolução. A 

onda de revoltas que se espalhou pelo mundo árabe teve consequências distintas em 

cada país. Os protestos da Tunísia e a revolução egípcia influenciaram as manifestações 

em outros países árabes como Iêmen, Jordânia, Síria e Líbia. Alguns ditadores caíram e 

outros lutam para permanecer no poder. É inegável perceber que a internet é uma arma 

poderosa contra regimes totalitários, afinal ativistas conseguem exercer, através da web,  

o direito negado à democracia. Consequentemente, alguns governos opressores tentam 

controlar o ciberespaço.  

 

2.3. Os Indignados da Espanha  

 

No ano de 2011, às vésperas das eleições municipais, um fenômeno tomou conta 

da Espanha. Foram milhares de jovens, convocados e se comunicando pelas redes 

sociais, que pacificamente foram às ruas e permaneceram acampados em praças e se 

manifestando por faixas e cartazes em mais de 50 cidades do país. A juventude da 

Espanha, 47% de desemprego na faixa de 18 a 25 anos, cansou de esperar pela 

renovação dos partidos políticos e foi protestar contra a política econômica do governo 

espanhol e o desemprego, adotando estratégia equivalente a dos jovens do mundo árabe 

ao ocupar praças e ruas de vários pontos do país em protestos que antecederam as 

eleições. Apesar das reivindicações como melhorias na saúde, educação e moradia, já 

fazerem parte da pauta dos movimentos sociais tradicionais, o movimento de 

indignação da Espanha ganhou amplitude por reunir grande parte da população que 

nunca havia participado de ações políticas anteriormente. 

Começaram pela capital, Madri, e seu coração – a Porta do Sol, a praça que, 

significativamente, é o marco zero de todas as grandes rodovias espanholas. Houve 

protestos também na Praça da Catalunha, em Barcelona, na Praça do Pilar, em Zaragoza,  

no Parasol da Encarnação, em Sevilla, entre outras. No exterior, a comunidade espanhola 
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também protestou diante das embaixadas em 17 cidades estrangeiras de países como Itália, 

Inglaterra, Estados Unidos, México, entre outros.  

Os protestos, que iniciaram dia 15 de maio, foram chamados de várias formas 

como o movimento da “Democracia Real”, dos “Indignados”, dos “Revoltados”, dos 

“Acampados”, “Revolução Espanhola”, “15-M”, ou até de “Protestos 2.0”, em alusão à 

importância das redes sociais no que ocorreu.  O movimento reuniu milhares de pessoas 

que fizeram panelaços e exigiam mudanças em um sistema que consideravam injusto 

Este fenômeno novo surgiu como se fosse do nada, sem líderes e tampouco tinha 

a explicação do movimento nos países árabes, por democracia, já existente na Espanha. 

Mas os motivos foram inúmeros, desde serem contra o governo, os bancos, políticos 

desonestos, passando pelo monopólio de dois grandes partidos políticos, o direitista 

Partido Popular (PP) e o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), de centro-esquerda, 

até protestar contra as medidas de austeridade exigidas pela União Europeia e pelas 

instituições internacionais de crédito, como FMI, incluindo ainda o desemprego e o alto 

custo das hipotecas. Estudantes, jovens desempregados, aposentados, pessoas que 

perderam suas casas por não conseguirem pagar as hipotecas devido à crise financeira 

iniciada em 2008 – houve de tudo nas massas que protestaram e se indignaram. 

Para Stéphane Hessel, herói da Resistência francesa e um dos redatores da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, motivos para se indignar atualmente,  

podem parecer menos nítidos porque nem sempre é fácil distinguir todas as correntes 

que governam, quem comanda ou decide, afinal o mundo é cada vez mais vasto. Mas a 

capacidade de indignação não pode ser pedida:  

Vivemos em uma interconectividade que nunca existiu antes. Mas 
neste mundo há coisas insuportáveis. Para vê-las é preciso olhar 
bastante, procurar. Digo ais jovens: procurem um pouco, vocês vão 
encontrar. A pior das atitudes é a indiferença, é dizer “não posso fazer 
nada, estou me virando”. Quando assim se comportam, vocês estão 
perdendo um dos componentes indispensáveis: a capacidade de se 
indignar e o engajamento, que é consequência desta capacidade. 
(HESSEL, p. 21-22)  

 

Mas o início de toda a revolta começou com uma convocatória nas redes sociais e 

internet para repudiar a corrupção endêmica do sistema e a falta de oportunidades para os 

mais jovens e acabou se estendendo para a comunidade espanhola na Itália, Inglaterra, 

Estados Unidos e México, entre outros países. No quinto dia de mobilizações a tensão 

aumentou sensivelmente, sobretudo em Madri e Barcelona onde milhares de pessoas 
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entoaram palavras de ordem durante horas. Uma delas advertia: “se vocês não nos deixam 

sonhar, nós não os deixaremos dormir”,  referindo-se ao panelaço que ecoava madrugada à 

dentro.  

Uma pequena rede de cidadãos interessados criou uma página no Facebook 

intitulado “Plataforma de Coordenação de Grupos Pró-Mobilização Cidadã”. Esta 

plataforma logo evoluiu para um grupo de debate e ação no Facebook denominado 

Democracia Real Ya, o qual criou um fórum, um blog e uma lista de emails. Para Manuel 

Castells: 

O grupo baseava-se numa rede descentralizada de núcleos anônimos em 
diferentes cidades. Ás vezes, como em Barcelona, eles se reuniam 
pessoalmente todas as manhãs de domingo. Centenas juntavam-se ao 
grupo no Facebook e alguns participavam dos encontros. Denunciavam a 
falta de democracia representativa na forma vigente na Espanha. Na visão 
deles, os principais partidos políticos estavam a serviço dos banqueiros e 
não representavam os interesses dos cidadãos. Seguindo o exemplo das 
revoluções árabes decidiram conclamar à ação nas ruas. Aproveitaram a 
oportunidade das eleições municipais marcadas em todo o país para 22 de 
maio de 2011. Assim, no dia 2 de março, convocaram os cidadãos para 
manifestar seu protesto nas ruas em 15 de maio, um domingo, com o 
slogan “Democracia Real Ya! Ocupe as ruas. Não somos mercadorias nas 
mãos de políticos e banqueiros!”. (CASTELLS, 2013, p. 87) 

 

O apelo não teve nenhum apoio de partido político, sindicato ou associação de 

sociedade civil e foi ignorado pela mídia.  Foi divulgado basicamente pelas redes sociais da 

internet, Facebook, Twitter, Tuenti etc. Segundo Castells  (2013, p. 88) no dia 15 de maio, 

“sem nenhuma liderança formal, mas com uma cuidadosa preparação de manifestações que 

prosseguiram por semanas, dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se em Madri (50 

mil), Barcelona (20 mil), Valência (10 mil), e cinquenta outras cidades, pacificamente, sem 

nenhum incidente importante em parte alguma”.    

Os manifestantes desenvolveram métodos de organização através de comissões por 

setores e que decidiram cada atividade como: saúde, alimentação, meios de comunicação, 

etc. Nas assembleias gerais decidiu-se a estratégia e buscou-se um discurso político  

unificado que mostrasse as principais razões do descontentamento. Todas as mobilizações, 

concentrações e marchas da “revolução espanhola” foram consideradas ilegais pela Junta 

Eleitoral Central por considerar que elas não se ajustaram à lei eleitoral e excederam o 

direito de manifestação garantido constitucionalmente. Em resposta, o número de 

indignados se multiplicou e decidiram manter o acampamento nas praças.  
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Segundo o jornalista Armando Tejeda, do jornal online La Jornada, a mídia 

direitista da Espanha insistiu para que a polícia entrasse em ação para acabar com todas as 

mobilizações, sobretudo na Praça Porta do Sul, em Madri, “pedindo, inclusive ao Ministério 

do Interior para que adotasse meios violentos para assegurar esse fim”.  Ainda segundo o 

jornalista espanhol as desqualificações mais fortes vieram dos veículos tradicionais de 

comunicação e da televisão pública de Madri: 

 

Os meios de comunicação conservadores e a televisão pública de Madri 
acusaram o movimento de ser comunista, socialista, antissistema e de ter 
relação com o ETA. Um dos ideólogos da direita, César Vidal, foi mais 
além e depois de chamar, depreciativamente os manifestantes de 
“perroflautas” (tribo urbana também conhecida como ‘pés pretos’, 
formada por punks, anarquistas, hippies e ‘gente desocupada’), assegurou 
que estes jovens mantem contato regular com o Batasuna-ETA e que 
receberam cursos de guerrilha urbana, da Segi (organização de juventude 
da esquerda basca). (TEJEDA, 2011, p.33) 

 

 Os jovens que protestavam leram um manifesto em vários idiomas e apontavam a 

classe política e os meios de comunicação eletrônicos como os grandes aliados dos agentes 

financeiros, os causadores e grandes beneficiários da crise. Os cidadãos advertiram que era 

preciso um discurso político capaz de reconstruir o tecido social, sistematicamente 

enfraquecido por anos de mentiras e corrupção. Segundo o portal jornalístico Carta Maior, 

o manifesto dizia: “Nós, cidadãos, perdemos o respeito pelos partidos políticos majoritários, 

mas isso não equivale a perder nosso sentido crítico. Não tememos a política. Tomar a 

palavra é política. Buscar alternativas de participação cidadã é política”. 

Os slogans que apareceram nas faixas exibidas durante os protestos e nas 

mensagens pelo Twitter, contribuíram para revelar o conteúdo do movimento dos 

Indignados. Abaixo o teor de algumas destas faixas: 

 

“Não, não, vocês [políticos de todos os partidos] não nos representam”;  

“Os bancos, vocês salvam, os pobres, vocês roubam”;  

“Não vote neles”;  

“Limpemos essa m….”;  

“Democracia, luta diária”;  

“Tudo está corrompido e vendido”; 

“Pela escola pública, casa para todos” 
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 “Abaixo a corrupção”; 

“Chega de altos salários para os políticos”; 

“Casas minúsculas, hipotecas gigantes”; 

“Digam-nos a verdade”. 

Para evitar problemas legais pelo fato do país, na época das manifestações, estar 

às vésperas de eleições, os Indignados tomaram o cuidado de não citarem, nos cartazes e 

faixas, nomes de partidos ou de políticos específicos. Mas em compensação não se 

preocuparam em realizar manifestações no período que é proibido devido a esta fase 

eleitoral do país. Segundo o jornal El Periódico, algumas das mensagens postadas pelos 

jovens no Twitter são representativas do que pensa boa parte dos manifestantes.  

@carmanns - “Não sou culpado pela crise, sou vítima. Não especulei nem desperdicei. 

Os culpados que paguem.” 

@lunademediatard - “Os mesmos que apoiaram Egito, Tunísia e Líbia censuram # 

acampadasol [refere-se à Puerta del Sol] Vocês não têm vergonha, nós #nãotemosmedo” 

@PaulMontalva - “Vivo num país onde se pode acampar para ver Justin Bieber, mas 

não para defender nossos direitos”. 

Outro tema que fez com que os manifestantes protestassem bastante foi a Lei 

Sinde, que permite ao governo fechar ou tirar sites do ar sem ordem judicial, ou seja, 

restringe a liberdade de expressão na internet.  Os indignados clamavam por proteção da 

liberdade de informação e incentivo ao jornalismo de investigação. A lei enfrentou uma 

forte oposição, tanto de ativistas quanto das empresas. A Rede de Empresas de Internet 

e a Associação Espanhola de Economia Digital entraram com um recurso no Supremo 

Tribunal contra a lei – mais especificamente contra o procedimento de garantia dos 

direitos de propriedade intelectual. A lei Sinde começou a ser discutida em 2009, gerou 

uma onda de protestos que culminou com a Revolução dos Indignados, mas mesmo 

assim, o governo aprovou o texto no início do ano de 2011.  

Esse movimento de cidadãos criou seu próprio canal de televisão4, que 

transmitiu sem cessar e ao vivo, as imagens da mais importante praça de Madri, a Porta 

do Sol. Na página principal do site da TV Web chama a atenção um aviso cujo conteúdo 

fala que em maio de 2011, o canal ficou mais de 136 horas ininterruptamente com quase 

                                                 
4 O endereço eletrônico do canal de televisão do Movimento Cidadão é: www.soltv.tv   

http://blogs.estadao.com.br/link/espanha-aprova-lei-antidownload/
http://www.soltv.tv/
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10 milhões de visitas, transmitindo os protestos, direto da Puerta Del Sol, em Madri. 

Para o pesquisador Javier Toreto, de tecnopolítica e um dos primeiros membros da rede 

a criar, em Madri, o coletivo Democracia Real Ya, as novas tecnologias furavam o 

bloqueio da mídia tradicional: 

O 15-M mostrou que as pessoas podem superar o bloqueio da mídia. A 
capacidade de autocomunicação de massa e de auto-organização on-line 
permitiu que as pessoas superassem o bloqueio da mídia. Em Barcelona 
havia apenas um órgão da mídia na coletiva de imprensa que 
organizamos sobre as manifestações do 15-M, a BTV (Barcelona TV). 
Todos os outros sabiam que as manifestações do 15-M iriam acontecer. 
Tínhamos escrito para eles, tudo fora anunciado via Twitter, Facebook, 
listas de emails...Mas nenhum apareceu. As estações de TV nos 
ignoraram totalmente, da mesma forma que os jornais. Houve 
jornalistas que acompanharam o movimento, por exemplo, Lali 
Sandiumenge, que tem um blog no La Vanguardia...Mas, em geral, a 
mídia convencional ignorou ou bloqueou a proposta que 
apresentamos...O que isto mostra é um tipo de movimento pós-mídia. É 
pós-mídia porque há uma reapropriação tecnopolítica de ferramentas, 
tecnologias e veículos de participação hoje existentes. É onde as 
pessoas hoje estão. Há um monte de pessoas nestes veículos. É uma 
campanha on-line viral suficientemente aberta para que qualquer um se 
envolva e participe...Para que uma coisa seja viral on-line, para que seja 
mimética, os slogans devem reverberar. Por exemplo, “Não somos 
mercadorias nas mãos de banqueiros”. Isso reverberou e circulou. 
Pessoas criaram vídeos e todos os tipos de signos com esses slogans. Os 
primeiros deles tiveram ampla circulação por serem anônimos e 
razoáveis. Não vinham de um grupo de orientação esquerdista com 
determinadas ideologias. Tinham apenas uma capacidade viral que era 
mimética, além da capacidade de usar ferramentas 2.0. Isso fez com que 
cada um fosse sua própria mídia. Também fez com que milhares de 
pessoas fossem seus próprios distribuidores de mídia. Por isso, esse é 
um movimento pós-mídia. (CASTELLS, APUD, Javier Toret, 2013, p. 
94) 

 
A principal fonte de informações sobre os movimentos veio do universo digital e 

das mídias sociais e se chamava Democracia Real Ya!5. Esta plataforma também foi um 

dos mais importantes meios convocatórios das massas para os protestos pacíficos e 

possui um canal no site do YouYube, página no Facebook e no Twitter, sua principal 

ferramenta social na web. 

A interação entre as redes digitais foi parte fundamental da estratégia do 

Movimento dos Indignados. Uma das mais bem-sucedidas ações do movimento, e que 

ainda é utilizada atualmente, é a ferramenta Stop Deshaucios6.  A plataforma reúne em 

um mapa colaborativo os despejos programados pelo governo, por meio do qual 

                                                 
5 O endereço eletrônico do Movimento Democracia Real Ya! é: www.democraciarealya.es/ 
6 O endereço eletrônico da ferramenta colaborativa  é: www.stopdesahucios.es/ 

http://stopdesahucios.tomalaplaza.net/
http://www.democraciarealya.es/
http://www.stopdesahucios.es/
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ativistas se reúnem no dia e local para impedi-los. A Stop Deshaucios é uma plataforma 

virtual para aquelas pessoas que são afetadas pela hipoteca e se anuncia como ajuda 

desinteressada de gente que quer acabar com a injustiça 

A internet também foi usada como importante espaço de comunicação, 

articulação e compartilhamento. É o caso da página Bookcamping7, por exemplo, que 

simula uma biblioteca online em um acampamento virtual, onde qualquer usuário pode 

subir e baixar conteúdos que consideraram interessantes ao 15M. A página existe até 

hoje, é uma comunidade virtual que indica ferramentas e processos colaborativos, para 

copiar textos, livros, revistas relacionados ao software livre, que contribua para criar um 

fundo comum aberto que colabore para repensar o mundo. A página incentiva o usuário 

a ser crítico e a produzir conteúdo crítico que será difundido livremente. 

Também um exemplo do uso estratégico da internet para o reforço do 

sentimento de coletividade é o projeto transmídia 15M.cc8. Trata-se de uma reunião de 

depoimentos e reflexões sobre o movimento dos Indignados de 15 de maio, na forma de 

uma página web, um documentário e um livro, todos em copyleft, ou seja, livre para 

copiar e distribuir, onde é incentivado o desenvolvimento de ações semelhantes, sendo 

toda a metodologia do processo compartilhada na página do projeto. O diferencial desta 

página é que ela está preparada para ser multiplataforma, na qual o usuário é 

incentivado a subir no site fotos, áudios, música, textos, vídeos, animação ou qualquer 

outro tipo de perfil de conteúdo técnico a respeito do movimento.  

Na Comunidade 15M.cc o usuário pode criar suas próprias entradas, com 

material próprio, ou material alheio livre que seja referente ao movimento. O conteúdo 

poderá ser reeditado pelo usuário para servir de referência para artigos postados por 

outros internautas.  Importante ressaltar que todo o conteúdo postado na página 

15Mpedia é de conteúdo livre e está disponível para ser baixado sob a licença de 

Creative Commons9. 

Para a pesquisadora e ativista da cultura digital, Aline Carvalho (2012), no ano 

de 2011, ou seja, no auge do movimento 15-M, “atitudes como “Toma la plaza!” 

(Tome a praça!) era uma forma de protesto e, principalmente, de experimentação de 

novas formas de coletividade, hoje os acampamentos já não são o principal objetivo do 

                                                 
7 O endereço eletrônico da biblioteca  virtual  colaborativa  é: http://bookcamping.cc/ 
8 O endereço eletrônico da página multimídia é www.15m.cc/  
9 Organização não governamental sem fins lucrativos, voltada a expandir a quantidade de obras  
criativas disponíveis, através de suas licenças que permitem a cópia e compartilhamento com menos 
restrições que o tradicional todos direitos reservados.  

http://bookcamping.cc/
http://www.15m.cc/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.es_ES
http://tomalaplaza.net/
http://www.canalibase.org.br/precisamos-entrar-na-fase-pos-acampamentos/
http://bookcamping.cc/
http://www.15m.cc/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o_governamental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Copyright
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movimento”. A mobilização deu origem ao “Toma los barrios” (Tome os bairros!) e 

diversas assembleias locais foram criadas visando à continuidade do debate e a 

articulação de ações a médio e longo prazo. Atualmente são realizadas periodicamente 

reuniões para discutir as questões locais, criando grupos permanentes de ação coletiva 

em temas como serviços públicos, sustentabilidade, cultura livre e até metodologias de 

organização do próprio movimento. 

Vale ressaltar que em muitos protestos do movimento dos Indignados, como por 

exemplo, o do dia 15 de outubro de 2011, que foi uma convocação internacional do 

movimento Democracia Real Ya!, a mídia espanhola mais conservadora fez uma 

cobertura equivocada. Milhares de cidadãos de 951 cidades em 82 países de todo o 

mundo tomaram as ruas neste dia para protestar contra o estrangulamento da economia 

pelos poderes financeiros e políticos globais em benefício de poucos. Mas a mídia 

tradicional chegou inclusive a ignorar os protestos. Nas capas do dia seguinte, em 16 de 

outubro de 2011, nem todos os jornais espanhóis compartilhavam a mesma manchete.  

O La Razón (ver anexo 1), não publicou nada sobre estas manifestações. Já o 

jornal ABC (ver anexo 2), estampou como manchete “Os Indignados festejam seu 

protesto planetário” e a foto principal é de um manifestante encapuzado colocando fogo 

num veículo, no único protesto violento de todas as 951 cidades envolvidas na 

convocatória. A cidade em questão foi Roma.    

Em uma sociedade globalizada e conectada, as redes sociais forneceram ao 

movimento dos Indignados da Espanha, os meios pelos quais eles puderam, apesar da 

heterogeneidade da sociedade contemporânea, agrupar os indivíduos e, mesmo com 

objetivos e reivindicações diversas, sair da rede social e ir às ruas para mostrar a 

indignação popular, seja de forma off-line, seja online. O momento online, que é 

basicamente onde começou a movimentação, teve como intuito articular os indivíduos, 

em que as notícias dos acontecimentos deixaram de ser geridas apenas pelas grandes 

mídias e corporações, mas sim pela população, que forneceu visões alternativas para os 

acontecimentos e compartilhou informações. O momento off-line é o que gerou grande 

visibilidade para a insatisfação, através das ocupações do espaço público.  

 Atualmente, os debates prosseguem na internet e nas redes sociais, espaço 

seguro a partir do qual o movimento foi imaginado pelos cidadãos Indignados, que se 

reuniram por um sentimento coletivo de não conformismo e onde outros projetos foram 

e estão sendo concebidos.  

 

http://www.canalibase.org.br/precisamos-entrar-na-fase-pos-acampamentos/
http://tomalosbarrios.net/
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2.4 Occupy Wall Street – Nós somos os 99%  

As vozes das revoltas árabes e as notícias da Europa, em especial da Espanha, 

que propuseram novas formas de mobilização e organização, chegaram à América, com 

base num mundo conectado ao vivo pela internet, que imediatamente interligou 

milhares de cidadãos ávidos por mudanças. Os protestos populares contra a crise 

econômica, a ganância da especulação financeira e a submissão dos governos ante o 

grande capital e os banqueiros, desembarcaram em Nova York, Estados Unidos em 17 

de setembro de 2011.  

A crise econômica que o país vivia há quatro anos, levou milhões de cidadãos a 

terem suas casas tomadas por bancos porque suas dívidas eram impagáveis, como 

também deixou milhões de cidadãos desempregados ou subempregados. Segundo o 

sociólogo João Alexandre Peschanski (2012, p. 27), “alguns estudos do governo 

publicados em 2008, mostraram que 1% da população controlava quase 25% da renda, 

15 percentuais a mais do que controlava em 1980”. Estes protestos chegaram a reunir 15 

mil pessoas, definem-se com a mobilização dos 99%, isto é, a parcela da população 

negativamente afetada pela desigualdade econômica.  

O Movimento Occuppy Wall Street agregou centenas de pessoas no Parque 

Zucotti, no sul da Ilha de Manhattan, próximo ao coração do capital financeiro do país e 

do mundo. A ocupação no Parque Zucotti durou dois meses. Inicialmente os 

manifestantes tinham vários slogans, mas o que de fato sensibilizou e mobilizou a 

população foi: “Injustiças perpetradas por 1% da população – elites políticas e 

econômicas afetam os outros 99%, nós”. 

Segundo Manuel Castells (2013, p. 120), tudo começou com uma convocação 

feita pela revista de crítica cultural Adhusters que postou em seu blog a seguinte 

convocação: “#occupywallstreet. Você está pronto para um momento Tahrir? No dia 17 

de novembro, invada Lower Manhattan, monte barracas, cozinhas, barricadas pacíficas 

e ocupe Wall Street”. Aliada a esta convocação, estava também o AmpedStatus, rede de 

ativistas organizados em torno de um site, que vinham postando há algum tempo, 

análises e informações a respeito da destruição financeira da economia americana. O 

grupo Anonymous, movimento típico nascido na era das redes e da revolução 

cibernética que não tem hierarquia, nem líderes, apoiou a ocupação.  
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A ocupação do dia 17 de setembro, segundo o jornalista de política da revista 

Carta Capital, Tião Gomes (2011), não foi uma multidão de proporções egípcias, mas 

para o contexto dos Estados Unidos, foi extremamente significativo. Gomes ainda 

afirma que a ocupação do Parque Zucotti foi completamente ignorada pela mídia 

televisionada e impressa e que o movimento se articulou pela internet. “Há um total 

blecaute midiático sobre o movimento. Fox News, CNN e MSNBC, os três principais 

canais de notícias da TV a cabo, não noticiaram nada. As quatro principais emissoras da 

TV aberta, ABC, CBS, FOX e NBC, também não. Na seção de tecnologia de seu site, a 

CNN deu uma matéria que dizia que o movimento tentava imitar o Irã. O New York 

Times não deu uma linha no jornal propriamente dito, mas só uma notinha no blog”.  

Assim como ocorreu em movimentos semelhantes em outros países, os 

participantes iniciais do Occupy, eram pessoas relativamente jovens e instruídas, cujas 

expectativas profissionais se vinham limitadas na economia da época. Para o sociólogo 

da Unicamp, Giovanni Alves (2012, p. 32), uma das características desses novos 

movimentos sociais constituem-se de densa e complexa diversidade social. “Muitos dos 

manifestantes são jovens empregados, operários precários, trabalhadores 

desempregados e estudantes de graduação subjugados pelo endividamento, incluem-se 

também, veteranos de guerra, sindicalistas, pobres, profissionais liberais, anarquistas, 

hippies, juventude desencantada, trabalhadores organizados, etc”.  

Boa parte dos ocupantes também era formada por voluntários convocados por 

mídias sociais, que aderiram ao acampamento que foi sendo organizado por setores 

como: de alimentação, setor de limpeza e cuidados com banheiros químicos, 

recolhimento de doações, especialmente de alimentos, comitê de saúde com médico 

para atendimento, entre outros. Um setor bastante importante formado no acampamento 

foi o Comitê de Mídia e Publicidade, que tinha como atividades centrais postar e-mails, 

fotos e produzir vídeos. Este coletivo de mídia afiliado ao Occupy Wall Street produziu 

também material impresso livre para o público em geral. O grupo não foi o único 

coletivo de mídia  afazer parte do movimento, mas com certeza, foi um dos mais 

significativos. O Occupiedmedia.us10, se apresenta como um dos muitos projetos de 

mídia que participaram do Occupy e que só foi possível colaborar graças as doações e 

ao trabalho coletivo e voluntário das pessoas envolvidas.   

                                                 
10 O endereço eletrônico da página é: http://occupiedmedia.us/   

http://occupiedmedia.us/


61 
 

Ali também foi criado um jornal, o Occuppy Wall Street Journal - OWSJ (ver 

anexo 3), que nasceu dentro da plataforma Kickstanter11, o maior site de financiamento 

coletivo do mundo e foi custeado por diversos doadores. A primeira edição saiu no dia 

09 de outubro de 2011, com quatro páginas, formato tabloide, numa tiragem de 50 mil 

exemplares. A principal ideia da publicação foi explicar de um modo geral os protestos, 

mostrar o perfil das pessoas que estavam ocupando a praça e por que elas se juntaram. 

A página Occupy Wall Street Mídia, que faz parte da plataforma Kickstanter, se 

apresenta não como a mídia oficial da ocupação, pois não há meios de comunicação 

oficiais. E sim como uma tentativa por parte de um grupo de jornalistas de apoiar a 

ocupação, e oferecer para o público em geral, histórias, perspectivas e ideias de dentro 

do movimento. Eles acreditam que quanto mais vozes, ideias e mídias, melhor. 

A ideia de várias vozes teve impacto na grande população latina dos Estados 

Unidos. Desta forma, surgiu o IndigNación12, grupo cibernético de afinidade com o 

movimento Occupy Wall Street13 e filiado ao Occupiedmedia.us que une vários projetos 

de mídia e cujo objetivo é servir de enlace com a comunidade latina do país e também 

com o mundo hispânico. Durante os protestos de Nova York, publicou um jornal 

impresso (ver Anexo 4), totalmente em espanhol, formato tabloide e com oito páginas.  

Vários sites e páginas do Facebook surgiram de dentro do Occupy. Eram 

núcleos de redes de comunicação com o mundo em geral e também com outros 

movimentos de Occupy que surgiram dentro dos Estados Unidos. Algumas plataformas 

foram destaque, para Castells (2013, p. 136), como foi o caso do SMS que serviu para 

“coordenar ações e manter o contato, da mesma forma que as listas de distribuição de 

email para difundir informações”. Conferências eletrônicas, usando o Mumble e outras 

tecnologias Voip, permitiam a deliberação entre locais distantes. 

A plataforma Livestreams, que permite transmitir conteúdo de vídeo em tempo 

real pela internet, foi também uma tecnologia importante para o movimento. Para 

Castells, seus conteúdos se revelaram essenciais em momentos de repressão policial: 

Durante as incursões, frequentemente ocorria um apagão na mídia 
tradicional, o que não acontecia com o Livestreams. Por exemplo, nas 
primeiras horas do dia 11 de outubro, o Occupy Boston, enfrentou 
uma onda de violência policial acompanhada de detenções. Calcula-se 

                                                 
11 O endereço eletrônico da página é: https://www.kickstarter.com/projects/610964639/occupy-wall-
street-media 
12 O endereço eletrônico do IndigNación é: http://www.indig-nacion.org/  
13 O Movimento também possui sua própria página na internet: http://occupywallst.org/   

https://www.kickstarter.com/projects/610964639/occupy-wall-street-media
https://www.kickstarter.com/projects/610964639/occupy-wall-street-media
http://www.indig-nacion.org/
http://occupywallst.org/
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que mais de 8 mil pessoas estivessem assistindo ao Livestreams às três 
da manhã. Quando o Livestreams de uma ocupação deixou de 
transmitir, aquilo tornou-se o símbolo de que a manifestação fora 
efetivamente silenciada, o que se transformou numa experiência 
mobilizadora para os que assistiam em casa. (CASTELLS, 2013, p. 
135) 

 

Cerca de dois meses depois do início do acampamento, a polícia americana 

expulsou os manifestantes do Parque Zuccoti. Mas, durante toda a ocupação, agiu 

muitas vezes violentamente para reprimir a ação. Foram inúmeras prisões, bombas de 

gás, surras e pessoas algemadas. Chama atenção a questão da ocupação do espaço 

público como forma de existência material do movimento, onde manifestantes tão 

diferentes em seus pensamentos políticos, ou classes sociais podiam reunir-se e 

protestar por indignações comuns e para além de suas diferenças. Para Castells (2013, p. 

128), o Movimento Occupy construiu uma nova forma de espaço. “Uma mistura de 

espaço de lugares, num determinado território, e espaços de fluxos, na internet. Um não 

conseguia funcionar sem o outro; esse espaço híbrido é que caracterizava o 

movimento”.  

Podemos afirmar que o Occupy Wall Street, que começou no dia 17 de setembro 

de 2011, no Parque Zucotti, foi o movimento mais global de tantos inspirados na 

Primavera Árabe. Rapidamente se alastrou pelas principais cidades americanas e de 

outras metrópoles mundiais, incluindo o Brasil. Em sua essência, o movimento trouxe a 

lógica da sociedade em rede, que se movimenta a revelia das pautas da mídia 

tradicional.           

 

 

2.5 As Jornadas de Junho de 2013 no Brasil  

 

No primeiro semestre de 2013, uma série de manifestações populares ocorreu 

nas ruas de centenas de cidades brasileiras. Muito semelhante, em termos de motivos,  

com os protestos de Occupy Wall Street – realizados em Nova York, ambos foram iniciados 

a partir de um descontentamento entre a classe média, e com demandas específicas:  a tarifa 

do transporte no Brasil e os excessos de Wall Street na crise financeira nos Estados Unidos. 

Logo depois, os dois movimentos passaram a tratar de diversas reivindicações. Na América, 
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tudo entre o custo da saúde até a política entre palestinos e israelenses. No Brasil, inclui 

também saúde, assim como a educação, crime, corrupção e os gastos públicos para a Copa 

do Mundo e as Olimpíadas. Esses protestos também têm em comum o fato de terem sido 

organizados e promovidos nas mídias sociais.  

Após uma década em que tudo pareceu correr bem, o Brasil começou a se incomodar 

com a inflação crescente, o crime e a desigualdade social. Diferentemente do que aconteceu 

no mundo árabe nos últimos anos e na Turquia recentemente, os manifestantes não têm 

como alvo um líder específico, ou até mesmo o Governo Federal. O movimento também não 

é um sinal massivo de descontentamento com a economia, no estilo dos protestos europeus e 

árabes. O Brasil do ano de 2013, não tinha um problema crônico de desemprego entre os 

jovens ou entre a população em geral.  

Mas a grande dicotomia entre a economia crescente nos últimos anos e a 

permanência da corrupção no sistema político e também econômico, deixando um 

crescimento disfuncional, como se apenas duas classes, os muito ricos e os muito pobres, 

existissem no Brasil, provavelmente foi crucial para a explosão dos protestos. Os brasileiros 

que já vinham lidando com a diminuição do ritmo da economia, passaram a questionar 

porque ainda tínhamos tantos problemas de burocracia e infraestrutura e por que com tantos 

problemas nestes aspectos fundamentais da sociedade,  ainda tentávamos mostrar ao mundo 

que o país estava pronto para a Copa do Mundo e as Olimpíadas. A sensação de que o 

Governo passou tempo demais sem preocupar-se com a verdadeira situação do país, 

impulsionou o “acordar brasileiro”.  

Inicialmente o foco de reivindicação no Brasil foi a redução das tarifas do 

transporte coletivo. No dia 6 de junho, cerca de dois mil jovens se reuniu na Avenida 

Paulista para contestar o aumento das tarifas de ônibus. O anúncio, pela prefeitura da 

cidade de São Paulo, de reajuste na tarifa do transporte público de R$3,00 para 3,20 a 

partir do começo do mês de junho, causou grande indignação pelas redes digitais e 

culminou em um primeiro protesto presencial no dia 6 de junho de 2013. O ato foi  

mobilizado pelo Movimento Passe Livre (MPL), que teve seu embrião formado na 

Revolta do Buzu no ano de 2003, em Salvador, Bahia; e na Revolta da Catraca em 

2004, na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Oficialmente, segundo Cicília Peruzzo 

(2013), foi criado em 2005, durante o Fórum Social Mundial, e tem como uma das 

principais bandeiras, “a migração do sistema de transporte privado para o sistema 
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público, garantindo o acesso universal através do passe livre para todas as camadas da 

população. Está organizado em algumas capitais e se articula no território nacional por 

meio de Grupos de Trabalho Nacional (GTNs)”. 

Podemos afirmar que este ato foi o marco zero da maior sequência de protestos 

do país desde o Impeachment do Presidente Collor. Com o passar dos dias, as 

manifestações ampliaram-se, ganhando um número imensamente maior de pessoas e 

também de novas reivindicações. Se fizermos uma comparação dessas mobilizações 

com o Impeachment de Collor, em 1992, ou do movimento Diretas Já! em 1984, ou 

seja, duas grandes manifestações populares brasileiras em que o povo saiu às ruas, 

podemos perceber que, nos casos anteriores, a mobilização massiva foi sempre 

precedida de grande tempo de acúmulo de forças por parte das lideranças desses 

movimentos. Desta forma, historicamente, a convocatória das mobilizações se deu 

sempre por parte de lideranças sociais e políticas consolidadas.  

Em junho de 2013, não. Não havia partidos e nem lideranças políticas. Segundo 

o juiz de Direito, Márlon Reis (2013, p. 38), o que aconteceu foi que um número imenso 

de pessoas partiu para as ruas sem que qualquer sinal prévio e claro fosse dado. “Era 

como se um país inteiro acordasse dentro de um conto fantástico, surpreendendo a todos 

com a descoberta de que, finalmente, o povo brasileiro não era mais a nação tão pacífica 

e incapaz de reação que sempre imaginava ser”. 

Também para o jornalista Eugênio Bucci (2013), os enigmas estavam por todos 

os lados. “eles são tão numerosos quanto as narrativas concorrentes sobre o sentido, o 

significado e o futuro das manifestações que, como um raio no céu claro, introduziram a 

incerteza na paisagem degradada da vida política do país”. 

Enquanto que nas mobilizações passadas os cidadãos eram convocados de forma 

tradicional, como em reuniões na porta de fábricas, em uma comunicação dirigida a 

filiados de partidos políticos ou a grupos sociais específicos, nas manifestações de 

junho, a utilização das mídias sociais e da internet, deram o tom do movimento. A força 

demonstrada nas redes sociais, para mobilizar as pessoas, mas também para divulgar os 

eventos em tempo real, é uma importante mostra de uma sociedade midiatizada. 

Participaram dos protestos pessoas de todas as idades, mas em especial os jovens de 

classe média, que conectados por meio de dispositivos móveis e computadores em rede, 
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demonstraram o quanto a sociedade brasileira também é mediada por aparatos 

tecnológicos.  

Muitos manifestantes usaram a máscara pop de Guy Fawkes, do filme V de 

Vingança, lançado em 2006. Dois anos depois do lançamento do filme, o movimento 

hacker Anonymous adotou a máscara para protestar contra a Igreja da Cientologia nos 

Estados Unidos. O acessório se tornou um símbolo de 2011, quando foi visto em 

protestos por todo o mundo, como nos movimentos Occupy. Os cartazes escritos à mão, 

também chamaram atenção nos protestos e foram característicos do movimento porque 

continham ricas informações sobre os sentidos trazidos pelas multidões. Eram 

heterogêneos, assim como os motivos dos atos de protestos, como verificamos nos 

exemplos abaixo:  

 

 

 
                                                                                       
                                                                                     Rio de Janeiro (Foto: Silvia Izquierdo/AP) 
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Rio de Janeiro (Foto: Rodrigo Gorosito/G1) 
 
 

 
 

 

Belo Horizonte (Raquel Freitas/G1) 
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Belo Horizonte (Foto:raquel Freitas/G1) 

 

 

Rio de Janeiro (Foto: Rodrigo Gorosito/G1) 
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A população ganhou às ruas numa proporção bem maior, graças às redes sociais, 

onde jovens trocavam ideias e daí então resolveram diversificar essa forma de 

comunicação e fazer ouvir suas vozes nas ruas e não somente através do computador. 

Podemos afirmar que este movimento foi algo construído simultaneamente nas “redes” 

e nas “ruas”. Ou seja, a circulação dos significados dos protestos, sejam eles políticos 

ou midiáticos ocorreu em ambas as esferas: no offline e no online. Para Castells: 

De forma confusa, raivosa e otimista, foi surgindo por sua vez essa 
consciência de milhares de pessoas que eram ao mesmo tempo 
indivíduos e um coletivo, pois estavam – e estão – sempre conectadas, 
conectadas em rede e enredadas na rua, mão na mão, tuites a tuites, post 
a post, imagem a imagem. (CASTELLS, 2013, p. 183) 

 

A mobilização de usuários do Facebook e do Twitter, os dois sites de redes 

sociais mais acessados do Brasil, foi considerada uma das principais forças por trás das 

manifestações que atingiram todo o país durante o mês de junho. Na internet, tanto 

usuários experientes quanto iniciantes se tornaram organizadores, comentaristas e 

protagonistas dos protestos. O Twitter foi utilizado como uma das principais fontes de 

informação em tempo real sobre o que acontecia durante as manifestações. Já o 

Facebook, por outro lado, foi usado principalmente para organizar atos de protesto e 

demonstrar posicionamentos políticos. Facebook e Twitter não divulgaram dados sobre 

o número de perfis novos criados no Brasil no período. No entanto, um levantamento da 

consultoria Serasa Experian14, divulgado pelo jornal Valor Econômico, aponta que o 

Facebook teve uma taxa de participação (perfis de usuários que tiveram atividade) de 

70% dos brasileiros com presença no site no dia 13 de junho ─ o terceiro pico de 

participação do ano. O Twitter, por sua vez, contabilizou cerca de 11 milhões de tweets 

com a palavra "Brasil" e 2 milhões mencionando "protesto" entre os dias 6 e 26 de 

junho.  

O site Protestosbr15 (ver Anexo 5) foi criado especialmente para os atos onde as 

pessoas puderam enviar relatos usando um computador ou Smartphone indicando os 

locais de ação policial,  pontos de abrigos, ajuda, policiamento hostil, postos de ajuda 

                                                 
14 O endereço eletrônico é: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/07/130628_protestos_redes_personagens_cc. Último 
acesso em: 05 de janeiro de 2015. 
15 O endereço eletrônico é: http://protestosbr.marcogomes.com/main. Último acesso em: 05 de janeiro de 
2015.   

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/07/130628_protestos_redes_personagens_cc
http://protestosbr.marcogomes.com/main
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médica, pontos de WiFi, entre outras informações úteis. Ele é um mapa interativo, onde 

o internauta conseguia enviar relatos e dicas para quem estava participando dos 

protestos. A hashtag16 #VerásQueOFilhoTeuNãoFogeALuta permaneceu por muitas 

horas como o tópico mais comentado no Twitter em todo mundo.  

Nas ruas, os manifestantes caminhavam e gritavam e esses atos eram 

transmitidos ao vivo, através de fotos e fatos e logo repercutiam nas redes sociais, como 

forma de participação das manifestações, mesmo que virtualmente. Rapidamente, os 

protestos se tornaram o principal assunto compartilhado entre os usuários. Diferente de 

outros Trend Topics17, que na maioria das vezes envolvem piadas ou notícias pontuais, 

desta vez a temática referente à política pública tornou as conversas mais politizadas no 

ambiente virtual. A partir do dia 6 de junho de 2013, primeiro dia dos atos, as 

Timelines18 das redes sociais foram tomadas por gritos de protesto, assim como as ruas. 

Enquanto os jornais e revistas expunham os fatos sob um ponto de vista específico e 

atendendo a uma determinada ideologia, as pessoas começaram a usar as plataformas  

virtuais para expressar suas próprias opiniões. Multiplicaram-se, assim, as visões de 

mundo e as possibilidades de analisar um mesmo assunto em diversos ângulos. Deu-se 

um processo de desistermediação da comunicação, que se fez em movimento, se 

tomarmos a mídia tradicional como uma instituição.  

No primeiro dia de manifestação, em 6 de junho de 2013, contra o aumento da 

tarifa do transporte público em São Paulo, organizada pelo Movimento Passe Livre, 

participaram entre 2.000 e 4.000 pessoas. A polícia reprimiu com gás lacrimogêneo e 

balas de borracha. Os protestos do Movimento Passe Livre (MPL) deram início a 

diversas manifestações e mobilizações nas mais diversas áreas que tiveram adesão em 

massa a partir do dia 11 de junho de 2013. Pimentel e Silveira (2013) relatam que: 

O curso do evento culminou em um ponto de reflexão na história das 
mobilizações sociais brasileira. A mobilização de cidadãs e cidadãos 
nas ruas, levada a cabo por meios eletrônicos de comunicação social, 
particularmente pelas redes sociais, influenciaram enormemente a 
agenda política dos governos em todas as suas instâncias federal, 

                                                 
16 O hashtag é uma palavra-chave precedida pelo símbolo #, que as pessoas incluem em suas mensagens. 
Essencialmente, ela faz com que o conteúdo do seu post (mensagem) seja acessível a todas as pessoas 
com interesses semelhantes, mesmo que eles não sejam seus seguidores nas redes sociais. 
17 Assuntos do Momento. Lista em tempo real das palavras ou frases mais publicadas no Twitter pelo 
mundo todo. 
18 Linha do tempo. Maneira de visualizar uma lista de eventos das redes sociais em ordem cronológica. 
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estaduais e municipais. E o fizeram de maneira tão instantânea quanto 
às mobilizações ganharam adesão massiva.  

No dia 11 de junho de 2013, em São Paulo, o MPL, com o apoio da UNE e 

outras entidades, iniciou a convocação para uma “mobilização mássica” nas ruas para 

protestarem contra o transporte público. Através do Facebook jovens e usuários de 

todas as idades divulgaram vídeos e notícias sobre os acontecimentos ocorridos na 

manifestação na cidade e logo aderiram à convocação para o ato nacional e cada vez 

mais internautas de juntaram nas ruas, espalhando-se por todo o país.  

O protesto reuniu cinco mil pessoas e a marcha, que durou seis horas, começou 

na Praça dos Ciclistas, na Avenida Paulista. Havia um acordo para que a manifestação 

se encerrasse dentro do Terminal Parque Dom Pedro, porém a Polícia Militar não 

permitiu o acesso ao local e a confusão começou. Muitos civis se feriram e um policial 

foi agredido por manifestantes. O ato, mesmo depois de ser dispersado, seguiu para a 

Avenida Paulista. Vinte militantes foram detidos. O prefeito, Fernando Haddad, e o 

governador, Geraldo Alckmin, criticaram a postura dos manifestantes. 

Segundo a revista Fórum19, o dia 13 de junho foi marcado pela truculência 

policial contra manifestantes e a imprensa. Sete repórteres foram atingidos por bala de 

borracha e mais de 200 militantes foram presos. Toda pessoa que estivesse portando 

vinagre era detida. O produto é utilizado para atenuar os efeitos do gás lacrimogêneo. A 

manifestação começou no Teatro Municipal, por volta das 17h, e seguiu pelo centro, 

com diversos ataques da PM aos manifestantes. Alguns militantes conseguiram alcançar 

a Avenida Paulista, onde o ato foi encerrado. 

Já no dia 17 de junho de 2013, A manifestação entrou para a história da cidade. 

A Polícia Militar estimou a presença de 65 mil pessoas no ato. Porém, o MPL e setores 

da imprensa calcularam que o público tenha passado dos 100 mil. A marcha, que partiu 

do Largo da Batata, se dividiu em três grupos: o primeiro seguiu pela Avenida Faria 

Lima; o segundo ocupou a Avenida Paulista e o último caminhou para Marginal 

Pinheiros, de onde seguiu para o Palácio dos Bandeirantes. Os protestos também 

aconteceram nas principais capitais do país. Segundo as jornalistas Alana Rizzo e Tânia 

Monteiro, do jornal O Estado de S. Paulo, sem detectar manifestações combinadas pelas 

                                                 
19 Endereço disponível em: http://www.revistaforum.com.br/blog/2013/09/uma-cronologia-das-
manifestacoes/. Último acesso em 06 de janeiro de 2015. 

http://www.revistaforum.com.br/blog/2013/09/uma-cronologia-das-manifestacoes/
http://www.revistaforum.com.br/blog/2013/09/uma-cronologia-das-manifestacoes/
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redes sociais, “a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) montou às pressas uma 

operação para monitorar a internet. O Governo destacou oficiais de inteligência para 

acompanhar, por meio do Facebook, Twitter, Instagram e WhatApp, a movimentação 

dos manifestantes” (RIZZO; MONTEIRO, 2013). 

O dia 18 de junho é marcado pelo tumulto da tentativa de ocupar o prédio da 

Prefeitura de São Paulo. A manifestação reuniu cerca de 50 mil paulistanos e são 

registrados os primeiros bloqueios de rodovias que são utilizadas como saída da capital. 

No dia seguinte, após duas semanas de manifestações, Fernando Haddad e Geraldo 

Alckmin revogam o aumento da passagem, mantendo o valor anterior, de R$ 3. Apesar 

do anúncio, protestos são mantidos na Grande São Paulo. 

A partir de então, contrariando o pensamento dos políticos de que esse protesto 

seria apenas mais um e sem importância, o movimento tomou conta de todo o país 

reagindo em forma de manifestação pública contra a corrupção, a violência, e serviços 

oferecidos pelo governo como educação, saúde, segurança e outros. Os r$ 0,20 que 

geraram o estopim, se transformaram em um verdadeiro desabafo de insatisfação e luta 

por direitos e um governo mais eficiente. O Movimento passou a contar com mais 

adeptos e a se espalhar pelo país, e o MPL já não estava a frente das manifestações, mas 

decide manter o ato marcado para o dia, como forma de comemorar a revogação do 

aumento. Com a expansão dos protestos as pautas de reivindicações também foram 

ampliadas. Em São Paulo, a manifestação foi dividida em dois grupos, com o primeiro 

seguindo para a Avenida 23 de Maio e o segundo caminhando até a prefeitura. Rodovias 

foram ocupadas e tiveram o trânsito interrompido. 

Para alguns pesquisadores, as manifestações chamaram atenção e foram 

explícitas porque demonstraram a dinâmica de seus governantes. Em entrevista para o 

site20 do Instituto Humanitas, o jornalista e Professor Livre-Docente da Escola de 

Comunicações e Artes – ECA-USP, Eugênio Bucci, interpreta que: 

A linguagem das manifestações aponta “para uma incapacidade do 
aparelho do Estado e da administração pública de responder no tempo 
devido e com a eficiência necessária às demandas sociais”. E explica: 

                                                 
20 O endereço está disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/522734-o-corte-politico-ou-
ideologico-nao-explica-bem-o-que-acontece-entrevista-especial-com-eugenio-bucci. Acesso em 10 de 
outubro de 2014. 
 

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/522734-o-corte-politico-ou-ideologico-nao-explica-bem-o-que-acontece-entrevista-especial-com-eugenio-bucci
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/522734-o-corte-politico-ou-ideologico-nao-explica-bem-o-que-acontece-entrevista-especial-com-eugenio-bucci
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“Como o Estado, em diversos países, parece não dispor de mecanismos 
de fluxos capazes de receber, processar e responder reclamos sociais, 
ele se enrijece, envelhece rapidamente, e a dinâmica da vida social entra 
em confronto com ele. Trata-se de um confronto de formas, não de 
conteúdo”. (BUCCI, 2013) 

Segundo dados de Secco (2013), o auge dos protestos foi no dia 20 de junho, 

com três milhões de manifestantes nas ruas em mais de 140 cidades brasileiras, e em 11 

capitais. O autor aponta que neste dia o movimento sofreu uma mudança ideológica, 

passando de apartidário para antipartidário, quando grupos de manifestantes agrediram 

verbal e fisicamente integrantes de partidos políticos presentes nas manifestações. 

Entretanto, segundo Cicília Peruzzo (2013), as manifestações seguiram ainda durante os 

meses de junho e julho, mesmo com menor participação, talvez pela alteração de 

perspectiva em decorrência da interferência de grupos de ação direta violenta, ou seja, a 

presença do Black Bloc:  

Grupos como os Black Blocs, cujos componentes em geral agem em 
conjunto e usam máscaras negras, têm sido apontados como autores de 
ações violentas que culminam em depredações do patrimônio público e 
privado. O Black Bloc é uma tática, não uma organização ou 
movimento social. O bloco forma-se ocasional e temporariamente, 
articula-se a partir das redes sociais virtuais e, pelo que se tem visto até 
o momento, seus membros aproveitam a ocorrência de eventos ou se 
infiltram em manifestações públicas de movimentos sociais para as 
referidas ações de protesto. Uma manifestação pode ter, por exemplo, 
mais de um grupo Black Bloc. Atuam na base da chamada ação direta, 
uma tática do protesto violento contra o capitalismo, o Estado e forças 
que representam o poder econômico e outras formas de organização e 
estruturas de poder. Podem desaparecer tão rápido quanto surgem. 
Depende do contexto político. (PERUZZO, Cicília, 2013, p. 75-76) 

 

A partir de agosto verificaram-se protestos mais esporádicos e com temas 

específicos, principalmente, no Rio de Janeiro. O movimento “Vem pra Rua” foi uma 

amostra de que o povo está cansado de ficar calado e omisso aos casos de corrupção 

política e aos péssimos serviços públicos oferecidos pelo Estado. Apesar desse 

movimento não ter nenhuma bandeira partidária,  por partir da indignação da população, 

muitos políticos queriam se infiltrar com objetivo de obterem vantagem política, tendo 

em vista a repercussão que tomou conta em todo o país, levados pela mídia e 

principalmente pela internet, através das redes sociais. Foi no sentido de democracia, 

fazendo valer os seus direitos, que os jovens foram às ruas, mesmo enfrentando as 
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barreiras e a repressão da polícia.  Os protestos tiveram início em São Paulo, depois no 

Rio de Janeiro. Logo, tomou conta do país inteiro, face à sua tamanha magnitude.  

O principal papel das mídias sociais nas manifestações é o mesmo em todo 

mundo. Elas dão voz e conectam as pessoas.  Nas mídias sociais não existe limitação de 

tempo ou espaço, tudo é contínuo e onipresente. Pessoas de diferentes localidades 

podem se comunicar livremente. E os recursos que as mídias sociais oferecem como 

formação de grupos e páginas, facilitam a organização. 

Como mostra a imagem abaixo, as manifestações proporcionadas pelo povo 

brasileiro ganharam repercussão internacional em diversos países com Turquia, 

Espanha, Portugal, Síria e Estados Unidos.  

 

 

As manifestações de junho de 2013 estão na categoria de movimento social e 

como tal contribuem para serem alavancas sociais. Para Manuel Castells (2013, p. 157) 

geralmente se originam de uma crise nas condições de vida que torna insustentável a 

existência cotidiana para a maioria das pessoas. Foram vários os motivos que levaram 

aos atos que começaram contra o aumento das tarifas do transporte público, passaram a 

ganhar força e resultaram em manifestações que levaram um milhão de pessoas às ruas.  

Mas as manifestações de Junho de 2013 diversificaram suas reivindicações e 

críticas. Os atos também foram contra os gastos públicos com a Copa do Mundo, que o 
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Brasil receberia em 2014, contra a violência policial, contra a falta de ética na política, 

por melhores condições na saúde, educação e segurança. E até mesmo a imprensa foi 

objeto de críticas. As pessoas queriam de alguma forma expressar o seu 

descontentamento social. Estavam induzidos por uma profunda desconfiança nas 

instituições políticas que administram a sociedade. E aqui também incluímos a própria 

imprensa. Os protestos tiveram características inovadoras porque não foram convocados 

centralizadamente, não havia liderança e sim multilideranças emergentes, as passeatas 

se bifurcaram, percorreram e ocuparam vários locais da cidade de São Paulo. Os 

movimentos, que mostraram uma pauta variadíssima, mostrou também uma 

característica peculiar: o inesperado ataque e rechaçamento à mídia tradicional do país. 

Impossível apontar um único fator que explique as ações violentas contra a 

mídia durante os protestos de junho de 2013, sem dúvida a razão é multifacetada. Mas 

dois deles são bastante perceptíveis. O primeiro é que a massa que tomou as ruas se 

organizou pelas mídias sociais e o veículo escolhido peça nova geração de ativistas já 

foi um canal alternativo à chamada mídia tradicional. Os meios de comunicação 

tradicionais são percebidos como definidores de pauta e também conservadores no 

quesito fazer jornalístico. Este conservadorismo aliado à possibilidade de acesso as 

novas tecnologias e formatos fez com que a população quisesse também poder emitir 

informações, estas muito mais próximas das questões que estavam acontecendo nas 

ruas. Portanto, um dos pontos da hostilidade à imprensa tradicional foi a percepção do 

seu distanciamento das pautas da comunidade e que envolviam os protestos.  

O segundo ponto está na demora da imprensa tradicional em entender o que se 

passava na cidade de São Paulo durante as manifestações do mês de junho. E a 

constatação de que os veículos tradicionais tiveram uma primeira reação de teor 

jornalístico contrário às manifestações. Narrativas como vandalismo, baderna e falta de 

intelectualidade política correram os editoriais dos principais jornais do país.  

Este cenário só foi sendo alterado, e também a posição e discurso, na medida em 

que os próprios profissionais da imprensa também sofriam com a violência policial. 

Mas era tarde demais, ficava evidente o incômodo da sociedade com sua mídia. 

Portanto, a imprensa alternativa teve um papel importante na cobertura dos diversos 

dias em que ocorreram os protestos, especialmente na cidade de São Paulo.  

Segundo Cicília Peruzzo (2008, p. 132), a comunicação alternativa se baliza por 

uma proposição diferente: “ser uma opção como canal de expressão e de conteúdos 

infocomunicativos em comparação à grande mídia comercial e à mídia pública de 
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tendência conservadora”. Após a ditadura militar, tempos em que a comunicação 

alternativa praticamente desapareceu por força do regime, é no século XXI que ela 

aflora, impulsionada com as múltiplas possibilidades das novas tecnologias.   

No momento em que o cidadão é parte integrante de uma nova mídia sem muitas 

barreiras de acesso ou intervenções sobre o que publica, os velhos meios de 

comunicação tendem a serem ainda mais renegados a dominadores. Durante as 

manifestações do ano passado, ficou evidente que é preciso refletir sobre a emergência 

da comunicação alternativa em rede como meio de difusão contra-hegemônica.  

Para Dênis de Moraes, faz-se urgente a reflexão sobre a comunicação alternativa 

em rede como meio de difusão contra-hegemônica. Esta apresenta algumas 

características como:  

 

1- Romper com crivos e controles da mídia convencional; 2) defender 
a cidadania, a democratização da vida coletiva e a liberdade de 
expressão; e 3) opor-se ao pensamento único neoliberal, que subordina 
os direitos sociais à razão competitiva dos mercados financeiros, 
ocultando as profundas desigualdades geradas pelo modo de produção 
capitalista. Significa também concentrar o olhar em práticas 
comunicacionais que se encontram na contramão da midiatização e do 
consumismo, os quais exaltam o exibicionismo e incutem o 
conformismo. (MORAES, 2008, p. 39)  

 

As forças de segurança do Estado agiram com violenta repressão, demonstrando, 

em certos momentos, inabilidade em lidar com esse tipo de manifestação popular. Para 

Cicília Peruzzo (2013), “em meio a palavras de ordem, como sem violência, esta 

violência marcou as manifestações, num primeiro momento, pacíficas, e provinha tanto 

da força policial quanto de grupos de manifestantes, talvez ainda antes da entrada dos 

Black Blocs”.  

Consideramos que dois processos comunicacionais presentes atualmente na 

sociedade, a midiatização e a sociedade em rede, foram fundamentais para a articulação 

e a realização dos protestos no Brasil e que corroboraram com os ideais democráticos e 

a participação cidadã. Desta forma, as manifestações ocorridas em junho de 2013, se 

inserem em um contexto mais amplo de transformação da sociedade e das instituições 

tradicionais.  
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2.5.1 Mídia Ninja: Uma alternativa de imprensa 

 

O grupo Mídia Ninja - sigla de Narrativas Independentes Jornalismo e Ação, é 

um misto de ativismo com jornalismo colaborativo, e é o braço midiático em rede do 

coletivo de artes Fora do Eixo (rede que surgiu em 2006 para organizar circuitos de 

música e impulsionar artistas independentes longe do eixo Rio-São Paulo). A ideia de 

criar a Mídia Ninja nasceu a partir da cobertura independente da Marcha da Liberdade, 

realizada em 2011, em São Paulo. Esta experiência resultou no lançamento de um canal 

de transmissão de debates na internet chamado PósTV. O grupo foi ganhando forma até 

ser lançado oficialmente em março de 2013 durante o Fórum Social Mundial, na 

Tunísia. Um dos fundadores da Mídia Ninja e do Pós TV, é o jornalista Bruno Tortura 

que foi repórter, correspondente e diretor de redação da Revista Trip, onde trabalhou por 

11 anos.  

O grupo ganhou bastante destaque a partir das ondas de manifestações no Brasil, 

destacando-se pela capacidade coletiva de contar as histórias de rua e amplificá-las pela 

extensa rede social e foi uma alternativa às transmissões e cobertura da mídia tradicional. 

O coletivo buscou dar voz aos participantes das manifestações, por meio de 

transmissões de vídeos ao vivo pela internet, gravados via celulares, dos atos do mês de 

junho, replicando os links via mídias sociais.  

O objetivo do grupo é ter um olhar diferente da mídia convencional e estar 

aonde a grande imprensa não chega. Segundo a jornalista Lilia Diniz em reportagem 

para o site do Observatório da Imprensa, nos protestos que tomaram as cidades 

brasileiras, a audiência do grupo, chegou a ter picos diários de 150 mil acessos. 

A transmissão ao vivo do Ninja é feita pela rede Twitter, pelo Facebook e pela 

Postv.org21. Esta última foi uma das principais experiências protagonizadas pela Mídia 

Ninja. Trata-se de um projeto de emissora livre, criado em São Paulo, que utiliza a 

tecnologia do streaming (transmissão de vídeo pela internet), para transmitir fatos ao 

vivo. Milhares de pessoas assistiram a essas transmissões e puderam também interagir 

através do bate papo via Skype. A concepção é simples e barata: por meio de celulares 

acoplados a uma bateria que guardavam em mochilas, os repórteres ninjas transmitiram 

pela internet as imagens dos acontecimentos.  

                                                 
21 O endereço eletrônico é: http://postv.org/. Último acesso em 05 de janeiro de 2015.  

http://www.postv.org/
http://postv.org/
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Não houve texto nem edição, apenas os vídeos em estado bruto em transmissões 

que facilmente duraram seis horas. Na página do grupo no Facebook, os internautas 

podiam ter acesso também às fotos dos atos. Cada repórter ninja registrou o protesto de 

um Smartphone realizando streaming ao vivo, pelo aplicativo Twitcasting. Para a 

jornalista Priscilla Calmon de Andrade (2014, p. 3), o Twitcasting, surgiu no cenário das 

manifestações como “uma janela do mundo, mostrando a vida real contada por imagens 

e sons. Os ninjas e toda a multidão presente nas ruas passavam a explorar suas 

narrativas pela imagem”. 

Nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo a rede 4G foi usada algumas vezes. 

Os vídeos produzidos eram espalhados rapidamente pelo boca a boca virtual. Por vezes 

o streaming travou, por conta de congestionamento da rede móvel. Mas isto não 

atrapalhou a narrativa porque o mais importante, neste caso, era o conteúdo produzido.  

Esta técnica, embora de forma muito mais rudimentar, foi usada em países em 

que não havia liberdade de imprensa, em situações de ditadura, como na Primavera 

Árabe, que mostrou ao mundo o poder da narrativa visual em tempo real. Nas 

manifestações de muitos países árabes, a imagem, que saía de um celular, passava pela 

internet e ia parar na TV, fazia com que as pessoas soubessem o que se acontecia nas 

ruas, em outras cidades, dando impulso aos protestos. Muito provavelmente a 

Primavera Árabe teria sido possível mesmo sem essa mídia, mas ela foi um fator 

importante em países que censuram a imprensa e o trabalho dos repórteres. 

Na época das manifestações de junho de 2013, o Mídia Ninja era composto por 

um núcleo de 25 colaboradores, entre editores, redatores, social media22, videomakers23 

e fotógrafos, espalhados por todo o Brasil. Mas pessoas “comuns”, anônimas, munidas 

de Smartphones também podiam colaborar, caso estivessem também cobrindo os atos. 

Desta forma, as novas mídias, com novas narrativas estavam sendo construídas pelos 

próprios usuários conectados em rede, colaborando para o que o colunista americano 

especializado em tecnologia, Dan Gillmor (2005), chamou de jornalismo cidadão. 

A particularidade dessas multidões conectadas está na capacidade de agrupar e 

sincronizar, através de dispositivos digitais, os cérebros e corpos de um grande número de 

sujeitos em sequências de tempo, espaço, emoção, comportamento e linguagem. Alguns 

                                                 
22 Social media são pessoas que se dedicam exclusivamente às atividades relacionadas a atualização de 
redes sociais. Eles produzem conteúdo escrito para outras plataformas, como blog, release, matérias em 
site corporativo e quase sempre são jovens.  
23 Profissional que se dedica à atividade criativa, utilizando o vídeo. 
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autores buscaram conceituar essa nova subjetividade emergente na internet. Rheingold 

(2004), por exemplo, nomeia de “smart mobs”, as multidões inteligentes, uma mobilização 

coletiva e espontânea de pessoas organizadas pelo uso de sistemas eletrônicos, capazes de 

atuar conjuntamente ainda que não se conheçam. Participantes vão adicionando não 

participantes e quanto mais crescem, mais inteligentes ficam.  

O grupo Mídia Ninja certamente encaixa-se como uma multidão inteligente e 

interconectada  que caminhou com sua força de colaboração e seguiu derrubando não só a 

hegemonia de meios de comunicação tradicional, como também criando novas formas de 

tornar público e visível, de se narrar um acontecimento, sem filtros, como no caso das 

Manifestações de Junho de 2013.  

É fato, que o coletivo Mídia Ninja, que emergiu durante os protestos brasileiros, 

virou um fenômeno midiático com seu modelo de transmissão dos acontecimentos "sem 

corte e sem censura", ao vivo direto das ruas, e acabou atraindo a curiosidade de 

diversas pessoas, inclusive também questionamentos e críticas quanto a credibilidade do 

seu fazer jornalístico. Uma das maiores críticas foi a conduta jornalística no Ninja em 

uma entrevista exclusiva com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes na época das 

manifestações. Apenas algumas horas depois do convite por parte da Prefeitura, o Mídia 

Ninja estava transmitindo a conversa ao vivo, para milhares de internautas. Ao final, 

muitos criticaram a falta de preparo e a forma como foi conduzida a entrevista.  

Pelo Facebook, o grupo respondeu às críticas. “É no processo, na experiência, na 

transparência, no teste real, ao vivo e sem cortes, que estamos avançando. Construindo 

nossa base de público e equipe. E pensando, com os muitos erros e acertos, em como 

entregar um jornalismo cada vez mais próximo da enorme confiança e expectativa que 

tanta gente deposita na Mídia NINJA.” Bruno Torturra, um dos jornalistas mais 

experientes do coletivo, admitiu para o Observatório de Imprensa24, que o Ninja não 

soube abrir o processo da entrevista em rede nem pedir o tempo necessário para se 

preparar e afirmou:  "Precisamos trazer jornalistas experientes para essa conversa para 

entendermos no que erramos".  

                                                 
24 Disponível em: 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed757_jornalistas_independentes_da_midia_ninj
a_ganham_atencao. Acesso em 06 de janeiro de 2015.  

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed757_jornalistas_independentes_da_midia_ninja_ganham_atencao
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed757_jornalistas_independentes_da_midia_ninja_ganham_atencao
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Importante ressaltar que os Ninjas transmitiram suas narrativas para um cidadão 

cada vez mais conectado e informado. Mas a maior virtude da cobertura dos Ninjas foi 

estar aonde a mídia tradicional não chegou. As pessoas esperavam da imprensa 

tradicional uma cobertura mais próxima do que estava acontecendo nas ruas, uma 

proximidade com a comunidade e isso, ao menos nos atos iniciais, não aconteceu. 

Houve uma certa demora no entendimento do que estava se passando nas redes e nas 

ruas e o grupo Mídia Ninja estava sempre presente, fotografando e transmitindo ao vivo. 

Compartilha-se, portanto, da mesma reflexão do jornalista do Observatório da 

Imprensa, Alberto Dines (2013): 

Mídia Ninja passou a simbolizar uma forma individual de colher e 
transmitir informações, notícia em estado bruto, sem passar pela 
cosmética da edição. Para alguns, mídia ninja é também um jornalismo 
ativista, militante, capaz de romper o conformismo dos meios 
tradicionais. Eles se consideram pós-jornalistas, mas há quem os 
classifique como pré-jornalistas... Pode ser visto como o “jornalismo-
cidadão” sonhado a partir das novas tecnologias ou como “jornalismo 
marginal”, herdeiro direto dos quatro séculos de inconformismo da 
imprensa histórica.  

 

Segundo o jornalista e sociólogo Venício A. de Lima (2013) a divulgação, pela 

internet, de imagens feitas por um membro do Ninja da violenta repressão policial aos 

protestos na capital paulista teria sido, “absolutamente fundamental como detonador de 

uma insatisfação generalizada que havia e que explodiu depois da reação policial.”  

Percebe-se que as imagens do Mídia Ninja ajudaram na mudança de discurso das 

grandes redes e sendo objetivo do coletivo Mídia Ninja ser uma alternativa à mídia 

tradicional hegemônica, é certo que um se alimenta e retroalimenta do outro, fazendo 

circular a informação entre estes pontos.  

Além de haver a demanda muito grande por uma cobertura independente, o 

discurso da imprensa tradicional caminhava na contramão do que era exibido ao vivo 

pelos celulares e TVs ao vivo do grupo alternativo Mídia Ninja como veremos a seguir.  

 

 

2.6 Grande Imprensa: Guerra midiática na cobertura das manifestações 

 

Quase toda a cobertura jornalística realizada pela grande imprensa durante as 

manifestações de Junho de 2013, esteve voltada para a criminalização do movimento. O 

auge deste processo se deu entre o terceiro e o quarto ato de protestos, ou seja, na terça-
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feira dia 11 de junho e a tarde de quinta-feira, dia 13. Já na quarta-feira, dia 12, os 

discursos da grande imprensa eram bem diferentes das mídias sociais. Enquanto a 

internet falava em violência policial os jornais davam foco ao vandalismo. Ao gravar e 

transmitir imagens e sons, em tempo real dos acontecimentos das ruas, ou seja, 

transmitir diretamente do cenário dos atos, o Mídia Ninja passou a ser uma alternativa e 

até uma fonte crível, porque também revelou fatos que a imprensa tradicional não 

cobriu.   

Os manifestantes utilizaram simples celulares ou smartphones, redes virtuais, 

produção audiovisual alternativa para municiar a sociedade com a informação em tempo 

real do que ocorria nas ruas pelo ângulo de novas fontes. A grande mídia se pegou 

perdida e atônita, porque segundo a professora Cicília Peruzzo (2013, p. 82) os 

acontecimentos fugiam ao seu tradicional esquema de pautas e coberturas. “Estes 

favoreceram o exercício da liberdade de expressão, sem gatekeepers, e numa proporção 

imensurável devido ao efeito de replicação das redes virtuais”. 

No primeiro dia de protestos, em 6 de junho, os manifestantes tomaram a 

avenida 23 de Maio, uma das principais vias de acesso da cidade de São Paulo. A ação 

foi inesperada e por essa razão, demorou para que a polícia militar adotasse uma 

estratégia eficiente para dispensar os manifestantes. Pneus foram queimados, houve 

barricadas e o Batalhão de Choque foi acionado dando início a uma verdadeira batalha 

que se espalhou pelo centro da cidade.  

No dia seguinte, a imprensa condenou o vandalismo e atribuiu protagonismo a 

partidos políticos. Os dois principais jornais de São Paulo, Folha de S. Paulo e Estado 

de S. Paulo trazem cobertura negativa do primeiro dia de ato: 

 

Vandalismo marca ato por transporte mais barato em SP (Folha) 

Protesto contra a tarifa acaba em depredação e caos em SP (Estado) 

 

A cobertura do dia 7 de junho inaugura uma abordagem característica de toda a 

cobertura dos meios de comunicação nos dias seguintes: a desqualificação como atos de 

vandalismo motivados por interesses políticos e de pequenos grupos extremistas que 

queriam destruir o patrimônio público. 

Segundo a socióloga Elena Judensnaider (2013), o MPL tenta se defender das 

acusações de vandalismo por meio de uma nota pública na qual argumenta que o início 
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da violência deveria ser atribuído à polícia e que as depredações noticiadas tinham sido 

uma reação à repressão policial.   

 No dia 7 de junho, sexta-feira, segundo dia de protestos, os manifestantes 

ocupam as pistas laterais da Marginal Pinheiros, considerada uma das principais vias da 

América do Sul em termos de volume de tráfego de veículos. A atuação da polícia é 

pontual com bombas de gás lacrimogêneo e neste momento os Black blocs respondem à 

ação repressiva da polícia.  

Os meios de comunicação, nos dias 8 e 9 de junho, reforçam a tese de 

vandalismo, criticam os métodos do movimento em bloquear as vias da cidade, 

responsabilizando as manifestações pelos altos índices de congestionamentos. E 

desqualificam os manifestantes, que são apresentados como punks e membros de 

partidos de pequena expressão política.  

Para Elena  Judensnaider (2013), a intervenção mais dura é o editorial do jornal 

O Estado de S.Paulo, que, além de denunciar a depredação, pede maior rigor na ação 

policial.  

Não passou de um festival de vandalismo a manifestação de protesto contra o 

aumento da tarifa de ônibus, metrô e trem que paralisou importantes vias da capital 

paulista, entre 18 e 21 horas. Este é mais um dia que vai entrar para a já mais longa 

lista daqueles em que a maior cidade do País ficou refém de bandos de irresponsáveis, 

travestidos de manifestantes.  

O terceiro grande ato contra o aumento da tarifa do transporte público aconteceu 

no dia 11, e se concentrou na Paulista. Mesmo com uma forte chuva e vários bloqueios 

policiais, a manifestação reuniu em torno de 15 mil pessoas. Pelas redes sociais, um 

vídeo gerou grande repercussão,  e mostrou o jornalista Pedro Ribeiro Nogueira, da 

ONG Aprendiz, sendo espancado e depois preso. O vídeo25 foi gravado do alto de um 

edifício e mostra um grupo de seis policiais agredindo o jornalista, que apenas 

caminhava por uma rua próxima aos protestos. 

Também aconteceu uma violência estúpida em relação à jornalista Giuliana 

Vallone, da Folha de S. Paulo, atingida no olho direito por uma bala de borracha 

disparada por um policial. Além de Giuliana, outros 14 jornalistas foram atingidos por 

policiais enquanto realizavam a cobertura das manifestações.   

                                                 
25 O vídeo pode ser acessado no link: http://revistaforum.com.br/blog/2013/06/reporter-do-portal-
aprendiz-e-solto-apos-ficar-preso-por-mais-de-dois-dias/ 
 

http://revistaforum.com.br/blog/2013/06/reporter-do-portal-aprendiz-e-solto-apos-ficar-preso-por-mais-de-dois-dias/
http://revistaforum.com.br/blog/2013/06/reporter-do-portal-aprendiz-e-solto-apos-ficar-preso-por-mais-de-dois-dias/
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Após o terceiro ato, no dia 12 de junho, a noite, alguns telejornais abordam com 

a mesma narrativa de condenar a violência dos protestos e tentam deslegitimar o 

movimento. O apresentador do Jornal da Band, Bóris Casoy comenta, desta forma, as 

manifestações: 

“Mais uma vez, a violência e o vandalismo caracterizaram as manifestações, 

lideradas por partidos radicais da extrema esquerda. Na verdade, essa gente usa o 

aumento das tarifas como pretexto para um tipo de movimento antidemocrático que 

não respeita nem o patrimônio público nem as pessoas e muito menos o direito de ir e 

vir da população, impedida por uma minoria de trabalhar ou ir para casa. É a 

violência pela violência. Isso é uma vergonha!” 

 O Jornal Nacional, da Rede Globo segue a mesma linha editorial do Jornal da 

Band. Dá ênfase a violência dos protestos e também a violência contra os policiais, 

incluindo aí imagens destes feridos. 

“Segundo a PM, oito policiais ficaram feridos [a imagem mostra policiais feridos]. 

Este levou uma pedrada, este outro foi derrubado da moto. E nem os ônibus 

escaparam de um protesto que era pelo transporte público. (...) 85 ônibus, segundo a 

prefeitura, foram depredados ou pichados. Agências bancárias e esta estação do 

metrô também foram alvo do vandalismo. (...) Em menos de uma semana, foi o 

terceiro e mais violento protesto do Movimento Passe Livre.”  

No dia seguinte, pela manhã, nas redes sociais circulam depoimentos de pessoas 

que sofreram com a violência policial. Já nos principais jornais, com fotos que sugerem 

depredação, a narrativa é o vandalismo dos manifestantes: 

 

Contra tarifa, manifestantes vandalizam centro e Paulista (Folha de S.Paulo) 
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Confronto e destruição de ônibus e bancos marcam maior protesto contra tarifa (O 
Estado de S.Paulo)  

 

Os editoriais dos jornais também pedem maior rigor da ação policial e enaltecem 

o endurecimento por parte das autoridades. O título do editorial do O Estado de S.Paulo 

é “chegou a hora do basta”. O restante da cobertura do jornal reforça a mensagem do 

editorial, dando ênfase às marcas do vandalismo. No quarto grande ato de protesto, no 

dia 13 de junho, a publicação chamava os manifestantes de baderneiros, os atos de 

protestos de vandalismo e cobrava uma ação muito mais rigorosa da polícia.  

“No terceiro dia de protesto contra o aumento da tarifa dos transportes coletivos, os 

baderneiros que o promovem ultrapassaram, ontem, todos os limites e, daqui para a 

frente, ou as autoridades determinam que a polícia aja com maior rigor do que vem 

fazendo ou a capital paulista ficará entregue à desordem, o que é inaceitável. Durante 

seis horas, numa movimentação que começou na Avenida Paulista, passou pelo 

centro - em especial pela Praça da Sé e o Parque Dom Pedro - e a ela voltou, os 

manifestantes interromperam a circulação, paralisaram vasta área da cidade e 

aterrorizaram a população. O vandalismo, que tem sido a marca do protesto 

organizado pelo Movimento Passe Livre (MPL), uma mistura de grupos radicais os 

mais diversos, só tem feito aumentar. Por onde passaram, os cerca de 10 mil 

manifestantes deixaram um rastro de destruição - pontos de ônibus, lojas, nove 

agências bancárias e ônibus depredados ou pichados. Uma bomba foi jogada na 

Estação Brigadeiro do Metrô e a Estação Trianon teve os vidros quebrados. Em 

algumas das ruas e avenidas por onde circularam, principalmente a Paulista, 

puseram fogo em sacos de lixo espalhados para impedir o trânsito e dificultar a ação 

da Polícia Militar (PM). Atacada com paus e pedras sempre que tentava conter a 

fúria dos baderneiros, a PM reagiu com gás lacrimogêneo e balas de borracha. O 

saldo foi de 20 pessoas detidas e de dezenas com ferimentos leves, entre elas policiais. 

A PM agiu com moderação, ao contrário do que disseram os manifestantes, que a 

acusaram de truculência para justificar os seus atos de vandalismo. Num episódio em 

que isso ficou bem claro, um PM que se afastou dos companheiros, nas proximidades 

da Praça da Sé, quase foi linchado por manifestantes que tentava conter. Chegou a 

sacar a arma para se defender, mas felizmente não atirou. Em suma, foi mais um dia 

de cão, pior do que os outros, no qual a violência dos manifestantes assustou e 

prejudicou diretamente centenas de milhares de paulistanos que trabalham na 
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Paulista e no centro e deixou apreensivos milhões de outros que assistiram pela 

televisão às cenas de depredação”. 

Já o editorial da Folha de S.Paulo só tratou das manifestações no dia 13 de junho, 

apesar desta ter iniciado no dia 6 de junho de 2013. Ou seja, uma semana depois de já 

terem ocorrido eventos e mesmo assim de forma conservadora.  O editorial intitulado 

“Retomar a Paulista” chamava os manifestantes de “grupelho” e afirmava que eles se 

aproveitam da irritação cotidiana da população com transportes para exigir uma redução 

de tarifa que foi reajustada, “abaixo da inflação” (Folha de S. Paulo, 2013, p. 2). 

Portanto, na avaliação do jornal, tanto barulho é injustificável. O editorial vai além, 

defende a polícia e sua ação violenta. Na Folha de S.Paulo o início da violência é 

atribuído aos manifestantes e a repressão policial é apontada como reação: 

“Os manifestantes lançaram pedras e paus contra a PM, que atirou balas de 

borracha, bombas de efeito moral e gás de pimenta. Segundo a polícia, grupos 

atiraram até coquetéis-molotovs. (...) O primeiro confronto foi no terminal Parque 

Dom Pedro II quando o grupo furou o bloqueio policial. A força tática formou nova 

barreira e os policiais foram agredidos com pedras e lixeiras. A PM revidou com 

bombas. (...) O tenente-coronel Marcelo Pignatari, comandante da operação da PM, 

disse que a polícia só agiu depois de ser agredida, para reestabelecer a ordem”. 

Embora a mídia impressa e televisiva exigisse mais repressão, os impactos da 

excessiva violência policial do dia 11 de junho, já se faziam sentir e organizações como 

a Anistia Internacional, de direitos humanos, publica nota nesse sentido, como também 

a organização Repórteres Sem Fronteiras, que condena a agressão e prisão de 

jornalistas.  

No final da tarde do dia 13, começa o quarto grande ato de protestos no centro 

da cidade de São Paulo, de uma forma pacífica, mais de 20 mil pessoas caminham e 

clamam palavras como “vem pra rua”. Diante de uma barreira policial na Rua 

Consolação, entrada para a Avenida Paulista, manifestantes aguardam liberação para 

avançar. Para Elena Judensnaider (2013), no meio do impasse, sem qualquer motivo 

aparente, a Tropa de Choque surge. “Os manifestantes rogam a não intervenção do 

Choque, ao que são respondidos com bombas de concussão, gás lacrimogêneo e tiros de 

bala de borracha. O quarto grande ato é marcado a partir de então, por uma violência 

policial sem precedentes no período democrático”. (JUDENSNAIDER, 2013, p. 95)   
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Mas foi o apresentador José Luiz Datena, do programa Brasil Urgente, da Rede 

Bandeirantes, que teve o desempenho mais inusitado da grande imprensa na cobertura 

dos acontecimentos ao final do dia, início da noite. Ele lançou uma enquete numa 

tentativa de medir a opinião pública para perguntar se os espectadores eram a favor ou 

não dos protestos.  

Mas o programa estava sendo transmitido ao vivo, e para surpresa do 

apresentador, as pesquisas apostaram que o público era sim a favor das manifestações. 

Inconformado com a resposta do público, Datena resolve ser mais didático e formula 

rapidamente outra pesquisa, mas com a pergunta: “Você é a favor de protesto com 

baderna?” Novamente, a resposta mais acessada foi o sim, sendo a derrota ainda maior. 

A seguir a descrição da primeira parte do discurso do apresentador e a tentativa inútil de 

manipulação: 

“Baderna eu sou contra, velho. Baderna, me inclua fora dessa nesse negócio de 

baderna. Me inclua fora dessa. Eu acho que o protesto tem que ser pacífico, não pode 

ter depredação, não pode impedir via pública, e joga esses caras contra a população. 

Porque tem muita gente já revoltada contra essas pessoas que estão fazendo esse tipo 

de protesto violento. Então vou fazer uma pesquisa em cima disso aqui. Deixa eu ver 

a pergunta que fizeram aí: onde é que está a pesquisa? “Você é a favor desse tipo de 

protesto?”, que inclui aí depredação pública, o pessoal andando nas vias públicas. 

Não estou perguntando sobre o aumento das passagens, que eu também sou contra, 

mas do tipo de protesto que tem acontecido aí com quebra-pau. [não: 895 / sim: 1020] 

Até agora, a maioria – eu não sei se os caras entenderam bem, mas – acha que esses 

protestos de quebrar tudo e tal é legal. Quer dizer, a opinião do povo prevalece. Eu 

dou a minha opinião. Eu não sou a favor desse tipo de quebra-quebra, protesto, 

porque eu acho que é vandalismo. Acho que é vandalismo. Esse tipo de protesto com 

baderna eu sou contra. Eu votaria no “não”. Eu votaria no “não”. Porque eu não 

sou a favor desse tipo de protesto. Você é a favor desse tipo de protesto? Não: 1233 

pessoas estão dizendo não. Mas quase, quase, 1700 pessoas que não aguentam mais 

estão dizendo sim. A voz do povo é a voz de Deus. Tá pau a pau, mas tem muito mais 

gente dizendo que sim do que não. Se bem que tá pareado.  

Diante da surpresa frente aos resultados e apesar das declarações explícitas 

contrárias a “esse tipo de protesto”, o apresentador reformula a questão e refaz a 

pesquisa: 
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Será que nós formulamos mal a pergunta? Você é a favor do protesto com baderna? 

Eu acho que esta seria a pergunta. 2859 disseram que são a favor deste tipo de 

protesto. O cara que liga tá vendo ali tudo calmo, tudo tranquilo. Pode até achar que 

a pergunta é essa. Faça a pergunta da forma que eu pedi para formular. Repito: sou 

a favor de manifestação pacífica, sou contra aumento de ingresso, a favor de 

melhoria de transporte coletivo, não teria aumentado a passagem de ônibus, metrô e 

trem, eu não teria aumento, não teria aumentado mesmo, mas faça a pergunta do 

jeito que eu pedi, por favor. Você é a favor do protesto com baderna? Porque ali fica 

claro, senão o cara não entende. (...) Cadê a outra pesquisa que eu pedi para fazer aí, 

para ver se as pessoas entenderam mesmo? [ ele zera a pesquisa anterior e recomeça 

outra] Você é a favor de protestos com baderna?Está começando só a pesquisa. Para 

ver se o povo não tinha entendido da outra vez ou se tinha”. 

Novamente o apresentador é surpreendido pela resposta da opinião pública e 

acaba mudando completamente seu discurso: 

“[não: 986 / sim: 2321] Mas o povo já deu para sentir: o povo tá tão p...da vida com o 

aumento da passagem, não interessa se é de ônibus, trem ou metrô; o povo tá tão 

p...da vida que apoia qualquer tipo de protesto, pelo o que eu vi. Fiz duas pesquisas, 

achei até que uma palavra poderia simplesmente não estar sendo bem entendida, a 

palavra protesto, poderia englobar um protesto com baderna ou sem baderna, mas as 

duas pesquisas deram praticamente a mesma proporção, o mesmo resultado, as 

pessoas estão apoiando o protesto porque não querem o aumento da passagem”.  

José Luiz Datena, da TV Bandeirantes, que havia criticado as depredações em 

programas anteriores, passou a dizer que a manifestação era pacífica e um “show de 

democracia”: 

“Fazia muito tempo que não via uma manifestação democrática e pacífica assim. É o 

povo. (...) O povo está descontente. Eu falei que ninguém queria aumento. Entre 

bandido e polícia, prefiro a polícia. Entre povo e polícia, prefiro o povo”.   

O vídeo26 com Datena pedindo as duas enquetes no ar, ao vivo, ficando irritado 

com os resultados e surpreendentemente mudando de opinião foi parar nos Trending 

Topics, a lista dos assuntos mais comentados no Twitter, em São Paulo e também já tem 

mais de um milhão de visualizações no Youtube. 

                                                 
26 O vídeo pode ser acessado no link: http://www.youtube.com/watch?v=uVRFo2o6rpw 

http://www.youtube.com/watch?v=uVRFo2o6rpw
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Um vídeo27 publicado no Facebook pelo manifestante Marcelo Bari mostra 

cenas de jovens reunidos na Praça do Ciclista, localizada no final da Avenida Paulista, 

com as pessoas gritando “sem violência” e sendo gratuitamente atacados pela Tropa de 

Choque.  

Um fato novo ocorreu nesta noite de manifestações, a polícia passou a agredir à 

imprensa, além dos manifestantes. A imagem da repórter da Folha de S.Paulo com o 

olho sangrando, após ser atingida por uma bala de borracha correu o mundo, entretanto, 

para Cícero de Aquino Simões (2013, p. 13), pesquisador do Núcleo de Estudos em 

Tecnologia e Cidadania – Nuetec/Faeterj-Rio/Faetec, o fato de um de seus profissionais 

ter sido atingido durante a ação policial não fez, ainda, com que o jornal se posicionasse 

de forma diferente. O que ocorreu na verdade foi um lamento ao fato de a polícia não 

identificar a imprensa como sua aliada, pois, ela pode “oferecer um testemunho 

expurgado do radicalismo sectário que se impregnou nas manifestações contra o 

aumento da tarifa” (Folha de S. Paulo, 2013. p. 2), portanto, deveria ser vista como 

aliada. O jornal ainda chama a reivindicação por tarifa zero de “irreal”.   

Muito provavelmente pelos abusos da Polícia, pela amplificação da dimensão 

das manifestações, aos poucos os meios de comunicação começam uma mudança de 

discurso. A Folha publica editorial intitulado “Agentes do caos”, muito crítico à ação 

policial. A revista IstoÉ, na mesma linha, publica reportagem de capa “A volta da 

repressão”. O apoio às manifestações cresce não só em São Paulo, mas em todo o 

Brasil. As hashtags #mudabrasil, #changebrasil, #ogiganteacordou, dominam as redes 

sociais, refletindo a exaltação à mobilização popular.  

A abertura da Copa das Confederações, no dia 15 de junho, mudou o perfil das 

manifestações, passando os gastos públicos com o megaevento esportivo para o centro 

das discussões. Mais de 300 mil brasileiros tomaram as ruas de 12 capitais no dia 17 de 

junho, num ato pacífico e que terminou com muito quebra-quebra em algumas capitais, 

inclusive Rio de Janeiro e São Paulo. O jornal Folha de S.Paulo só volta a tratar das 

manifestações em 18 de junho, um dia após a presidenta Dilma Rousseff ter sido vaiada 

na abertura da Copa das Confederações. O jornal procurou dar a entender que as vaias à 

presidenta estavam relacionadas aos protestos que se espalhavam pelo país.  

                                                 
27 O vídeo pode ser acessado no link: 
https://www.facebook.com/gtemplomistico/posts/554481417928151 

https://www.facebook.com/gtemplomistico/posts/554481417928151
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No dia 17 de junho, por volta das 18 horas começa o quinto grande ato em São 

Paulo e em mais de 30 cidades brasileiras, incluindo 11 capitais. Chama atenção a 

diversidade de reivindicações e insatisfações, ou seja, ampliam-se os motivos da 

revolta: Já não eram somente pelo aumento da tarifa do transporte. Na cidade de São 

Paulo, o ato seguiu pacífico, sem nenhuma interferência da polícia. O Jornal Nacional 

da Rede Globo, cobre ao vivo os protestos e ressalta o caráter pacífico das 

manifestações. A defesa ao direito ao cidadão se manifestar é uma das narrativas.  

O jornalista Caco Barcellos, da Rede Globo, é hostilizado e impedido de 

trabalhar por um grupo de aproximadamente 100 manifestantes que participavam da 

concentração do protesto no Largo da Batata, região Oeste da cidade de São Paulo. 

Barcellos foi cercado por manifestantes que tentaram expulsar o jornalista da 

manifestação aos gritos de “manipulador” e palavrões.  

No dia seguinte, a cobertura dos principais jornais é predominantemente voltada 

à difusão de pauta dos protestos. Expressões como “pauta ampla”, “novas 

reivindicações” são utilizadas para caracterizar a linguagem do movimento. A cobertura 

da Folha de S.Paulo mostra a difusão de pautas dos manifestantes e coloca isto em 

destaque na capa: 

 

Milhares vão às ruas ‘contra tudo’ (Folha de S.Paulo) 

 

No final do dia 18 de junho de 2013, tem início o sexto grande ato contra o 

aumento da tarifa com concentração na Praça da Sé, na região central da cidade de São 

Paulo. A manifestação se divide em duas. O primeiro grupo se concentra na Prefeitura, 

onde um pequeno grupo tentar invadir o prédio. O segundo se dirige à Avenida Paulista. 

Segundo a socióloga Elena Judensnaider (2013, p. 198), nos arredores da Prefeitura a 

situação é de descontrole: “lojas são saqueadas, edifícios são depredados e por fim, um 

veículo da emissora Record estacionado em frente ao prédio é incendiado”.  

A distinção entre vândalos e manifestantes e a dispersão de pauta são as 

características mais enfatizadas na cobertura dos meios de comunicação. O programa 

Profissão Repórter também cobre os protestos, mostrando a hostilidade inclusive à 

própria mídia, e diz ter descoberto o que querem os manifestantes: “corrupção, roubo, 

impunidade: 20 centavos foi só o estopim”.  
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Nesta noite, só o coletivo alternativo Mídia Ninja  cobriu o confronto entre 

manifestantes e a Tropa de Choque da Polícia Militar na Rua Augusta, em São Paulo, 

com imagens feitas de um smartphone e postadas no canal online PósTV. A 

“exclusividade se refletiu nos acessos, que chegaram a 180 mil” (Rapp; Rocha, 2013: 

A19). Houve protestos também contra a Rede Globo, aliás, gravados pela Mídia 

Ninja28.  

No dia 19 de junho, a Folha de S. Paulo retorna ao tema. Segundo Simões 

(2013), neste dia a comum presença de dois editoriais por edição, sede lugar para apenas 

um, e este inicia com uma mea culpa afirmando que as manifestações em geral são 

pacíficas, que os atos mais extremos foram provocados por uma minoria e que foi um 

equívoco subestimar as ações do Movimento Passe Livre. A expressão “não são só por 

20 centavos” foi utilizada para justificar que as manifestações vão além do aumento das 

tarifas, a insatisfação com os governos de Dilma Rousseff, Alckmim, Sérgio Cabral e 

Fernando Haddad, chegaram aos protestos. “Destacam-se nesse editorial, o elogio à 

polícia paulista que “se redimiu” dos abusos anteriores e que é a classe média a grande 

protagonista dos protestos e que a inflação levou mais pessoas às ruas do que a ação 

truculenta da polícia”. (Simões, 2013, p. 12)  

Logo após o jogo do Brasil, o Governador Geraldo Alckmin e o Prefeito 

Fernando Haddad convocam uma coletiva para anunciar a revogação do aumento da 

tarifa do transporte público.  

Em 20 de junho, um ato público no Rio reivindicou contra as PECs 37 e 33, a 

chamada cura gay, o ato médico e, principalmente, contra os altos gastos com a Copa 

das Confederações FIFA de 2013 e com a Copa do Mundo FIFA de 2014. Neste dia 

mais de 1,5 milhão de pessoas ocuparam as ruas em 120 cidades. A presidente Dilma 

Rousseff fez um pronunciamento no dia 21 de junho sobre as manifestações no Brasil. 

Em cadeia nacional de rádio e televisão, Dilma disse estar atenta às reivindicações feitas 

pela população que foi às ruas durante os protestos em diversas cidades brasileiras e 

destacou que o pedido de mudança é legítimo, mas condenou os atos de vandalismo e 

violência.  

                                                 
28 O vídeo pode ser acessado no link: http://pt.twitcasting.tv/midianinja_sp  

http://pt.twitcasting.tv/midianinja_sp
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Desde o começo do movimento, a dinâmica tradicional da agenda setting foi 

quebrada, uma vez que os meios tradicionais começaram a utilizar informações 

divulgadas nas mídias sociais para planejar sua programação. Percebe-se que as 

discussões circulantes nas redes sociais não mais representavam em sua totalidade o que 

estava sendo difundido nas mídias tradicionais e houve até certo confronto por parte dos 

grandes meios nas informações que circulavam nas redes, caracterizando-se quase como 

uma guerra midiática entre a grande imprensa e a contra informação que vinha das ruas. 

Mas percebendo que a população não estava de acordo com o que era divulgado pelos 

meios tradicionais, os veículos mudaram de opinião, alinhando-se àquela publicada 

pelos usuários das redes sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agendamento
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“Some brazilians choose protests over Wold Cup” 
 (Alguns brasileiros escolhem protetos,  

ao invés, da Copa do Mundo) 
Jornal USA Today – 09 de jun. 2014 

 
 
 
Capítulo II – DESDOBRAMENTOS DAS JORNADAS DE JUNHO 

 
3.1 A Repercussão na Imprensa Internacional 

As manifestações no Brasil tiveram grande repercussão internacionalmente, não 

somente porque vivemos numa sociedade em rede e praticamente de imediato, as 

notícias se espalham pelo mundo, mas especialmente porque os protestos vinham 

acontecendo durante a Copa das Confederações, já apelidada de Copa das 

Manifestações, um megaevento midiático. O mundo olhava para o Brasil com maior 

atenção com a proximidade dos megaeventos que o Brasil iria sediar. Desde os 

primeiros atos, as Jornadas de Junho ganharam evidência na imprensa internacional. 

Os atos que reuniram milhares de pessoas nas principais capitais brasileiras 

foram destaque em alguns dos principais portais jornalísticos estrangeiros. Os veículos 

procuraram falar sobre as causas dos protestos e apontaram, quase sempre, a 

insatisfação com problemas sociais, a violência e com o alto custo das obras da Copa 

das Confederações e da Copa do Mundo.  

De uma forma inesperada, o futebol e os grandes eventos esportivos se tornaram um 

símbolo das aflições do Brasil: corrupção, brutalidade policial, serviços públicos ruins, 

preços altos e criminalidade. Algumas manchetes selecionadas abaixo ilustram a crise 

midiática do Brasil no mundo. 

O jornal El País, da Espanha, disse que o Brasil vive as manifestações com 

maior adesão popular em décadas. Em uma detalhada reportagem, o periódico tentou 

explicar o que estava acontecendo no país com base em entrevistas com manifestantes. 

O El País também abordou que as convocatórias foram feitas pelo Movimento Passe 

Livre, que tudo começou por conta do aumento da tarifa do transporte público, mas 

agora as razões do protesto eram mais amplas e ambiciosas. No site do “El País”, foi 
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criado um tópico especial chamado “Protestos no Brasil”, que reúne a série de 

reportagens sobre o movimento social no país.  

 

 

Já o New York Times, um dos principais jornais dos Estados Unidos, publicou 

que os manifestantes demonstraram força. Segundo o veículo, os protestos evoluíram 

para um movimento amplo, variedade de assuntos, incluindo o alto custo de vida. O 

jornal também indica que existe um paralelo entre os protestos brasileiros e os da 

Turquia. Mas, a edição que mais chamou atenção foi a do dia 19 de junho, o jornal deu 

sua foto principal, de capa, para o flagrante de um abuso policial ocorrido nas ruas do Rio 

de Janeiro, em que Policiais Militares lançaram, de uma distância mínima, um forte jato de 

spray de pimenta no rosto de uma manifestante.  

Nesta reportagem, além de listar as reivindicações, eles abordam a denúncia de que 

líderes do governo brasileiro estão mais preocupados com a imagem do país, construindo 

grandes estádios para a Copa do Mundo, quando serviços básicos como saúde e educação 

permanecem precários, para a maior parte da população.  
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Capa do New York Times, com foto da Agência Associated Press (AP), em destaque – Reprodução de Internet. 

 

 

Ainda nos Estados Unidos,  o jornal "USA Today" falou em protestos pacíficos, em 

pessoas, em São Paulo, indo às ruas no que ele chamou de "atmosfera de Carnaval", com 

batuques e jingles contra a corrupção. O jornal norte-americano destacou o fato de que os 

protestos acontecem antes da Copa do Mundo, das Olímpíadas e, agora, está no meio da 

Copa das Confederações.  

O The Guardian, da Inglaterra afirmou que o Brasil viveu uma das maiores 

noites de protesto em décadas enquanto mais de 100 mil pessoas tomaram as ruas. Os 

motivos, de acordo com a reportagem do dia 18 de junho de 2013, seriam a frustração 

contra a repressão policial, maus serviços públicos e altos custos para a Copa do Mundo 

de futebol. O jornal inglês pediu aos seus leitores, que mandassem seus relatos sobre o que 

andava acontecendo no Brasil, principalmente se estivessem nas manifestações. Na 

reportagem intitulada "Compartilhe suas histórias com o The Guardian", a publicação falou 

sobre a violência policial de alguns dias dos protestos. Como podemos observar logo abaixo 

na figura reproduzida: 
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E no dia 22 de junho, em reportagem de página inteira, o diário britânico publicou 

que os protestos realizados em diversas cidades do Brasil "lançam uma dúvida sobre a 

Copa do Mundo". De acordo com a publicação, as manifestações provocaram cenas 

"improváveis de serem vistas no país fanático por futebol e é a última coisa que os 

organizadores da Copa do Mundo desejavam ver no Brasil antes do torneio do ano que 

vem". Entre as cenas ditas inimagináveis, o jornal lista "torcedores de futebol fugindo 

de balas de borracha, ruas que conduzem a estádios bloqueadas por multidões 

enfurecidas, cartazes contra a Fifa e seus representantes.  

O também inglês “The Financial Times" deu destaque sobre o movimento de 

estudantes jovens que ecoava em diversas cidades do país. O veículo descreveu o 

movimento no País como parte das ações na América Latina. "Os protestos no Brasil 

seguem uma série de movimentos nos países vizinhos, dos 'panelaços' na Argentina até 

manifestações de estudantes sobre o custo da educação no Chile".  

A edição em inglês da rede árabe “Al Jazeera” estampou a insatisfação pública com 

os preços do transporte público e os gastos para a Copa. E a versão online, e em português, 

da publicação alemã "Deutsch Welle" falou em "maiores manifestações em 20 anos tomam 

cidades do Brasil". Outra publicação alemã, o jornal "Die Welt" falou em milhares de 

brasileiros que saíram nas ruas para demonstrar sua raiva diante da corrupção e de um 

sistema caro de transporte. Sabemos que durante as manifestações, a rotina das grandes 

cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, mudou. 
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Assim como as imagens estampadas nos veículos jornalísticos, que mais se assemelham a 

um país em guerra civil: carros e ruas incendiadas, violência policial, multidões protestando 

e civis correndo. Segundo Cecília Andreucci (2013, p. 10), professora de Marketing da 

Fundação Getúlio Vargas – FGV, “algumas destas imagens chamam atenção pela multidão 

protestando, outras pela violência da polícia, pelo vandalismo ou, simplesmente, pelo caos 

retratado nestas imagens”.  

 

New York Times, 19 de junho, 2013 - Protestos em São Paulo - Mauricio Lima / NYT 

 

New York Times, 19 de junho, 2013 – Carro incendiado no Rio de Janeiro - Nelson Almeida, Agence 

France-Presse, Getty Images 
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Washington Post, 18 de junho, 2013 - Felipe Dana, AP Photo 

 

Os protestos no Brasil foram ganhando importância no cenário e na imprensa 

internacional. Muitas imagens das Jornadas de Junho circularam o planeta, dando uma 

nova perspectiva sobre o país, geralmente associado ao estereótipo de destino exótico,  

“povo cordial e malandro, como apresentado em Raízes do Brasil (HOLANDA, 1995) e 

O que faz o brasil, Brasil? (DAMATTA, 1986), imagens bem diferentes de um Brasil 

que adora samba, carnaval e futebol, tão propalada pelas vozes oficiais do Brasil no 

exterior. 

Durante os protestos na Copa das Confederações, o torcedor brasileiro mostrou 

que o fanatismo pelo futebol não superou o sentimento de indignação e revolta contra 

corrupção e a revogação de seus direitos. Isto foi motivo também de indignação para 

alguns pesquisadores de comunicação e esporte e para a mídia especializada nesta área. 

Motivo de levantar o questionamento se ainda podemos ser chamados de país do 

futebol, como veremos a seguir.  
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3.2 Ainda Somos o País do Futebol? 
 

Na dissertação de mestrado O Futebol Midiático: Uma reflexão crítica sobre o 

jornalismo esportivo nos meios eletrônicos29, de nossa autoria, traçou-se um panorama 

histórico sobre o futebol, evidenciando a importância dessa manifestação social e cultural 

nas sociedades. Como esporte mais praticado e visto no mundo, está ligado às diversas 

manifestações culturais como a música, dança, literatura, cinema, dramaturgia, mexendo 

com emoções, medos, contradições, ideologias, simbolismos e imaginários das massas, 

refletindo amplamente nas relações deste esporte com a sociedade, que se faz presente tanto 

na economia quanto na política, por meio da cultura futebolística. 

O esporte, além de ser prática física, é um elemento cultural e se constitui em 

fenômeno social. Algumas definições destacam sua importância, ressaltando o fato de 

que o futebol é um “idioma universal” que pode ser compreendido e assimilado direta e 

instantaneamente pela maioria das pessoas em diferentes culturas. O francês Jules 

Rimet, antigo presidente da Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA), dizia 

que “se dermos uma bola de futebol e um árbitro a onze jovens, de onze diferentes 

países, falando línguas diferentes e pertencentes a distintas raças e religiões, eles têm 

muitas possibilidades de se entender, jogar e divertir-se, e provavelmente acabarão 

sendo amigos” (apud COSTA, 1999, p. 10).   

Para o historiador Gustavo Amorim Rodrigues (2012, p. 4), durante as guerras 

mundiais, esse esporte começou a ser praticado pelos soldados nos momentos de folga 

ou tréguas. Essa prática foi sendo estimulada com a difusão do esporte pelos ingleses. O 

contato dos ingleses com outros povos contribuiu para a difusão, muitas vezes contra a 

vontade dos mesmos, da prática deste esporte entre muitos povos. É nesse momento que 

cada país vai desenvolver uma forma de se lidar com o esporte, com suas próprias 

características e estilos de jogo. Segundo Hilário Franco Júnior: 

 
A Inglaterra ia sendo obrigada a reconhecer a crescente 
participação de países. Mesmo não tendo colaborado na 
fundação da FIFA [...] ingressou nela pouco depois, para, 
contudo se afastar em 1920 (porque não aceitava a participação 
dos países vencidos na primeira guerra) retorna em 1924, retira-
se em 1928 e volta apenas em 1946. (FRANCO, 2007, p. 23-24)  

                                                 
29 RANGEL, Patrícia. O Futebol Midiático: Uma reflexão crítica sobre o jornalismo esportivo nos meios 
eletrônicos. Disponível em http://casperlibero.edu.br/mestrado/dissertacoes/o-futebol-midiatico-uma-
reflexao-critica-sobre-o-jornalismo-esportivo-nos-meios-eletronicos/ 
 
 

http://casperlibero.edu.br/mestrado/dissertacoes/o-futebol-midiatico-uma-reflexao-critica-sobre-o-jornalismo-esportivo-nos-meios-eletronicos/
http://casperlibero.edu.br/mestrado/dissertacoes/o-futebol-midiatico-uma-reflexao-critica-sobre-o-jornalismo-esportivo-nos-meios-eletronicos/
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Com o passar dos tempos, o futebol passou a fazer parte da cultura dos povos, de 

uma forma mundial, mas, claro, carregando também características próprias de cada 

país. No Brasil, este esporte se insere nas raízes da cultura e da sociedade brasileira, 

desde os primórdios quando trazido da Inglaterra, em 1894, por Charles Miller. O 

futebol, enquanto fenômeno cultural, é percebido quando está inserido nas superstições 

do povo, nas crendices e até como uma forma de religião beirando o fanatismo.  

Se a cultura é também o complexo de padrões de comportamento, de crenças, de 

instituições, de manifestações artísticas, intelectuais e simbólicas transmitidos 

coletivamente e típicos de uma sociedade, nesse contexto, o futebol pode ser entendido 

como um conjunto de símbolos que expressam a sociedade brasileira.  

A professora Márcia Regina da Costa, do Departamento de Antropologia e 

coordenadora do Núcleo de Estudos do Cotidiano e de Cultura Urbana da Pontifícia 

Universidade Católica (PUC-SP), afirma que o futebol cria um sentimento de 

proximidade e de reconhecimento não apenas entre as pessoas de certo país que torcem 

pelo seu time, como também entre torcedores de outras localidades espalhados pelo 

planeta. “Na sociedade capitalista contemporânea que acelera a produção de um 

sistema, gerando um isolamento e o desenraizamento social, o futebol produz relações 

de proximidade e identificação entre pessoas que, em muitos casos, encontram-se 

espalhadas ao redor do mundo” (1999, p. 09).  

Provavelmente essas são, em conjunto com a imprevisibilidade de uma partida, 

algumas das razões que fazem com que o futebol atraia multidões de seguidores 

apaixonados em quase todo o mundo. O futebol foi fundamental para o processo de 

constituição de nossa identidade nacional. Ele sempre esteve arraigado no povo 

brasileiro. Funciona como um elemento propagador dos discursos e anseios da 

sociedade do Brasil.  

No início do século XX, o futebol que nasceu elitizado, foi se popularizando e 

serviu, como reflete o historiador Carlos Eduardo Sarmento, para reafirmar a condição 

de “meio de expressão das construções imaginárias acerca da identidade nacional” 

(2013, p.32). Após a profissionalização, em 1933, esta prática esportiva serviria como 

elemento de ascensão social e de uma construção da identidade nacional. 

Com a popularidade, a prática do futebol saiu das elites e se espalhou pelos 

subúrbios e pelas classes sociais menos favorecidas no país. Surgiram embates sobre o 

racismo, o próprio profissionalismo do esporte, que impulsionou a imprensa esportiva e 
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uma rápida ascensão social para os jogadores de periferia e de classes menos 

favorecidas da sociedade.  

A sociedade brasileira inicia também seu processo de urbanização, em virtude 

do investimento do capital industrial europeu nas principais cidades brasileiras, logo 

após a Primeira Guerra Mundial. O sociólogo Waldenyr Caldas (1990, p. 42) explica 

que: “este fato, como era de se esperar, estimula o primeiro movimento populacional em 

grande escala, do homem rural para o meio urbano”. Portanto o desenvolvimento do 

futebol está estreitamente ligado à industrialização e ao surgimento das grandes cidades. 

Ele não pode ser desvinculado das condições históricas que marcaram o fim do século 

XIX e o início do século XX. Sua democratização e consagração como elemento da 

cultura nacional, dá-se nos anos 30, quando ocorre a profissionalização em 1933. Após 

isso, o esporte tornou-se um fenômeno de massas, atingindo as diferentes classes sociais 

do Brasil. Sendo assim, afirmamos que o futebol se insere na sociedade brasileira seja 

no aspecto social, político ou cultural.  

A ideia do “país do futebol” foi uma construção histórica que teve um papel 

importante na formação da nossa identidade nacional. Este esporte passou por um 

intenso processo de incorporação cultural até se constituir no que os brasileiros chamam 

de a paixão nacional. O futebol e outras manifestações culturais como o carnaval, por 

exemplo, passaram a fazer parte do projeto de construção da nacionalidade, e nisto o 

jornal, o rádio, os governantes e os mediadores culturais tiveram um papel fundamental. 

A partir da Era Vargas, o futebol evidenciou-se como uma expressão da 

nacionalidade do povo, e foi bastante utilizado para construir com eficácia a imagem 

homogeneizante do “ser brasileiro”. Para os historiadores Francisco Carlos Teixeira da 

Silva, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, e Ricardo Pinto dos Santos, 

Coordenador-Geral do Centro de Memória Vasco da Gama, outras expressões como 

“Brasil, a pátria de Chuteiras” encontraram uma plataforma de afirmação como uma 

potência mundial, goleando e driblando seus próprios colonizadores e abandonando, 

mesmo que por noventa minutos, o complexo de “vira-lata” intrínseco ao povo. 

 
A potencialidade do esporte para reconstruir nossa história, ou 
(...) reinventar tradições: o futebol seria nosso redentor, aquele 
que nos permitiria e nos impeliria a abandonar nossa excessiva 
humilde, fruto da opressão histórica (DA SILVA; DOS 
SANTOS, 2006, p. 276). 
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Mas as mudanças ocorridas na sociedade brasileira nas últimas décadas, com as 

transformações culturais decorrentes do processo de globalização e de midiatização, o 

conceito de que o futebol representa o Brasil ou segundo o antropólogo Roberto 

DaMatta (2011, p. 87), o “futebol é o ópio do povo brasileiro”, fica cada vez mais 

fragilizado. Essa percepção nos faz concordar com o sociólogo Ronaldo Helal (2014) 

que não nega a força nem a eficácia simbólica do futebol, mas questiona o papel dessa 

representação na virada do século, bem como a atual intensidade de seu impacto no 

cotidiano brasileiro.  

A Pátria de Chuteiras, termo criado pelo escritor e jornalista brasileiro, Nelson 

Rodrigues, tem origem em várias de suas obras sobre futebol. Em uma crônica no jornal 

O Globo, de 02 de junho de 1976, Nelson Rodrigues começa da seguinte forma: 

Amigos, a vitória de anteontem justifica uma meditação sobre o 
escrete. Pergunto: - para nós, o que é o escrete? Digamos: - é a 
pátria em calções e chuteiras, a dar rútilas botinadas, em todas 
as direções. O escrete representa os nossos defeitos e as nossas 
virtudes. Em suma: - o escrete chuta por cem milhões de 
brasileiros. E cada gol do escrete é feito por todos nós. (O 
Globo, 02/06/76). 

 

A expressão eternizada por Nelson Rodrigues – síntese do peso do futebol para a 

construção do sentimento nacionalista invocado desde o Getulismo dos anos 1930 – 

soou deslocado, às vésperas não somente da Copa das Confederações, como também da 

Copa do Mundo. Diante dos frequentes protestos e manifestações com causas múltiplas 

que ocorreram em junho de 2013, percebe-se que algo mudou na relação entre futebol, 

cultura e identidade nacional no Brasil da atualidade, e parece que cada vez cabe menos 

a história de que o futebol é o ópio do povo.  

O título de “país do futebol”, conquistado após as vitórias em Copas do Mundo, a 

intensidade das comemorações dos torcedores e o entusiasmo que permeia o domínio deste 

esporte no Brasil são conhecidos mundialmente. Crescemos e aprendemos que ser brasileiro 

é gostar de futebol e que o esporte oferece a melhor analogia de nosso comportamento: um 

povo que sobrevive a todas as adversidades com ginga e alegria, assim como sua seleção.  

Mas na Copa das Confederações não foi bem assim. O evento que foi realizado 

como etapa preparatória e de teste para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, foi marcado 

por uma série de protestos, muitos questionando a sua própria realização e outros abordando 

assuntos das políticas públicas do País. Durante os quinze dias do evento, realizado de 15 a 

30 de junho, a população do país deixou o futebol de lado para acompanhar outro 
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espetáculo: as manifestações pelo Passe Livre, que ocorreram simultaneamente em diversas 

cidades do Brasil. Muito provavelmente, a Copa das Confederações funcionou como um 

ambiente midiático favorável aos protestos. Este sim foi o principal assunto na imprensa e 

nas conversas de bares no período. 

Provavelmente o futebol não funciona mais como o ópio do povo, como se 

suspeitou no passado e parece mesmo estar perdendo o posto de símbolo da identidade 

nacional. Para o jornalista Anderson Gurgel (2013, p. 10), com o crescimento dos atos e da 

repressão policial, novos manifestantes aderiram e novos temas foram surgindo, inclusive a 

questão da realização de uma Copa do Mundo no Brasil, em função do início da Copa das 

Confederações: “o descontentamento com os gastos com a gestão dos megaeventos em 

diálogo com a percepção de que áreas importantes – como saúde e educação – não estavam 

contando com a devida preocupação que os governantes estavam dando à organização dos 

torneios esportivos foi um estopim para esse eixo dos protestos”. 

A Copa das Confederações trouxe à tona uma série de discussões alheias ao 

universo do futebol. O megaevento propiciou debates políticos, econômicos e sociais, tendo 

o futebol como pano de fundo. Portanto, assim como a massa jovem hoje utiliza as redes 

sociais como forma de expressão, o futebol também funciona como discurso propagador 

dos anseios do povo brasileiro. “Queremos hospital padrão Fifa”, ou “Fifa Go Home”, 

foram algumas das frases mais estampadas em cartazes durante as manifestações. 

Apesar de saber que este não foi o único motivo dos protestos, interessante 

compreender porque tanta indignação também contra a Fifa, tema do próximo item 

desta tese.   

 

 

3.3  Copa do Mundo Padrão FIFA 
 

O futebol é considerado como o esporte mais popular do mundo, bem como o 

que mais mobiliza pessoas ao mesmo tempo, com o mesmo objetivo, o qual é tido por 

muitos como uma manifestação cultural capaz de despertas paixões, desejos e 

sentimentos. O futebol acima de tudo é hoje um grande negócio, que movimenta 

milhões de dólares e envolvem empresários, jogadores milionários, contratos, 

marketing, direito de transmissão para Televisão, anunciantes, arenas com padrão 

internacional, entre outros itens.  
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Assim, o futebol foi difundido para todos os países, e se no início era praticado 

pela burguesia da sociedade, em pouco tempo já atingia a todas as classes sociais, 

popularizando-se. No início do século XX, este esporte já estava difundido pelas 

diversas partes do mundo, sendo praticado por um número imenso de pessoas. Nesse 

período, o Brasil passa a participar de competições internacionais, quase sempre com 

destaque, e muitas vezes brilhando nos gramados, com jogadores mencionados até os 

dias de hoje, como Pelé, Zico, Garrincha, Rivelino, Sócrates, Romário, Ronaldo, que 

fizeram o Brasil se apresentar nos campos como uma das melhores seleções de futebol 

do mundo.  

As Copas do Mundo de futebol passaram a ser uma das maiores mobilizações 

populares, como uma paixão nacional, não havia apenas um jogo em campo, o país 

entrava e se colocava em jogo. Portanto, podemos dizer que o futebol é o esporte mais 

popular do mundo, praticado em todos os continentes, independentemente da cor, raça 

ou classe social, possuindo ligas e confederações. Reúne bilhões de torcedores ao redor 

do globo vibrando por seus clubes e seleções nacionais. É justamente por movimentar 

bilhões de pessoas, que o futebol deixou de ser um simples jogo para se tornar um 

grande negócio. Sobre o assunto, o historiador Luciano Banchetti (2009) afirma que: 

 

A esfera do esporte como um todo, mas, mais especificamente, 
a modalidade do futebol, viveu um processo, não apenas no 
Brasil, mas em diversas outras partes do planeta, que percorreu 
todo o século XX e o transformou num elemento articulador de 
um campo vasto e dinâmico da economia em todos os níveis, 
desde o regional até o global. Nessa primeira década do novo 
milênio, consequentemente, percebe-se que a atividade está 
sendo encarada como um lucrativo negócio a ser cada vez mais 
explorado e potencializado para os altíssimos lucros possíveis 
diante de uma economia globalizada. (BANCHETTI, 2009, p. 
253) 

 

A Copa do Mundo de Futebol é o evento futebolístico mais expressivo, 

lucrativo e mais esperado do mundo, visto que só ocorre de quatro em quatro anos, é 

responsável por movimentar quantias imensuráveis de dólares anualmente, 

considerando-se os contratos televisivos e patrocínios, bem como em decorrência da 

transição de jogadores. 

Para Eric Hobsbawm, historiador britânico, (2007, p. 93) a transformação do 

futebol em um negócio lucrativo deve-se muito à mídia, segundo ele “graças à televisão 
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global, esse esporte universalmente popular transformou-se em um complexo industrial 

capitalista de categoria mundial (...)”. É uma cadeia produtiva complexa, que envolve 

uma série de elos e que gira em torno do futebol, tendo como ponto chave e acima de 

todo o processo a poderosa FIFA. Sobre a cadeia produtiva, Leoncini e Silva (2005) 

esboçam o seguinte esquema: 

 
Esquema da cadeia produtiva no futebol 

 
Fonte: Leoncini e Silva (2005) 

 

A FIFA (Fédération Internationale de Football Association), em português 

Federação Internacional de Futebol, vigente até os dias de hoje, foi fundada em 1904, 

com o objetivo de organizar o futebol ao redor do mundo, sendo responsável por 

realizar campeonatos entre times e seleções de países. Dentre essas competições pode-se 

citar o Mundial de Clubes e a Copa do Mundo de Futebol. Durante duas semanas, a 

maior entidade do futebol do mundo, a FIFA, ficou de olhos atentos no desenrolar da 

Copa das Confederações, torneio preparatório para a Copa do Mundo 2014. Afinal, 

entre tantos números acerca da Copa do Brasil, também impressionam aqueles que 

diziam respeito às expectativas de lucro da FIFA. Conforme relata Aírton de Farias,  

historiador da Universidade Federal do Ceará, um estudo da consultoria BDO, apontava 

que a entidade iria lucrar com o Mundial de 2014 em torno de R$ 10 bilhões: 
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A estimativa levara em conta as receitas que a FIFA projetava para o 
mundial. Direitos de transmissão, patrocínios e licenciamentos 
compõem o montante, que, conforme o estudo, poderá ultrapassar em 
36% o faturamento com a Copa do Mundo da África do Sul de 2010. 
Em relação à Copa da Alemanha de 2006, o crescimento é ainda maior, 
cerca de 110% a mais”.  (FARIAS, 2014, p. 505) 

 

Quando um país se candidata ao processo de seleção para a realização de uma 

Copa, se submete também às regras da Fifa para ser escolhido como sede desse evento. 

Foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em 2007, aceitou todas as condições 

que a FIFA apresentou. Também o Brasil, quando se candidatou, sabia que precisaria 

atender a várias exigências, principalmente em relação aos estádios que teriam que ser 

reformados e construídos. Até estádios em boas condições, como o Maracanã, foram 

reformados para atender ao “padrão FIFA”. A obra no Rio de Janeiro, inicialmente 

orçada em 600 milhões de reais, ultrapassou os 900 milhões de reais. Além disso, os 

nomes das arenas são impostos pela entidade. A FIFA não utiliza em seu site oficial o 

nome Mané Garrincha quando se refere ao estádio de Brasília. Ela é contrária ao antigo 

nome, pois entende que os estádios devem ter nomes internacionais. 

Mas as obras em todos os estádios estavam atrasadas o que acarretou em 

irritação por parte da FIFA e uma declaração bastanate polêmica potencializando a 

indignação do povo brasileiro. Em março de 2012, o secretário-geral da entidade, 

Jérome Valcke, afirmou que o Brasil merecia "um chute no traseiro", para que as obras 

andassem mais rápido. A FIFA também se irritou com a demora na aprovação da Lei 

Geral da Copa, e aí um dos pontos mais polêmicos foi a proibição da lei da meia entrada 

de ingressos, posteriormente aprovada. Apesar das alterações que o governo brasileiro 

conseguiu realizar na Lei Geral da Copa, alguns pontos continuavam favorecendo a 

FIFA e prejudicando o Brasil. 

A Lei geral da Copa rege as relações entre o Brasil e a FIFA, dando, na prática, 

superpoderes à entidade como suspensão do pagamento de impostos, criação de zonas 

de exclusividade em cidades e suspensão de atividades comerciais de empresas que não 

sejam parceiras da FIFA. A lei ainda estabelece as regras de entrada nos estádios. 

Alguns exemplos do prejuízo que essa legislação traz para a população, segundo a 

jornalista Marina Amaral (2013), da Agência de Reportagem e Jornalismo 

Investigativo, Copa Pública, são:  
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- Zonas de exclusão: A FIFA estabelece uma área em um raio de até 2 quilômetros em 

volta do estádio –  a zona de exclusão –  como seu território. Ali controla a circulação 

de pessoas, a venda de produtos, fiscaliza o uso de marcas que considera suas – o 

próprio nome do evento Copa 2014 e o mascote, entre outros. Protege a exclusividade 

de venda dos produtos de seus patrocinadores – da cerveja ao hambúrger.  

 

- Isenções fiscais, exceções legais: a criação de punições e tipificação de crimes para 

proteger os interesses da FIFA e seus parceiros, que pune, por exemplo, quem utiliza 

símbolos da Copa para promover eventos em bares e restaurantes ou que fere a 

exclusividade das marcas da FIFA – é um dos  abusos permitidos pela Lei Geral da 

Copa. Isenta de impostos uma série de entidades e indivíduos indicados pela FIFA 

prejudicando as receitas do país que arca até com toda a responsabilidade jurídica em 

acidentes/incidentes, danos e processos, incluindo o pagamento dos advogados da FIFA 

e parceiros. 

 

-Elitização dos estádios e preços dos ingressos - As reformas nos estádios brasileiros 

para seguir as recomendações da FIFA reduziram ou extinguiram lugares populares nos 

estádios, ampliando a área de camarotes e lugares marcados, principalmente no 

Maracanã, no Rio de Janeiro e no Mineirão, em Belo Horizonte, que perderam quase 

50% da capacidade. Como resultado, o preço dos ingressos subiu mesmo nos jogos 

comuns. Quanto aos ingressos para a Copa 2014, enquanto 200 mil pessoas assistiram a 

partida final contra o Uruguai em 1950 no Maracanã, apenas 74 mil ingressos serão 

colocados à venda para a final no mesmo estádio em 2014.  

 

Sobre os ingressos para a Copa do Mundo 2014 sediada no Brasil, e todda sua 

dinâmica de vendas, o professor da Universidade Mackenzie e membro do Grupo de 

Pesquisa em Comunicação e Esporte da Intercom, Anderson Gurgel, afirma:   

 
O processo de venda de ingressos, por si só, ganha um tom de 
“competição à parte”.  Do total, há ingressos reservados para o staff da 
Fifa e para os patrocinadores. O restante é disputado acirradamente por 
torcedores. De certa maneira, como os 64 jogos despertam muito 
interesse, há várias etapas para tentar comprar ingressos e ter o direito 
de ver as partidas in loco. Por isso, há vendas diretas, com torcedores 
tentando, a partir do site de vendas, adquirir ingressos, e venda após 
sorteio. Fifa insere o elemento “sorte”, como forma de fazer justiça e 
dar “a mesma oportunidade a todos” na compra de ingressos. Estar no 
jogo de abertura e, principalmente, na final da competição já traz uma 

http://www.apublica.org/2013/01/copa-do-mundo-olimpiadas-leis-estado-de-excecao/
http://www.apublica.org/2013/01/copa-do-mundo-olimpiadas-leis-estado-de-excecao/
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aura de status para os espectadores e funcionam como uma vitória 
simbólica. (GURGEL, 2014, p. 6)  
 

 

Um dos fatores de protestos contra a Copa foram os gastos. Uma priorização de 

recursos que a população questionou nas ruas, assim como a concentração do dinheiro 

público na construção de estádios, em muitos casos, como em Manaus e Cuiabá, 

“elefantes brancos” com provavelmente pouquíssimo futuro aproveitamento. Além 

disso, as obras de mobilidade urbana, apresentadas pelo governo como o principal 

legado para as cidades-sede, que em junho de 2013, estavam orçadas em 12 bilhões de 

reais, privilegiam os acessos viários para carros (viadutos, alargamentos de avenidas) e 

a rota aeroportos-hoteis-estádios que não é necessariamente a prioritária para a 

mobilidade urbana no cotidiano das cidades, em especial uma metrópole como São 

Paulo. Um exemplo claro é Itaquera, onde as obras reivindicadas pela comunidade 

foram suspensas enquanto se investe a todo vapor nas obras de acesso ao estádio. A 

Copa de 2014 foi, sem dúvidas, a mais cara da história. De acordo com o Tribunal de 

Contas da União30 - TCU, quase R$ 26 bilhões foram gastos em obras para o evento, 

cerca de R$ 8,3 bilhões de financiamentos federais, R$ 6,3 bilhões em recursos diretos 

federais, R$ 4 bilhões estaduais, R$ 1 bilhão municipais e R$ 4 bilhões de outras fontes. 

As obras dos estádios custaram R$ 8 bilhões, mais que o valor dos mundiais de 2006, na 

Alemanha e 2010, na África, juntos. 

Todos estes motivos irritou o povo brasileiro, carente de outras demandas sociais 

públicas cotidianas. A população ficava cada dia mais insatisfeita pelo poder que a Fifa 

estava exercendo em nosso país. A entidade, afinal, iria ganhar milhões com os 

megaeventos do futebol, estando isenta de impostos, sem falar da imposição de várias 

medidas antipáticas e arbitrárias aos brasileiros, isso tudo, com a concordância do 

governo e de quase todos os partidos do Congresso Nacional, que aprovaram a Lei das 

Copas.  

O legado em ser deixado com a Copa do Mundo não supria as demandas 

acumuladas do povo brasileiro. Apesar de sermos apaixonados por futebol, as 

imposições da FIFA, de alguma forma, feriram a soberania nacional, além do brio dos 

cidadãos. Era como se cada exigência, cutucasse um pouco mais o gigante adormecido.  

                                                 
30 O endereço eletrônico do Tribunal de Contas da União é: 
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/imprensa/voz_brasil    

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/imprensa/voz_brasil
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As dezenas de manifestações registradas em várias partes do Brasil, às vésperas 

e durante a Copa das Confederações e a um ano da Copa do Mundo, foram por isso, 

também direcionados para a FIFA. Tal fato rendeu uma reflexão de como esses eventos 

são organizados. Foi o caso do jornal alemão Zeit, que publicou uma matéria sobre as 

manifestações populares do Brasil durante o período da Copa das Confederações. Na 

publicação, o diário agradeceu as críticas do povo brasileiro quanto as organizações dos 

torneios promovidos pela FIFA. De acordo com o jornal, o Brasil está fazendo aquilo 

que os alemães, na Copa de 2006 e os sul-africanos, que sediaram o Mundial em 2010, 

deveriam ter feito: questionar os procedimentos da FIFA quanto à realização de um 

evento como a Copa do Mundo. De acordo com o Zeit, “finalmente uma democracia se 

levanta contra a FIFA, uma entidade antidemocrática”.  A manchete do jornal alemão 

Zeit31 destacou desta forma:  
 

 "As principais federações desportivas terão de repensar as suas condutas. Isso será 

bom para todos, incluindo atletas e competições, os quais antes só ficaram às 

margens nesses grandes eventos. Por isso: obrigado, Brasil!"  (Jornal alemão Zeit, 21 

de junho de 2013) 

 

                                                 
31 O link para esta reportagem está disponível em: http://www.zeit.de/sport/2013-06/brasilien-proteste-
fifa-danke. Acesso em 18 de jan. De 2015 

http://www.zeit.de/sport/2013-06/brasilien-proteste-fifa-danke
http://www.zeit.de/sport/2013-06/brasilien-proteste-fifa-danke
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Interessante destacar que o clamor das ruas, fez a FIFA anunciar que a venda dos 

ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2014 no Brasil seria a mais barata da 

história da competição, que acontece desde 1930, numa clara tentativa de recuperar a 

imagem da entidade e tentar se aproximar da população. Mas sabemos que a FIFA ficou 

bastante surpresa com os protestos. Um dos dirigentes da entidade, segundo Farias 

(2014, p. 509), chegou a declarar, antes do Jogo Brasil x Itália, em Salvador que estava 

pasmo com o povo brasileiro: “Enxergávamos os brasileiros como um povo alegre, que 

adora festa. Agora conhecemos um outro lado”.  

Alguns jogadores da seleção brasileira declararam seu apoio às manifestações 

como o zagueiro David Luis e o atacante Hulk. Segundo o jornal Diário do Nordeste32, 

Hulk declarou: “eu vim de baixo, e sei o quanto estas manifestações são justificadas. A 

gente sabe o quanto o Brasil ainda precisa melhorar”. Já Pelé, embaixador da Copa, 

nomeado pelo Governo, chegou a alertar a população para “esquecer as confusões que 

estavam acontecendo no país, essas manifestações, e apoiar a seleção”. Ronaldo, o 

fenômeno, também se envolveu em polêmicas. Um vídeo de 2011, quando o ex-jogador 

era apresentado como membro do Conselho Organizador Local da Copa (Col), voltou a 

circular na internet. No vídeo33, ao ser indagado sobre os gastos públicos para o 

mundial, Ronaldo afirmou que “a Copa se faz com estádio, não com hospital”. Pelé e 

Ronaldinho, ante as repercussões negativas das frases, se retrataram depois, ressaltando 

que estavam ao lado do povo.    

Foram muitos os protestos durante as Copas das Confederações, principalmente, 

nas cidades-sedes. Mesmo proibidos pela FIFA, dentro dos estádios foram erguidos 

cartazes de conteúdo político apoiando os manifestantes. Desde a abertura do torneio, 

no dia 15 de junho de 2013, em frente ao Estádio Mané Garrincha, em Brasília, palco do 

jogo de abertura, do evento: Brasil x Japão. Até o último dia, em 30 de junho, em que o 

Brasil derrotou a seleção da Espanha por 3 x 0, no Maracanã, Rio de Janeiro,  e sagrou-

se campeão da Copa das Confederações. Um país cheio de contradições e que estava 

gastando milhões em estádios de futebol. Não por acaso, muitos protestos ocorreram no 

entorno das arenas e nos dias de jogos. 

                                                 
32 Disponível em http://blogs.diariodonordeste.com.br/diarionacopa/copa-dasconfederacoes/david-luiz-e-
hulk-declaracao-apoio-as-manifestacoes   
33 O vídeo está disponível no canal do Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=qW49x0qkJl4 
 

http://blogs.diariodonordeste.com.br/diarionacopa/copa-dasconfederacoes/david-luiz-e-hulk-declaracao-apoio-as-manifestacoes
http://blogs.diariodonordeste.com.br/diarionacopa/copa-dasconfederacoes/david-luiz-e-hulk-declaracao-apoio-as-manifestacoes
https://www.youtube.com/watch?v=qW49x0qkJl4
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A Copa das Confederações era para ter sido o torneio que testaria parte da 

preparação do Brasil para a Copa de 2014. Mas acabou se transformando num divisor 

de águas para a entidade FIFA, por causa das manifestações e das críticas que o evento 

recebeu. A própria FIFA admite que para os próximos mundiais, terá que repensar suas 

exigências para os países-sede e adotar uma posição mais responsável em termos 

sociais.  

 

 

3.4  Não vai ter Copa! 
 

 

Com um país envolto em problemas político-econômico-sociais, o Brasil volta a 

ser sede da Copa do Mundo, após 64 anos do Mundial de 1950. Para a maioria da 

população, esse megaevento esportivo só existe na sua midiatização e nas narrativas 

construídas a partir dos meios de comunicação de massa. Afinal como abordamos 

anteriormente, os preços dos ingressos e o processo adotado pela FIFA, em consegui-

los,  foi excludente para a maioria do povo brasileiro.  

O governo brasileiro lançou uma marca para ser usada em todas as ações de 

comunicação e divulgação do evento. O slogan traz a frase "A Pátria de Chuteiras", 

criada pelo escritor Nelson Rodrigues em 1950, quando se referia à Seleção Brasileira, e 

que significa um nacionalismo apaixonado. Uma destas ações foi um selo ((ANEXO 6),  

que pode ser utilizado por Estados, municípios e empresas que não patrocinam a Copa. 

Conforme expõe o site34 do Governo Federal Brasileiro sobre a Copa do Mundo da 

FIFA 2014 do Governo para a Copa, o selo publicitário “Brasil 2014 - A Pátria de 

Chuteiras” nasceu da união de dois elementos que caracterizam o Brasil: o verde e 

amarelo e o futebol. O signo criado para identificar peças de comunicação do governo 

federal traz pessoas praticando o esporte que tem o Brasil como referência mundial. O 

que se percebe é que a campanha do Governo Federal teve uma intenção de ufanismo na 

defesa da Copa do Mundo do Brasil. Mais ou menos na linha de “quem não apoia a 

Copa não é brasileiro".  

E que melhor maneira de se fazer isso do que apelar para o nacionalismo? 

Despertar  “A Pátria de Chuteiras” com bandeiras do Brasil, façanhas gloriosas da 

seleção brasileira, tudo isso pra lembrar ao brasileiro de que ele é brasileiro e criar a 
                                                 
34 O endereço do site é: www.copa2014.gov.br  

http://www.copa2014.gov.br/
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ideia de que quem não apoia a Copa é contra o Brasil, desta forma, portanto, tirando o 

foco dos problemas sociais cotidianos da população.  

Com a proximidade do Mundial, os problemas permaneceram. A primeira 

grande manifestação do ano de 2014, contra a Copa do Mundo no Brasil aconteceu em 

25 de janeiro, logo no começo do ano. Grupos combinaram no Facebook protestos 

contra a Copa em 32 cidades. Num dos eventos do Face, chamado "Primeiro grande ato 

em 2014 contra Copa", 23 mil pessoas haviam confirmado o evento. A organização 

espalhou faixas, pichações e lambe-lambes pela cidade de São Paulo chamando a 

população para a concentração do protesto, no vão livre do museu Masp, na avenida 

Paulista. Muitas páginas foram criadas no Facebook para convocar as pessoas a 

participarem dos atos. Mas após três dias do primeiro protesto do ano de 2014, ano da 

Copa no Brasil, segundo a agência de Jornalismo Independente, Folha Política35, o 

Facebook tirou do ar uma página criada por movimentos sociais para divulgar os 

protestos contra a Copa do Mundo. O perfil Operation World Cup (ANEXO 7), tinha 

mais de 16 mil curtidas e foi um dos principais canais de divulgação dos atos.  

O ato começou de forma pacífica, mas logo depois, manifestantes entraram em 

confronto com a Polícia Militar. Houve também muita depredação por parte dos 

manifestantes a bancos e também a lanchonetes como o McDonald’s, símbolos do 

capitalismo. Segundo os principais jornais, os Black Blocs estavam a frente dos 

conflitos com a Polícia e também do vandalismo.  Vale ressaltar que logo no início de 

fevereiro, enquanto cobria os protestos na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, o 

cinegrafista da Rede Bandeirantes de Televisão, Santiago Ilídio Andrade, foi ferido na 

cabeça por um rojão e acabou falecendo.  

O segundo protesto, contra a Copa do Mundo, aconteceu em São Paulo no dia 22 

de fevereiro. Gritando palavras de ordem como "Não vai ter Copa", o grupo tomou a 

Avenida Ipiranga, em frente à Praça da República, centro da capital. Houve muito 

tumulto, prisões e feridos. Alguns repórteres que se identificavam como sendo da 

imprensa foram obrigados a sentar na calçada. Pelo menos três fotógrafos e dois 

jornalistas foram detidos para averiguação. O governo de São Paulo colocou em prática 

uma novidade em seu contingente para acompanhar os protestos. Policiais Militares, 

especializados na arte marcial jiu-jitsu, para atuar sem o uso de armas em situações em 

                                                 
35 O endereço eletrônico é: http://www.folhapolitica.org/ 
 

http://www.folhapolitica.org/
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que é preciso imobilizar pessoas que estão cometendo crimes. Esses policiais, tiveram 

participação ativa na manifestação e foram os responsáveis pela maioria das detenções. 

Por meio do Facebook, o coletivo Contra a Copa divulgou uma nota de repúdio 

à ação da Polícia Militar: "Repudiamos a ação da Polícia Militar e dos governos aos 

quais ela é subordinada. Continuaremos nas ruas por direitos sociais, contra a repressão, 

contra a Copa e pelo direito democrático de manifestação. Convocamos todos os 

indignados contra o estado de exceção que se instala aos poucos no Brasil. Este é o 

momento de vir para as ruas".  

Um dos maiores atos aconteceu no dia 22 de maio, com cerca de 32 mil 

participantes, foi organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), e 

chamado de “Copa Sem Povo, Tô na Rua de Novo". Apesar de ter fechado importantes 

vias da cidade, o ato ocorreu de forma pacífica e sem incidentes violentos. Além de 

integrantes do MTST, a manifestação contou com a presença de membros de outros 

grupos sociais, como o Comitê Popular da Copa e o Movimento Passe Livre. O objetivo 

desta campanha contra a Copa do Mundo, era fazer críticas aos investimentos públicos 

com o Mundial em detrimento à preocupação das autoridades com moradias populares.  

No dia da abertura da Copa na Arena Corinthians, na Zona Leste da capital paulista, 

aconteceram alguns protestos próximos ao estádio, com cerca de 730 manifestantes. Uma 

jornalista da rede americana CNN ficou ferida. No Rio de Janeiro, a polícia usou spray de 

pimenta e bombas de gás para dispersar manifestantes na Lapa, no Centro. O ato reuniu 

cerca de mil pessoas. Também houve manifestação nas principais capitais, cidades-sedes dos 

jogos da Copa. 

Contudo, conforme a Seleção Brasileira avançava no torneio, ainda que aos 

tropeços, a população começou a se esquecer dos protestos. Era como se as 

manifestações estivessem anestesiadas. O jornal espanhol  El País revelou que o ex-

presidente Luís Inácio Lula da Silva, lembrou ter sido participante de muitas 

manifestações em seus tempos de sindicalista, mas também um seguidor fervoroso da 

Seleção Brasileira. Ou seja, para Lula, existia um tempo para protestar e um tempo para 

a Copa do Mundo.  

Com os passar dos dias, percebemos que os bairros, as casas, os carros, estavam 

cada vez mais enfeitados com bandeiras, símbolos e cores nacionais. Cada vez mais 

pessoas estavam vendo os jogos nos bares. Mais e mais torcedores desfilavam com 

uniformes e camisas da seleção pelas ruas. Contudo, a derrota brutal para a Alemanha 

teria feito o encanto desaparecer em um só golpe. A surra histórica da Seleção Brasileira 

http://www.jb.com.br/jb-na-copa/noticias/2014/07/09/el-pais-derrota-brasileira-traz-de-volta-sombra-de-protestos-e-manifestacoes/
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para a poderosa e organizada Alemanha, fez a realidade voltar a bater a porta da 

população brasileira.  

 

 

3.5 Novos Caminhos para a Notícia e para o Jornalismo 
 

Ao longo do desenvolvimento dessa tese, estamos ratificando, com base no 

referencial teórico da presente pesquisa, que a perspectiva de desenvolvimento da 

midiatização incide fortemente sobre o tecido social, ou melhor, a midiatização incide 

no surgimento de novas possibilidades de sociabilidade. Os processos tecnológicos, 

especialmente os de interação, abrem alternativas sociais, novas formas de produção, 

difusão, circulação e vínculos. A lógica midiática rege a vida social, por isso, não é 

incomum afirmar que há cada vez mais uma dependência da sociedade e suas práticas 

em relação às novas formas e modalidades tecnológicas de interação.  

Nesta dependência da sociedade e dos seus tecidos sociais pela tecnologia, em 

especial, a internet, percebe-se também algumas contradições, que marcam as próprias 

mídias e seus meios. Estas também estariam dependentes das tecnologias e redes 

digitais, conforme reflete o professor Eugênio Trivinho, coordenador Geral do CENCIB 

- Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Comunicação e Cibercultura da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP:  

 

Programas radiofônicos e televisivos e produtos da indústria 
bibliográfica, cinematográfica e musical sobrevivem agora, 
ostensivamente, pelo écram do objeto infotecnológico [...]. A produção 
do noticiário – em seja qual aspecto for, desde a mera captação da 
informação à sofisticada virtual da apresentação – se alimenta 
diuturnamente dos fluxos do cyberspace. O processo compreende a 
totalidade do ciclo social da comunicação: recepção, tratamento, 
armazenamento e retransmissão da informação. (TRIVINHO, 2007, p. 
3) 

 

As convergências tecnológicas teriam potencializado e aberto espaço para o 

avanço da midiatização e consequentemente e pensando nessa lógica, este processo 

culmina com a transformação da própria lógica dos dispositivos midiáticos. Afinal, em 

ambiente de mediação e reverberação, as lógicas da mídia não estão imunes às 

demandas sociais, que as obrigam a promover mudanças nos seus modos e formas 

processuais. Buscar compreender alguns rearranjos nos processos de produção, 

circulação, consumo e ressignificação das práticas jornalísticas contemporâneas, faz-se 

http://www.jb.com.br/jb-na-copa/noticias/2014/07/09/el-pais-derrota-brasileira-traz-de-volta-sombra-de-protestos-e-manifestacoes/
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necessário, principalmente depois que uma das principais manifestações sociais 

brasileiras, deixou evidente e exposto, tensionamentos nos discursos antagônicos da 

mídia tradicional com os da mídia alternativa. 

Com os protestos de junho de 2013 irrompendo as principias cidades do Brasil, 

novas narrativas e percepções destas foram vistas e percebidas no ambiente 

comunicacional. O próprio movimento ganhou vida nova, após reverter a imagem 

negativa inicial, em boa parte, conduzida pela cobertura da grande imprensa, aliás 

cobertura esta conduzida com certo "antipatismo", com editoriais que chegaram a 

demandar mais rigor contra os manifestantes, inclusive com violência policial. 

Daí a ser criticada foi um passo. A imprensa se viu vítima de suas próprias ações 

e postura, afinal, as manifestações caíram no gosto popular e levaram cerca de 250 mil 

pessoas às ruas em todo país no dia 17 e 1 milhão no dia 20 de junho de 2013. Acontece 

então, uma inversão do discurso da imprensa que passa a dar enorme visibilidade, 

favorável, a todo o movimento. 

De toda a demanda das manifestações por melhores condições à vida nas cidades 

como educação, saúde, transporte, aos excessos de gastos feitos para a Copa, corrupção, 

sabemos que muitas têm origem de reportagens investigativas publicadas e transmitidas 

pela imprensa. É prudente registrar que se não fossem estas reportagens, boa parte da 

população não saberia de todos estes problemas.  

Enquanto muitos foram pegos de surpresa diante das manifestações (autoridades, 

políticos, sociólogos, a própria população), os jornalistas, que deveriam captar 

tendências e prever estas possibilidades, parece também terem sido pegos no 

contrafluxo. A midiatização provoca transformações na própria mídia, em especial no 

jornalismo. O professor Fausto Neto (2008ª, 2008b, 2009) apresenta algumas evidências 

dessa analítica no âmbito da mídia, principalmente no jornalismo: 

 

a) Mudanças na topografia jornalística, provocando o rearranjo dos espaços de 

interação entre mídias jornalísticas e públicos e as formas de apresentação 

dos ambientes, rotinas e estratégias jornalísticas; 

b) Autorreferencialidade do processo produtivo, com a acentuada repetição de 

discursos acerca do próprio trabalho jornalístico e a abertura das rotinas e 

procedimentos editoriais ao conhecimento do público; 
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c) Autoreflexividade sobre seus fundamentos, colocando em constante 

discussão o próprio fazer jornalístico e suas dimensões práticas, éticas, 

teóricas, etc; 

d) Transformação do status do leitor, num contexto da abertura do processo 

jornalístico às produções e colaborações de seus públicos; 

e) A reformulação do status da notícia, caracterizando uma compreensão das 

práticas jornalísticas por parte do público, o que culmina na incorporação 

desse saber às estratégias de negociação com as instâncias jornalísticas ou 

mesmo de produção e difusão de acontecimentos.  

 

O conjunto dessas modificações pressupõe o surgimento de um novo discurso 

da mídia e na natureza das relações entre fontes, leitores-ouvintes, telespectadores, 

internautas, jornalistas e empresas de comunicação, que se torna mais complexa, 

afetando assim, a cultura jornalística, em especial, suas práticas. Nesse sentido, vamos 

neste momento, buscar refletir e apontar o que seriam indícios de que a mídia tem sido 

afetada pela nova ordem comunicacional, demonstrada durante as Jornadas de Junho de 

2013, marcada pelo processo de midiatização da sociedade e seus reflexos nas 

mediações jornalísticas: 

a) Descolamento da audiência. No caso específico das manifestações, a 

imprensa inicialmente teve pouco contato ou deixou de ouvir ou até mesmo 

menosprezou, o que a população falava nas ruas. O jornalismo brasileiro 

passou a operar em geral numa lógica que o distanciou do seu consumidor 

e, portanto, deixou de refletir as suas preocupações essenciais;  

b) Ufanismo da Imprensa em geral. Quando o Brasil foi escolhido para sediar 

as Olimpíadas e a Copa do Mundo, muitos veículos jornalísticos, e não 

estamos falando aqui somente da imprensa esportiva, entraram no oba-a-

oba da louvação ufanista e não deram conta de que seu público tinha outras 

prioridades; 

c) Desprezo da Ferramenta Interacional. Mesmo com acesso ao mundo das 

redes digitais e as novas possibilidades de interação oferecidas pelo 

avançado da internet, grande parte da imprensa tradicional, a princípio, não 

soube utilizar devidamente este avanço. O público não quer mais assistir, 



116 
 

ele quer interagir. A possibilidade de interpretar e comentar os textos 

através das redes sociais gerando envolvimento do leitor-ouvinte-

telespectador-internauta é a alternativa para o jornalismo tradicional driblar 

a crise advinda do surgimento das novas tecnologias;  

d) Exagero da Reportagem Assistida pelo Computador. Uma das 

possibilidades que o avanço das mídias digitais apresentou ao longo dos 

anos, foi o avanço da reportagem assistida pelo computador, um diferencial 

para o Jornalismo de precisão na qual métodos estatísticos se cruzam com 

informações de atividade investigativa. Mas isso não pode ocasionar, a 

omissão do jornalista de onde notícia está. No caso das manifestações, a 

Mídia alternativa recuperou a reportagem de rua, lacuna de alguns da 

grande imprensa que ficam reféns das fontes oficiais e das assessorias de 

imprensa. Nada substitui a reportagem in loco, pois continua sendo a forma 

ideal de documentar a realidade e denunciar os fatos. O exagero da 

reportagem produzida por computador, seja pela falta de repórteres, com 

redações cada vez mais enxutas, seja por questões econômicas de envio de 

equipes de reportagem, em muito prejudica o produto final noticioso. Neste 

ponto, o grupo Mídia Ninja trouxe um novo ar para as coberturas e 

reportagens jornalísticas e balançou as estruturas acomodadas da mídia 

tradicional.   

 

Com o surgimento das novas tecnologias o poder de mídia passou a independer 

do jornalismo tradicional. Os vídeos captados por aparelho celular conseguem mobilizar 

a população, promovendo mudanças de comportamento e rupturas no mundo atual, 

como foi o caso dos movimentos sociais em rede, Primavera Árabe, Os Indignados da 

Espanha, Occupy Wall Street, ora estudados nesta pesquisa.  

A rapidez com que a informação chega até as pessoas e a possibilidade de 

acompanhar um acontecimento em tempo real foi o estopim para uma crise no 

jornalismo. Além disso, a possibilidade de interação, do leitor comentar uma notícia 

transformou-se num divisor de águas. A multi-interatividade tomou lugar do 

unidirecional. Analisando a crise por outro ângulo entende-se que o problema maior 

dessa situação está no jornalista não aceitar que não é mais o ator principal dessa 
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representação. De certo, continua existindo, mas a informação não é mais dependente 

dele.  

Para tanto, faz-se cada vez mais necessário que a informação jornalística vindo 

da grande mídia, seja cada vez mais refinada, especializada, com o menor número 

possível de erros, apurada incondicionalmente e analítica com embasamentos e que 

carregue multipluraridade de lados e opiniões, para que se possa diferenciar das demais. 

Os jornalistas continuarão tendo este papel de mediação, para selecionar e apresentar, de 

forma criteriosa, a informação circulante das redes e tecnologias digitais. E é por isso 

que a formação do jornalista é cada vez mais importante.    
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“A Imprensa noticia o Vandalismo,   
pois gera MEDO. O medo faz com que as pessoas  

fiquem em casa. Pessoas com medo  
não mudam o país. .” 

(Ricardo Boechat - Jornalista) 
 

 

Capítulo IV - CONTRADIÇÕES DE ARNALDO JABOR E A 

CIRCULAÇÃO DE DISCURSOS 

 
4.1 – Metodologia da Pesquisa 
 

Os sistemas comunicacionais têm presenciado alterações expressivas desde a 

chegada da internet, onde os processos participativos crescem e os dispositivos 

tecnológicos atendem a uma mobilidade extremamente aguçada. A circulação do 

produto midiático na sociedade gera processos interpretativos e são fundamentais na 

construção da opinião pública e de uma maneira muito ativa, os cidadãos pensam cada 

vez mais em colaboração e intervenção.  

Para os professores de comunicação Elizabeth Gonçalves, Universidade 

Metodista de São Paulo - UMESP e Denis Renó, Universidade Estadual Paulista – 

UNESP, agora a sociedade tem em suas mãos uma nova linguagem narrativa e que 

traduz os anseios sociais de participação, reconstrução e circulação de mensagens. Ela é 

a narrativa transmídia: 

 

Narrativa transmídia é uma linguagem que proporciona uma construção 
de mensagens fragmentadas em ambientes multiplataformas, por meios 
distintos, independentes, relacionados entre si, e que por uma 
capacidade de expansão por estruturas hipermídia oferecem uma 
navegabilidade acompanhada de experiência lúdica. Ao mesmo tempo, 
apresenta uma conexão por redes sociais e ocupa um espaço em 
dispositivos móveis (GONÇALVEZ e RENÓ, 2013, p. 58) 

 
Portanto a narrativa transmídia molda uma nova maneira de construção dos 

discursos que pode fortalecer a opinião pública. Os sentidos midiaticamente produzidos 

chegam à sociedade e passam a circular nesta, entre pessoas, grupos e instituições.  

A série de manifestações populares ocorridas em junho de 2013 no Brasil, foram 

marcadas não somente pelo imenso volume de pessoas que foram às ruas, mas também 

pela sua evidente inscrição na sociedade midiatizada e por uma narrativa transmídia.  
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Nesta parte da pesquisa, escolhemos explorar os processos de midiatização e 

circulação de sentidos, iniciando com a análise das colunas do jornalista Arnaldo Jabor 

para a Rádio CBN como foco principal, as colunas para o Jornal da Globo, da Rede 

Globo, como conteúdo multimidiático, culminando com uma cômica repercussão 

internacional, através da apropriação do conteúdo de Arnaldo Jabor pela TV Argentina, 

Canal 9, programa Bajada de Línea, com a edição de um vídeo.  

A escolha da análise dos comentários do jornalista Arnaldo Jabor, para a Rádio 

CBN, evidencia as contrariedades do colunista porque inicialmente foram negativas e 

totalmente contrárias aos protestos e em três dias, se converteram em apoio e elogios 

aos manifestantes. Desta forma, as colunas compõem um mosaico de informações 

pertinentes para as investigações na área da comunicação, especialmente na incoerência 

do jornalismo contemporâneo, muitas vezes seduzido por suas vinculações econômicas 

e políticas.  

O rádio tem uma linguagem própria, singular e muito específica: a radiofônica. 

O pesquisador e jornalista Eduardo Meditsch (1999) observa a linguagem radiofônica 

como algo que vai muito além da voz, propriamente dita e que se revela como o 

aprimoramento da linguagem escrita diante de uma nova tecnologia, que propicia um 

processo de significação complexo onde aprecia a palavra, a música, os ruídos e efeitos 

sonoros. Portanto o rádio é essencialmente voz, sons, música, ruído e silêncio, 

elementos que fazem parte da linguagem deste veículo, e que o inscreve numa tradição 

oral, colocando de lado a possível desvantagem de não possuir imagens. Segundo 

Patrick Charaudeau:   

 
Produz-se uma magia particular através da ausência de 
encarnação, e da onipresença de uma pura voz, chegando-se a 
identificar o tom que deixa aflorar o mistério da sedução. Sem 
mencionar os efeitos que os outros sons são suscetíveis de 
produzir, diz-se que a voz, com suas características de timbre, 
de entonação, de fluência e de acentuação, é reveladora do que 
comumente é chamado de “estado de espírito” de quem fala, 
isto é, dos movimentos que perpassam sua afetividade, sua 
interioridade oculta ou pelo menos invisível, a imagem que faz 
de si mesmo (e eventualmente dos outros) e até sua posição 
social. Assim o locutor poderá parecer autoritário ou humilde, 
poderoso ou frágil, emotivo ou senhor de si, emocionado ou 
frio, tudo aquilo com que jogam os políticos e os profissionais 
das mídias. (CHARAUDEAU, 2010, p. 107)  
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Os comunicadores e comentaristas do veículo rádio geralmente exercem bastante 

influência sobre seus ouvintes. Algumas emissoras utilizam também o cronista, que 

pode ser esportivo como o jornalista Sérgio Xavier, da Rádio Band News, ou o cronista 

de fatos do dia a dia, como Arnaldo Jabor, da Rádio CBN. De igual forma, também 

detém forte ingerência nos ouvintes.  

Segundo o Manual da Folha de S. Paulo (2001, p. 71), a crônica é um gênero 

amplamente conhecido pelos leitores/ouvintes brasileiros, provavelmente devido à sua 

circulação diária em jornais, revistas e rádio. Esse texto é caracterizado nos dias de hoje 

como um texto relativamente curto e/ou conciso que consiste em um relato/comentário 

subjetivo sobre os fatos do cotidiano em geral, apresentando um conteúdo temático 

bastante diversificado e ideologicamente marcado. A crônica é um gênero textual cujo 

modo de produção encontra-se baseado na escrita. Já a crônica de rádio busca a 

manifestação da oralidade na escrita, ou seja, o rompimento de elementos artificiais, 

tornando a narrativa mais natural, quase uma conversação.  

Especificamente no rádio, o comunicador-cronista busca tornar a interação 

muito semelhante a um evento de fala conversacional face a face, espontânea, que se 

revela tanto na forma de estruturação dessa interação com algumas marcas típicas, 

quanto através dos tópicos discursivos abordados durante a realização da coluna 

radiofônica. O cronista de rádio busca estabelecer uma relação mais intimista com o 

ouvinte, quase sempre o ouvinte é chamado de “você”, na terceira pessoa, para enfatizar 

este toque pessoal na audiência. Quase não há distanciamento entre emissor e receptor e 

a característica é a do coloquialismo. É como se o emissor estivesse falando somente 

para “aquele ouvinte” em especial, apesar da audiência massiva.  

A estratégia discursiva da linguagem radiofônica, de uma forma geral, e 

especificamente quando se produz crônica, é a de utilizar e potencializar as narrativas 

orais e alterar ritmo, harmonia e o volume da voz do comunicador. A carga emotiva é 

um elemento diferenciador, tanto em sua intensidade, quanto no efeito em cada ouvinte.  

A representação de uma ideia no rádio parte da potencialidade e do caráter 

expressivo do som. Tais potencialidades são representadas pelo ritmo, intensidade, 

timbre e o intervalo das pausas que se materializam em uma fala marcadamente musical 

(SILVA, 1999, p. 71). 

A opção por utilizar o gênero literário crônica, somados ao estilo individual de 

cada cronista, colabora para o sucesso da interação radiofônica. Mas é certo que o tema 
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abordado pelo comentarista-cronista precisa estar baseado em interesse imediato dos 

ouvintes, tal como atividades cotidianas ou com importante repercussão na sociedade.  

Optou-se por analisar as crônicas de Arnaldo Jabor na Rádio CBN 

principalmente porque o sujeito-autor, inserido numa sociedade, acaba interpretando e 

também expressando o momento histórico por ele vivido. E desta forma, ao se utilizar 

de um importante veículo de comunicação, consegue atingir a milhares de pessoas com 

seus argumentos e reflexões. Além disso, seus comentários tiveram enorme repercussão 

durante o período das manifestações.  

O objeto principal de estudo da presente pesquisa é analisar os comentários de 

Arnaldo Jabor na Rádio CBN, sendo o corpus do trabalho limitado ao mês de junho, 

mês das manifestações brasileiras. Portanto, o período determinado para análises das 

colunas foram as transmitidas entre 7 de junho de 2013 a 28 de junho de 2013 – o que 

corresponde a um mês de observação  e a dez comentários referentes às manifestações. 

As datas se justificam pelo fato de marcarem o início dos protestos e também o começo 

da Copa das Confederações.   

O comentário de Arnaldo Jabor vai ao ar de segunda a sexta feira, por volta das 

8h10, dentro do Jornal da CBN 1ª edição. Jabor nasceu no Rio de Janeiro em 1940 e 

começou a escrever em 1962 no jornal estudantil O Metropolitano. Junto com Glauber 

Rocha, Cacá Diegues e Nelson Pereira dos Santos, Jabor participou do movimento do 

Cinema Novo. Seu primeiro longa-metragem foi o documentário, Opinião Pública, de 

1967, uma espécie de mosaico sobre como o brasileiro olha sua própria realidade. Jabor 

sempre teve a característica de buscar analisar a realidade nacional.   

Na década de 1990, com o sucateamento do cinema nacional, Jabor começou a 

migrar para a imprensa, e em 1991, estreia o “jornalista Jabor”, escrevendo crônicas 

para a coluna Ilustrada do jornal Folha de S. Paulo, logo depois começa a escrever sua 

coluna no Jornal O Globo e em 1995 inicia como comentarista nos telejornais da Rede 

Globo e logo na sequência para a Rádio CBN. Já em 2001 escreve crônicas semanais no 

Caderno 2 do jornal O Estado de S. Paulo. Polêmico e dividindo opiniões, há quem 

ame e quem odeie Arnaldo Jabor devido ao seu estilo ácido e irônico de se expressar. 

Hoje, além de livros publicados, o cineasta, crítico e escritor produz conteúdo para os 

mais diversos meios como televisão, jornal, rádio e internet, e é sem dúvida uma das 

vozes que exerce forte influência na formação da opinião pública brasileira.  

Para fins de análise, mapeamos as formulações mais significativas encontradas 

nos dez comentários transmitidos pela rádio CBN, nos dias em que o movimento 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Longa_metragem
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eclodiu, chegou ao auge e experimentou o primeiro momento de acomodação. Eles 

foram divididos em quatro eixos temáticos (ET): um em que o comentarista descreve as 

manifestações sob seu ponto de vista (ET1), que estará representado nos gráficos na cor 

rosa; outro em que se descrevem os manifestantes (ET2), que estará representado nos 

gráficos na cor laranja; um terceiro, no qual Arnaldo Jabor fala das autoridades, ataca os 

partidos e cobra providências do Governo atual e do Poder Público (ET3); sendo que 

nos gráficos aparecerá na cor verde, e um último, em que o propósito parece ser a 

posição favorável do comentarista às manifestações e o intuito de acomodar o 

movimento no quadro das relações do poder institucional (ET4), representado aqui pela 

cor azul. 

Já num segundo movimento, analisamos o conteúdo de dois vídeos com 

comentários de Arnaldo Jabor para o Jornal da Globo, da Rede Globo.  Os vídeos são 

fundamentais porque servem para potencializar a circulação de informação e sentidos, 

via canais multiplataformas, como o Youtube, redes sociais, aguçar a opinião pública e 

as críticas ao jornalista. Por portarem o mesmo conteúdo em ambos os veículos (rádio e 

TV), ou seja, por se relacionarem entre si, e por questão de organização da pesquisa, os 

vídeos são investigados ao final da análise das colunas para a Rádio CBN, nos 

comentários nº 2 e 3.   

E para finalizar e comprovar o referencial teórico da presente pesquisa, achou-se 

por bem analisar um terceiro vídeo, que tem como título “La Hipocresia de los 

Medios”, fruto da edição do programa Bajada de Línea, nº 148, Canal 9, da TV 

Argentina, transmitido no dia 24 de junho de 2013, na qual a atração satiriza as 

contradições dos comentários do colunista da TV Globo. O programa jornalístico existe 

desde O programa jornalístico existe desde 2010, e é apresentado pelo jornalista Victor 

Hugo Morales.  

As falas repercutidas de Jabor transformam-se literalmente em uma terceira fala, 

evidencia a mudança de opinião e confirma que a midiatização afeta o modelo clássico 

de comunicação. Desta forma, há uma circulação de informação, fruto da sociedade em 

rede, que produz subsistemas de comunicação, com outras vozes sendo levadas a diante, 

novos sentidos transmitidos e publicados, retomadas de ideias, críticas, enfim uma 

difusão de respostas sociais.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo_Morales
http://es.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo_Morales
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4.2 – Corpus da Pesquisa 

 

Qt. Data Comentário de Jabor na Rádio CBN 

01 TERÇA, 
11/6/2013 

08h12 
 

Juventude quer agir, mas não sabe como 

02 QUARTA, 
12/6/ 2013 

08h10 

Revoltosos de classe média não valem 20 centavos 
*** Análise do vídeo do comentário de Arnaldo Jabor para o 

Jornal da Globo. 
03 SEXTA, 

14/6/2013 
08h10 

Amigos, eu errei. É muito mais do que 20 centavos 
*** Análise do vídeo do comentário de Arnaldo Jabor para o 

Jornal da Globo. 
04 SEGUNDA 

17/6/2013 
07h51 

 

De repente, o Brasil virou um mar 
 

05 TERÇA, 
18/6/2013 

08h08 
 

Se derem moleza, tudo vira pó 
 

06 QUARTA, 
19/6/2013 

Redução das passagens de ônibus é tímida tentativa de aquietar 
os manifestantes 

 
07 QUINTA, 

20/6/2013 
08h12 

 

O que pode esvaziar o Passe Livre? 
 

08 SEXTA, 
21/6/2013 

09h16 
 

País não vai mudar com um 'passe livre de mágica' 

09 QUARTA, 
26/6/2013 

08h09 
 

Movimento Passe Livre pensa no presente 

10 QUINTA, 
27/6/2013 

08h15 
 

Brasil voltou a ter uma sociedade viva 

 

 

 

 

http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/12/JUVENTUDE-QUER-AGIR-MAS-NAO-SABE-COMO.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/13/REVOLTOSOS-DE-CLASSE-MEDIA-NAO-VALEM-20-CENTAVOS.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/17/AMIGOS-EU-ERREI-E-MUITO-MAIS-DO-QUE-20-CENTAVOS.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/18/DE-REPENTE-O-BRASIL-VIROU-UM-MAR.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/19/SE-DEREM-MOLEZA-TUDO-VIRA-PO.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/20/REDUCAO-DAS-PASSAGENS-DE-ONIBUS-E-TIMIDA-TENTATIVA-DE-AQUIETAR-OS-MANIFESTANTES.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/20/REDUCAO-DAS-PASSAGENS-DE-ONIBUS-E-TIMIDA-TENTATIVA-DE-AQUIETAR-OS-MANIFESTANTES.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/21/O-QUE-PODE-ESVAZIAR-O-PASSE-LIVRE.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/24/PAIS-NAO-VAI-MUDAR-COM-UM-PASSE-LIVRE-DE-MAGICA.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/27/MOVIMENTO-PASSE-LIVRE-PENSA-NO-PRESENTE.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/28/BRASIL-VOLTOU-A-TER-UMA-SOCIEDADE-VIVA.htm
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4.3 - Análise do Comentário 1 – Juventude quer agir, mas não sabe como 

 

Arnaldo Jabor inicia todos seus comentários com a expressão “amigos ouvintes”, 

o que simboliza uma relação de cordialidade com o receptor da informação, para que ele 

o veja como crível, como parte da intimidade do ouvinte, quase um amigo, que 

praticamente todos os dias, no mesmo horário, entra com seus comentários.    

“Violência dos manifestantes durante os protestos contra o aumento das tarifas 

do transporte público assusta”. O tom que é conduzido pelo jornalista é de enfatizar a 

violência dos manifestantes somente por conta do aumento de 0,20 centavos na tarifa do 

transporte público. Arnaldo menospreza o argumento das manifestações e dá a 

impressão que a violência é realmente exagerada.  

O comentarista da Rádio CBN afirma que a violência não é da Polícia, afinal ela 

está na defensiva e precisa atacar para poder proteger o patrimônio público e os 

trabalhadores das grandes cidades. É clara a posição de Jabor em relação aos 

manifestantes, que neste comentário, dá a entender que as pessoas que se manifestaram,  

eram desocupadas, ou não trabalhadoras. Jabor nitidamente divide os embates, de um 

lado está a polícia, instituição protegendo a cidade e o patrimônio público. Do outro 

estão estes manifestantes que utilizam a violência para destruir a cidade. Logo na 

abertura do comentário, o jornalista refere-se aos atos de protestos como batalhas de 

ruas, colocando nas entrelinhas de seu discurso que a violência dos manifestantes é 

brutal, uma espécie de selvageria. 

No meio do comentário, o jornalista utiliza a nomenclatura de vândalos quando 

se refere aos manifestantes. Arnaldo Jabor recua um pouco afirmando que “eles”, ou 

seja, as pessoas podem se manifestar em relação ao aumento da tarifa do transporte ou 

até sobre o aumento do tomate, numa comparação depreciativa de importância à causa 

pública. Ao empregar o pronome “eles”, Jabor se coloca num distanciamento, em uma 

nítida tomada de posição em relação aos protestos. Novamente, percebemos a relação de 

instituição e movimento, e obviamente neste aspecto, Arnaldo Jabor e a emissora 

jornalística a qual está vinculado, ocupa a posição de instituição.  

Ao defender a violência utilizada pela polícia de São Paulo, o comentarista 

afirma que sabe que vai receber “esculacho” dizendo que ele é a favor da polícia, que 

está “vendido”, mas aponta que a violência dos protestos por parte dos jovens é muito 

mais provocada por desejos inconscientes de soltar a agressividade e ódio do que 

qualquer outro motivo plausível.  
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Em relação à análise ao perfil econômico dos jovens manifestantes, o  

comentarista avalia, com bastante preconceito e visão reducionista, que nas multidões 

não percebeu ninguém com roupas e jeito de precisarem poupar 20 centavos de real. 

“Não são miseráveis, ao contrário, são garotões de classe média, bancando primavera 

paulista. Copiando rebeldes de justa causa como na Turquia contra o islamismo 

reacionário. Lá sim...mas aqui?”.  Com esta frase, Arnaldo Jabor indica que as 

manifestações brasileiras não possuem causa que se justifique nem os protestos e muito 

menos a violência. E subentende-se que as manifestações brasileiras são menos 

importantes do que a Primavera Árabe ou qualquer outra manifestação popular 

contemporânea. 

Além disso, para ele os rebeldes brasileiros não tem causa, e deveriam olhar para 

outros motivos que assolam o país. Neste momento o comentarista questiona por que os 

jovens não se reúnem e protestam em Brasília contra a corrupção deslavada, e por que 

não vão para a porta do congresso para combater a PEC 37. Ao explicar o que é a PEC 

37, ele não somente insinua que os manifestantes brasileiros não conhecem a medida 

provisória, mas fecha esta parte do comentário realmente afirmando que talvez nem 

saibam realmente o que significa. 

Já para o final da coluna, o jornalista solta a frase que dá título ao comentário 1: 

“A juventude quer agir e não sabe como!”. Ele concorda que os protestos sejam um 

desabafo contra a incompreensível paralisia do país. Mas se posiciona claramente que as 

causas atuais não são relevantes, que há uma grande ignorância sobre as lutas 

importantes que devem ser travadas, justamente porque a juventude ainda não entende a 

complexidade do processo brasileiro e os reais problemas. Este posicionamento de 

Jabor induz ao ouvinte a pensar que não há razão nos protestos; novamente a validade 

do movimento é questionada. 

O comentarista da Rádio CBN finaliza sua coluna afirmando que grande parte 

dos jovens brasileiros ainda pensa como os velhos comunistas dos anos 50, ou seja,  

uma questão ultrapassada e que nem a China pensa mais assim. Talvez a Coreia do 

Norte.  

O comentário 1 do jornalista Arnaldo Jabor, para a Rádio CBN classifica os 

manifestantes como “jovens que não sabem como agir” - sob o prisma de que são 

alienados e não conhecem as verdadeiras causas que poderiam levar aos protestos. A 

faixa etária também é utilizada como justifica da revolta quando os “jovens” soltam a 

agressividade e “vandalizam as ruas”, ou seja, o motivo é apenas um pretexto. As 
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palavras e a narrativa utilizadas denigrem o movimento ao classificá-lo como violento 

(vandalismo) e sem causa (infundado ou pretexto). Tudo contribui para um olhar 

preconceituoso sobre a validade das manifestações.  

 

 
 

 

O gráfico acima revela o quanto o comentário 1, do jornalista Arnaldo Jabor, 

para a Rádio CBN utiliza-se de palavras que definem a faixa etária dos manifestantes, 

buscando revestir a ação de características que são atribuídas aos manifestantes, tais 

como: vândalos, garotões, ignorância. O foco da narrativa está no eixo temático 2, que 

descreve os manifestantes brasileiros.  

 

 

4.4 Análise do Comentário 2 – Revoltosos de classe média não valem 20 centavos 

 

No comentário 2 de Arnaldo Jabor para a Rádio CBN, sobre os protestos que 

ocorriam no Brasil em 2013, o comentarista inicia questionando o porque o aumento de 

20 centavos na tarifa do ônibus provoca um ódio tão violento contra a cidade? O tom 

utilizado sobre o aumento de 20 centavos é algo sem relevância e impacto, apesar de 

Jabor não ter mencionado a palavra “apenas”. Jabor faz da ironia uma estratégia 

discursiva que consiste em desconstruir os fatos prescritos. Ele também utiliza duas 
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palavras bem fortes e significativas que são ódio e violência contra a cidade de São 

Paulo, dando a entender que as pessoas que estão participando das manifestações não 

tem amor pela cidade em que moram e estão mais preocupadas em vandalizar tudo. 

A afirmação seguinte é bastante perigosa porque afirma que esta violência contra 

a cidade só aconteceu anteriormente quando uma organização criminosa cometeu 

atrocidades em São Paulo. Neste momento Arnaldo Jabor compara as manifestações 

públicas que estavam ocorrendo em junho de 2013, com os ataques cometidos pela 

organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), em maio de 2006. Jabor 

literalmente compara os jovens manifestantes, com os líderes da maior facção criminosa 

do país, responsável por inúmeros assaltos, sequestros, assassinatos e narcotráfico.  

Arnaldo Jabor categoriza dizendo que a maioria dos manifestantes são filhos de 

classe média, que não havia pobres nos protestos. Portanto nenhum dos jovens filhos de 

classe média precisa se revoltar porque a tarifa do ônibus está sendo aumentada em r$ 

0,20. Induz o ouvinte a compreender que afinal isto não vai fazer falta para estes jovens 

de classe média. Ele utiliza palavras pejorativas como: Também usou termos como 

“burrice”, “rancor” e “ignorância”. 

Neste momento, Jabor toma novamente uma posição bastante institucional e 

defendendo a polícia, afirma que pobres são os policiais que ganham muito mal e que 

foram apedrejados e ameaçados com coquetel molotov pelos manifestantes. Jabor 

coloca claramente que os agressivos e violentos eram os manifestantes e não a polícia. É 

como existisse uma luta pelo controle do poder entre marginais e policiais nos grandes 

centros urbanos do país. Neste trecho do comentário, percebe-se que Jabor faz uso da 

comparação para enfatizar com mais veemência a disparidade entre opressor e 

oprimido. 

Mantendo o mesmo teor do discurso do comentário 1, o cronista da Rádio CBN, 

novamente indica que as manifestações brasileiras não possuem causa que se justifique 

ou que sejam relevantes, como por exemplo na Turquia que é uma luta justa. Pergunta 

ao ouvinte da emissora: “Mas aqui, se vingam do que?”. O jornalista remete um tom de 

menosprezo às causas dos protestos brasileiros.  

Jabor afirma ainda que o país já está paralisado um ano e meio antes por conta 

das eleições e que o governo diz que está tudo bem, apesar da volta da inflação, fuga de 

capitais, juros, dólar em alta. Nas entrelinhas, o que se lê diante do comentário de 

Arnaldo Jabor é que as manifestações estavam contribuindo para parar ainda mais o 

país. Praticamente um retrocesso, sem causas justas e definidas.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Assalto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sequestro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assassinato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico
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Mas se posiciona claramente que as causas atuais não são relevantes, que há uma 

grande ignorância sobre as lutas importantes que devem ser travadas, justamente porque 

a juventude ainda não entende a complexidade do processo brasileiro e os reais 

problemas. Jabor avalia o protesto e os jovens que se manifestam como uma forma de 

“ignorância política”. Este posicionamento de Jabor induz ao ouvinte a pensar que não 

há razão nos protestos; novamente a validade do movimento é questionada. 

Jabor sugestiona que os jovens deveriam se preocupar com a votação da PEC 37, 

que é bem mais importante do que ficar se manifestando por outras questões e afirma 

que muito provavelmente estes jovens que estão se revoltando nem saibam o que 

significa a PEC 37.  

Ao falar “estes caras das ruas vivem num passado de ilusão”, o pronome eles 

aqui é utilizado como distanciador, uma distância hierárquica, de poder. Arnaldo Jabor 

se coloca na voz dos ouvintes e com os ouvintes (nós) e de outro lado estão o “eles”, os 

jovens manifestantes.  As posições aqui são antagônicas e divergentes. E termina com a 

frase de efeito que dá título ao comentário 2 da Rádio CBN: “Realmente estes 

revoltosos de classe média não valem nem R$ 0,20”.  

O gráfico abaixo demonstra que Jabor continua atacando os manifestantes, mas 

também evidencia o eixo temático 3, falando do Poder Público, aqui representado pela 

polícia. Ele defende e vitimiza a instituição. 
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Vale lembrar que este mesmo comentário, em seu teor de conteúdo, foi levado 

ao ar, pela Rede Globo, no Jornal da Globo, exibido a noite, onde Arnaldo Jabor 

também mantém uma coluna. O comentário logo foi publicado na internet e viralizou, 

recebendo críticas, palavras de ódio contra o comentarista e contra a emissora. Jabor e a 

Rede Globo foram alvos de julgamento nas ruas e na internet:  

 

 
Um dos motivos que levou aos protestos contra a emissora foi uma 
análise veiculada no Jornal da Globo em 12/6, em que o colunista 
Arnaldo Jabor fez duras críticas aos manifestantes do Movimento Passe 
Livre, comparando-os ao PCC e chamando-os de ‘filhinhos de papai’ e 
‘revoltosos de classe média’. Cinco dias mais tarde, o colunista veiculou 
na CBN a coluna Amigos, eu errei. É muito mais do que 20 centavos, 
em que faz um mea culpa por sua posição inicial em relação aos 
protestos. Ainda assim, a postura de Jabor foi criticada por grande parte 
dos manifestantes e também por alguns profissionais da imprensa. Em 
post publicado no Diário do Centro do Mundo, Kiko Nogueira comenta 
o caso. “O colunista Arnaldo Jabor fez um dos mea culpa mais 
espetaculares na história do jornalismo mundial, notável em dois 
aspectos: pela convicção e truculência do primeiro comentário, 
devidamente renegado; e pela velocidade da mudança de ideia”. 
(SOARES, 2013.) 

 
 

Jabor utiliza frases curtas e quase sempre, com efeito, para se expressar. Desenvolve 

um tom teatral, quase dramático, com ar de autoridade do discurso. Visualmente, o discurso 

é acompanhado de gestos fortes e autoritários, como, por exemplo, o dedo em riste, que 

provavelmente reflete o desejo de impor sua opinião. O olhar direto para a câmera passa a 

impressão de dono da verdade, seguro de suas ações e palavras. Da mesma forma que no 

rádio, quando utiliza palavras que dão tom de intimidade com os ouvintes, na TV, Arnaldo 

Jabor, sempre fixo ao olhar na câmera, parece conversar diretamente com o telespectador, 

como se buscasse um compartilhamento e apoio às suas ideias. O dedo em riste 

O comentário foi reverberado na internet, como um sistema comunicacional difuso, 

e na lógica da midiatização, em que há um sistema de resposta, há uma resposta da 

sociedade. Somente no site do telejornal, o comentário teve 538.335 visualizações, mas 

também foi publicado no Youtube por diversos usuários, sendo assim imensurável o número 

de pessoas que assistiram. Depois disso, o vídeo foi alvo de críticas nas redes sociais, como 

no Twitter.  
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As Hashtags5 #AbaixoRedeGloboPovoNaoéBobo e #Jabor chegaram a ficar nos 

Trends Topics, ou seja, nos assuntos mais comentados do Twitter: 

 

 

 
 

 
Fonte: Rackel Cardoso Santos GUIMARÃES – Disponível em 

http://ciseco.org.br/anaisdocoloquio/images/csm2/CSM2_RaquelThiago.pdf 
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4.5  Análise do Comentário 3 – Amigos, eu errei. É muito mais do que 20 centavos 

Arnaldo Jabor, em seu terceiro comentário para a Rádio CBN sobre as 

manifestações, abre a coluna já afirmando que errou ao avaliar o primeiro dia de 

manifestações contra o aumento das passagens do transporte público em São Paulo. Ou 

seja, ele faz o mea-culpa sobre movimento e se desculpa pelo último comentário feito 

na TV em que chamou os manifestantes de irresponsáveis por fazer protestos por apenas 

20 centavos. E afirma que era muito mais que isso.  É uma coluna bem maior em tempo 

do que as que normalmente vão ao ar pela Rádio CBN. Tem em torno de 3 minutos e 

meio, em comparação aos 2 minutos costumeiros.  

Após o pedido de desculpas ele começa afirmando que criticou o Movimento 

Passe Livre porque este tinha uma cara de anarquismo inútil. Para ele, outros assuntos 

mais relevantes e graves deveriam ser o foco de toda a energia do movimento. Em sua 

avaliação, o motivo do aumento da tarifa era uma bobagem. Num segundo take de seu 

comentário, Jabor indica que após tanta violência policial crescente nos atos de 

protestos, ele percebeu que realmente faltava no Brasil uma inquietação, somente vista 

anteriormente no ano de 1982, com a geração cara pintada.  

A retratação veiculada na Rádio CBN traz o reconhecimento de Jabor sobre o 

movimento que ele eleva à condição de “força política original”. O novo comentário 

corrige a afirmação da motivação pelos vinte centavos e estende às condições de vida 

dos brasileiros de uma forma geral. 

Jabor deseja que a energia do Passe Livre deva ser canalizada para melhorias das 

condições de vida do Brasil e cita alguns fatos de grande repercussão, como por 

exemplo, a votação da PEC-37, o Mensalão, a morte do ex-prefeito de Santo André, 

Celso Daniel (PT), corrupção na Petrobrás, obras superfaturadas, volta da inflação. A 

retratação do comentarista Arnaldo Jabor possivelmente foi motivada pela imensidão 

dos protestos, que vinham aumentando a cada dia, a truculência da polícia e à 

repercussão internacional das manifestações brasileiras.  

O gráfico a seguir demonstra que Jabor deixa de atacar aos manifestantes, agora 

o jornalista compara-os aos “caras pintadas”, fala bastante das Manifestações, referindo-

se a elas como o Movimento Passe Livre, é a primeira vez que aparece este termo. E 

também cresce o eixo temático 3, que fala sobre o governo, no caso, mal, trazendo a 



133 
 

tona e questionando problemas do atual Governo PT. Também o discurso do eixo 

temático 4 aparece por conta da autocrítica, ou seja, do mea culpa do jornalista. 

 

 
 

O comentário também foi para o ar, no Jornal da Globo, no site do telejornal, porém 

este segundo vídeo teve menos acessos, foram 34.801 visualizações. Muito provavelmente 

foi também bastante compartilhado e também está disponível no Youtube. Mantendo o 

mesmo tom autoritário, para os professores Elizabeth Gonçalves e Denis Renó, Jabor neste 

vídeo assume um tom de arrependimento pelo erro cometido:  

 

Mas o erro não tira sua autoridade, afinal parece reforçar a ideia de que 
reconhecer o erro em público é uma atitude nobre, o que só o fortalece. 
Por isso, mesmo a postura corporal, embora agora minimizada de gestos 
fortes e expressões sérias, continua contundente. (GONÇALVEZ e 
RENÓ, 2013, p. 61) 

 

Já o comentário para a Rádio CBN, em que se retrata, recebeu 637 comentários e 

estão no site da emissora.  Alguns ouvintes internautas comentário desta forma a coluna de 

Arnaldo Jabor: 
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Joyce Sorgi Silva   19/06/2013 - 13:48 
Quando finalmente o país quer mostrar que acordou, a mídia quer usar uma minoria de 
extremistas para ridicularizar a causa do povo. Essa ficou muito feia para você Jabor. 
 
Leví Inimá de Miranda   21/06/2013 - 19:42 
O senhor Arnaldo Jabor se desculpou ou, em verdade, recebeu um pito da Rede Globo 
e teve de voltar a trás? Decerto, foi compelido a se desculpar. Infeliz e 
desastrosamente, ele se "julga" intelectual. Esse senhor não passa de uma grande farsa. 
 
Marcus Tadeu Barbosa   17/06/2013 - 17:05 
Arnaldo só pode estar de brincadeira. Posso ate concordar que existem questões muito 
maiores para se protestar, mas você diz que os filhos da classe média não devem 
protestar? eu que sou estudante sei como é esse aumento e quem me dera ter uma 
classe media ativa na minha cidade que lute por todos 

 
 

 

 

 

 

 

4.6  Análise do Comentário 4 – De repente, o Brasil virou um mar 

 

Jabor abre o comentário novamente se retratando da sua análise errônea sobre as 

Jornadas de Junho que parecia mais uma provocação que não ia dar em nada, ou seja, 

nas palavras do comentarista, tudo seria inútil. Para ele, apesar do Brasil ter democracia 

desde 1985, ela precisaria aperfeiçoar-se, se não decai. E afirma que para nós 

brasileiros, tudo sempre acabava em pizza. Era como se fosse um país paralizado, ou até 

desabitado. Mas eis que de repente, reapareceu o povo, e volta a citar o movimento de 

Impeachment do ex-presidente Fernando Collor.  

Jabor neste momento solta a frase que dá título a este comentário, dizendo que 

de repente o Brasil virou um mar, um despertar da juventude que estava adormecida 

desde 1982, mas que acordou e percebeu que existe democracia, mas também uma 

república inoperante. 

Arnaldo Jabor chama os manifestantes de jovens e não mais de jovens de classe 

média e fala que estes despertaram, mas que existem dois perigos nas manifestações: a 

tentação da violência e o vazio. Jabor critica a violência temendo que isto leve a guerras 

campais e chama a atenção para a difusão dos motivos dos protestos, ele teme que se for 

abstrato demais, tudo pode se esvair. Aqui, há uma crítica clara a diversidade de 

motivação dos protestos.  

http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/18/DE-REPENTE-O-BRASIL-VIROU-UM-MAR.htm
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Jabor entende que faz-se necessário um foco maior e mais concreto dos 

movimentos, como por exemplo a luta contra a PEC-37, narrativa esta que ele vem 

utilizando desde seu primeiro comentário analisado.  

Portanto, ao finalizar, ele diz que se tudo correr bem (neste caso, faz alusão aos 

dois grandes motivos de preocupação dele que são violência e diversas 

problematizações), o país viverá um momento histórico em que os jovens dão uma 

lição, porque democracia o Brasil já possui, mas é preciso ser uma República 

verdadeira.  

O gráfico abaixo revela a mudança de discurso, presente nas palavras ora 

apresentadas no comentário para a rádio CBN. No eixo temático 1, por exemplo, fala-se 

agora em momento histórico lindo e novo, e a valorização do Passe Livre. No eixo 

temático 2, na qual Jabor descreve os manifestantes, que antes eram vândalos, jovens 

filhos da classe média, são trocados por palavras como “Povo”, e “Juventude”. 

O eixo temático 3, numa evidente cobrança ao Governo, clama por renovação, 

evidenciado pela expressão política nova e para finalizar, o gráfico ainda mostra o eixo 

temático 4, na qual Jabor se posiciona a favor das Manifestações ao mais uma vez 

afirmar que fez uma crítica errada, Mas interessante perceber que ele coloca que muitos 

criticaram os protestos, inclusive ele, numa tentativa de amenizar ou esconder  o seu 

erro de análise tanto para a Rádio CBN quanto para o Jornal da Globo, da TV Globo. 
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4.7 Análise do Comentário 5 – Se derem moleza, tudo vira pó 

 

Jabor usualmente em seus comentários inicia e pontua suas colunas com frases 

de efeito. Neste comentário 5, para a Rádio CBN, o jornalista abre falando que a grande 

marcha dos jovens está mudando o país. Ou seja, ele dá uma responsabilidade e 

relevância aos manifestantes, como de uma atuação histórica para o Brasil. Em nenhum 

momento aparecem frases ou palavras como nos primeiros dias de protestos, em que o 

colunista trouxe à tona, expressões como “violência”, “baderneiros”, “irresponsáveis”, 

“bando de mauricinhos”, “filhos da classe média”, “ignorantes políticos”, entre outros.  

Jabor afirma mais uma vez que o povo brasileiro estava sumido e subentende 

que os jovens foram responsáveis por incitá-los a lutar novamente pelos seus direitos 

mais básicos e também a se indignarem com tanta impunidade e canalhice realizada por 

parte dos três poderes e políticos.  

O comentarista é bastante explícito ao relatar que a opinião pública está sendo 

acordada pela opinião mais jovem. É como se os jovens fossem responsáveis por 

sacudir um gigante adormecido e que estes precisam saber o poder que tem nas mãos. 

Neste momento, Jabor assume e confere o poder da massa e do povo brasileiro nas 

manifestações.  

Mostra-se bastante preocupado com a perda deste poder da população se as 

coisas não forem feitas adequadamente. Em comentário anterior, Jabor mostrava 

inquietação com dois aspectos: a violência e o vazio. Neste, ele muda o tom e afirma 

não ter receio quanto a violência dos movimentos, mas nele cair num vazio. “O que 

mais me preocupa não é o caso da violência, o que mais me preocupa é o vazio. O pior 

que pode acontecer é a passagem dos dias, a diminuição do impacto, o acostumamento 

das pessoas com o fato, como acontecem com muitos protestos pelo mundo”.  

Jabor enxerga a necessidade de haver líderes e também uma ideia institucional 

para o movimento, além de amparo jurídico. Nesta parte do comentário, o jornalista 

coloca sua posição de institucionalizar o movimento, como se este somente fosse dar 

certo ou conseguir alguma vitória se fosse institucionalizado. É um pensamento bastante 

tradicional e contrário à característica principal das manifestações brasileiras, como ser 

apartidária, sem líderes e até sem um foco principal de problematização. Percebe-se, 

portanto, uma tentativa de induzir o ouvinte a entender que as manifestações só trarão 

algum resultado, se delas saírem líderes e se elas forem totalmente institucionalizadas.  

http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/19/SE-DEREM-MOLEZA-TUDO-VIRA-PO.htm
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O comentarista Arnaldo Jabor, em sua avaliação, afirma que o MPL deveria ser 

um poder paralelo, um poder da sociedade se representando, já que seus representantes 

só pensam neles mesmos, neste aspecto, ele ataca os governantes e o poder público.  

O comentário número 5 termina com a frase emblemática pedindo para os 

jovens manifestantes escutarem a opinião “do coroa”  e coloca a frase que dá título a 

coluna: “se derem moleza tudo vira pó”. Por ter sido muito criticado nas redes sociais 

por seus comentários contra as manifestações e também pelo pedido de desculpas, Jabor 

agora se vira diretamente aos manifestantes e apesar de se colocar como uma pessoa 

mais velha, talvez que esteja fora de sintonia com os acontecimentos, aconselha aos 

jovens a escutá-lo, numa tentativa de simpatizar com a causa.  

Percebemos no gráfico a seguir o quanto fica evidente, pelo eixo temático 4, o 

foco da narrativa do comentário é levar as Manifestações para um parâmetro de 

instituição. Arnaldo Jabor sugere que para dar certo, o movimento precisa ter uma ideia 

institucionalizada, precisa de líderes e de amparo jurídico. 
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4.3.7 - Análise do Comentário 6 – Redução das passagens de ônibus é tímida 

tentativa de aquietar os manifestantes 

 

Arnaldo Jabor começa seu comentário 6 para a Rádio CBN bem irônico ao 

indagar se ou ouvintes estão percebendo como as autoridades estaduais, municipais 

estão encantados com a democracia e com o direito do povo em se manifestar. Mas 

afirma que no Congresso está tudo quieto porque lá é local das votações secretas como a 

PEC-37, um dos principais motivos para os jovens se manifestarem e de vergonha 

nacional.  

Com esta última frase, Jabor afirma que a PEC-37 é um dos principais motivos 

das manifestações, o que é uma inverdade, afinal, a PEC-37 está sim no rol das 

inúmeras razões dos protestos, mas não é a central.  

Aliás, houve uma centralidade quando o motivo ainda era o aumento da tarifa do 

transporte público, posteriormente e com o aumento da participação da população nos 

atos, cresceu também os motivos: educação, gastos excessivos com a Copa do Mundo 

no Brasil, saúde, transporte, corrupção, entre outros. 

Jabor, desde o início dos comentários para a Rádio CBN, referentes às 

manifestações, apresenta a narrativa dos jovens olharem para a PEC-37. Em todas as 

colunas há menção deste assunto. O foco deste comentário é indicar que o poder público 

não está preocupado em atender as reivindicações e que a tomada de decisão de baixar 

as tarifas é uma tentativa tímida de ver se aquietava os manifestantes.  

O comentarista cobra as autoridades e os partidos políticos, especialmente o PT, 

por estar no poder há dez anos, em dar explicações sobre a corrupção impune, 

superfaturamento da compra da Refinaria Pasadena pela Petrobrás, saúde, etc. Pede que 

eles venham a público e deem satisfação à sociedade. 

Este discurso é nitidamente percebido na representação gráfica abaixo, no qual o 

eixo temático 3, que escolhemos aqui na presente tese, ser o eixo em que o comentarista 

Arnaldo Jabor, ataca o Governo e os partidos políticos. Ele trás a tona assuntos como  e 

ainda cita o nome da Presidente Dilma Rousseff, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva e do atual Prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad.  

 

 

http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/20/REDUCAO-DAS-PASSAGENS-DE-ONIBUS-E-TIMIDA-TENTATIVA-DE-AQUIETAR-OS-MANIFESTANTES.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/20/REDUCAO-DAS-PASSAGENS-DE-ONIBUS-E-TIMIDA-TENTATIVA-DE-AQUIETAR-OS-MANIFESTANTES.htm
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4.3.8 - Análise do Comentário 7 – O que pode esvaziar o Passe Livre? 
 

Jabor abre seu comentário falando que as Manifestações brasileiras aconteceram 

de forma subida e que parecia um movimento menor, mas ao que parece já pode ser 

considerada a Primavera Brasileira. Ele compara os protestos brasileiros com a 

Primavera Árabe, movimentos que aconteceram em 2011 na Turquia.  

Interessante analisar que esta afirmação é totalmente antagônica aos primeiros 

comentários (1 e 2 ) que justamente criticavam o caráter de nossas manifestações, aliás 

menosprezam os argumentos dos protestos do Brasil, como por exemplo na frase do 

comentário 1 quando afirma:  “Não são miseráveis, ao contrário, são garotões de classe 

média, bancando primavera paulista. Copiando rebeldes de justa causa como na Turquia 

contra o islamismo reacionário. Lá sim...mas aqui?”. Com esta frase, Jabor quer 

enfatizar que ressaltar que as manifestações brasileiras são menos importantes do que a 

Primavera Árabe ou qualquer outra manifestação popular contemporânea. Agora ele 

muda a narrativa e a opinião e afirma que as manifestações no Brasil podem ser uma 

“Primavera Brasileira”. 

http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/21/O-QUE-PODE-ESVAZIAR-O-PASSE-LIVRE.htm
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Jabor analisa que agora os jovens estão vivendo um momento maravilhoso que é 

a sensação de poder e passa a colocar as questões que pode esvaziar o Movimento Passe 

Livre: 

1 – Excesso de Otimismo; 

2 – Deslumbramento com o sucesso; 

3 – Passar do Tempo; 

 

Ao seu ver, para evitar o esvaziamento do movimento ele afirma que ele deve se 

objetivar, ter lideranças em cada estado permanentemente conectados, comitês 

vigilantes, sem ações abstratas. Neste momento, pela primeira vez nos comentários até 

então levados ao ar pela Rádio CBN, ele cita a imprensa e sugere que para o movimento 

das certo tem que haver uma ligação constante com a imprensa com fontes sérias, tem 

que ter uma central de informações.  

A ligação com a imprensa é interessante, sendo esta justamente a que foi 

totalmente contra ao movimento e que não soube analisar e nem cobrir os 

acontecimentos.  

Todas estas sugestões de Arnaldo Jabor são soluções para institucionalizar o 

movimento porque para ele somente desta forma, ele terá continuidade e trará 

resultados. Este discurso do jornalista foi utilizado também na condução do comentário 

nº 6, que tem como título: “Se derem moleza, tudo vira pó”.  

Jabor também condena o vandalismo do protesto do dia anterior, e afirma que 

estas sugestões não são para entrar na política tradicional, mas de criar uma ativa 

periferia crítica à política atual. Só desta forma, ele entende que o movimento não se 

esvaziará. 

Assim como fez no comentário 6, o gráfico deste comentário mostra que o foco 

da narrativa está no eixo temático 4, que trata de induzir os ouvintes a colocar as 

Manifestações no quadro de relações do Poder Institucional. Jabor aponta mais uma vez 

que o Movimento Brasileiro dar certo e não perder o foco, nem morrer na praia, precisa 

de um poder institucional, com líderes e comitês organizacionais.  

Aqui aparece inclusive uma indicação do comentarista sugerindo aos 

manifestantes que eles precisam ter ligação com a imprensa, com fontes sérias. 

Aspectos de uma dinâmica institucional da sociedade, contrária do que vinham 

pregando os manifestantes e as Jornadas de Junho, ao menos, no início, com 

características contra-hegemônicas e apartidárias.  

http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/19/SE-DEREM-MOLEZA-TUDO-VIRA-PO.htm
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4.3.9 Análise do Comentário 8 – País não vai mudar com um 'passe livre de 
mágica' 

 

“A primeira vista estas manifestações pareciam uma provocação anárquica, sem 

rumo. Muitos acharam isso, inclusive eu”. É desta forma, mais uma vez fazendo uma 

reavaliação e uma mea culpa, que Arnaldo Jabor inicia sem comentário 8 para a Rádio 

CBN a respeito da onda de protestos do mês de junho de 2013. Ele retoma alguns 

pensamentos de outros comentários dizendo que o povo acordou, que a sociedade estava 

adormecida, mas depois de 20 anos (fazendo referência ao movimento de Impeachment 

de Collor), a população, liderado por jovens, voltado a acordar.    

Jabor afirma que a opinião pública reclamava muito, queixava-se bastante, mas 

pouco agia. Agora é diferente porque os jovens estão com o poder. Este argumento do 

comentário também é referente a outros, percebe-se que a narrativa é mantida neste 

sentido. 

http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/24/PAIS-NAO-VAI-MUDAR-COM-UM-PASSE-LIVRE-DE-MAGICA.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/24/PAIS-NAO-VAI-MUDAR-COM-UM-PASSE-LIVRE-DE-MAGICA.htm
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Na metade do comentário, ele indaga mais uma vez o que pode comprometer o 

movimento. Assim como fez no comentário 7, quando aponta as questões que podem 

esvaziar o Movimento Passe Livre: excesso de otimismo,  deslumbramento com o 

sucesso e passar do tempo. Mas desta vez ele não apresenta estes motivos e sim a 

palavra de ordem é o vandalismo.  

“O vandalismo se explica pela infiltração de vagabundos, punks e marginais 

aproveitando que a polícia não pode atirar para matar”. Com esta frase, Jabor se refere 

aos Black blocs que já vinham penetrando nos protestos, inclusive no auge das 

manifestações, que foi o dia 20 de junho, com três milhões de manifestantes nas ruas em 

mais de 140 cidades brasileiras, e em 11 capitais. 

Arnaldo Jabor refere-se aos Black blocs como bolcheviques, e afirma que eles 

estão realizando um vandalismo proposital, que foi programado para desclassificar todo 

o movimento. Jabor afirma crer que as manifestações brasileiras tem que ser uma 

periferia crítica permanente, sem ser um partido tradicional. Esta narrativa é exatamente 

igual ao comentário anterior.  

Outro perigo que Jabor identifica é a abstração e faz novamente mais uma crítica 

à multiplicidade de reivindicações. Ele teme que isto torne as manifestações muito 

genéricas e que ela se pulverize demais. Nos últimos comentários, Jabor vem mantendo 

este discurso.  

Para ele, outro perigo é o tempo. Ele entende que os políticos estão jogando com 

o tempo e acham que ele pode enfraquecer os movimentos, contando com o cansaço dos 

manifestantes. Ele indica que o movimento tem que representar a sociedade como se 

fosse uma espécie de Ministério Público sem gravatas. Ou seja, aqui Jabor entende que 

não deve ser institucional, apesar de indicar, neste e em outros comentários, que tenha 

líderes, organização e até célula jurídica. É realmente bastante contraditório.  

No gráfico a seguir percebemos que o discurso deste comentário é bastante 

pulverizado e diverso. Ele fala muito dos manifestantes, se referindo a eles como povo, 

juventude que acordou, mas indica também a questão do vandalismo, com palavras 

como punks, marginais, em relação a ações de violência do grupo Black Blocs, 

percebida no eixo temático 2, representado pela cor laranja.  

Ainda em relação a este grupo, ele fala do Poder Público, em relação a Polícia 

que não pode atirar para matar, dando a entender que o correto seria abrir fogo contra o 

grupo de Black Blocs. E no eixo 4, indica que os manifestantes estão gozando da 

sensação de poder, quase como uma virada de lado, agora eles não são oposição e sim 
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situação, estão experimentando o Poder Institucional, estão com o poder nas mãos, 

parece que vai dar certo a causa das manifestações.  

 

 

 
 

 

 

4.3.5 Análise do Comentário 9 – Movimento Passe Livre pensa no presente 

 

O foco da narrativa do comentário 9 de Arnaldo Jabor para a Rádio CBN é 

afirmar que o Movimento Passe Livre não pensa no futuro e sim no presente, diferente 

dos petistas que falam em um futuro imaginário, com um socialismo ridículo.  

O comentarista afirma que o Movimento do Passe Livre pensa, a curto prazo, e 

em problemas que atingem a todos os cidadãos principalmente dos grandes centros: 

saúde, educação, transporte. Para Jabor, o MPL pensa nas pessoas vivas e o governo 

atual pensa tão, a longo prazo, que estaremos todos mortos quando houver alguma 

resolução para tantos problemas que atingem ao povo brasileiro. 

http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/27/MOVIMENTO-PASSE-LIVRE-PENSA-NO-PRESENTE.htm
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Este comentário não faz menção direta às manifestações e aos atos de protestos, 

mas enaltece o Movimento Passe Livre, põe em protagonismo, o grupo que iniciou a 

onda de manifestações, até então massacrado pelo comentarista, como também 

desprezado.  

Interessante perceber a relevância que Jabor atribui ao MPL para o momento 

atual em que o país vive. Ao iniciar seu comentário falando sobre o julgamento final do 

Mensalão, a atuação do Ministro Joaquim Barbosa, no Supremo Tribunal Federal, ele 

trás a tona importantíssimos fatos políticos, e faz questão de ressaltar a importância 

deste grupo de jovens para jogar ainda mais luzes nestes fatos e a dizer que muito 

provavelmente estes mesmos fatos fizeram surgir o MPL.  

Jabor questiona se o Movimento Passe Livre terá forças para intimidar a 

corrupção ou àqueles que atrasam os processos ou em colocar em pauta, por exemplo, o 

julgamento do Mensalão.  

Um dos objetivos deste comentário é claramente atacar o Governo, o PT, que 

não tem ações precisas no presente e vive de um futuro inexistente porque as pessoas 

que estão a frente são incompetentes. É um forte ataque aos governantes do partido e a 

seus aliados como verificamos no gráfico a seguir.  

  

  
 



145 
 

4.3.10 - Análise do Comentário 10 – Brasil voltou a ter uma sociedade viva 
 

Arnaldo Jabor, em seu último comentário do mês de junho de 2013, a respeito 

das manifestações que aconteciam nesta época, dá uma indicação de repercussão 

internacional ao abrir a coluna falando para os ouvintes da Rádio CBN, que teve que 

viajar aos Estados Unidos e que os jornais americanos estão impressionados com o 

Movimento do Passe Livre do Brasil. 

Jabor afirma que os americanos estão impressionados com a pureza do 

movimento, que vai muito além do Occupy Wall Street. Neste momento, o jornalista diz 

que “nosso movimento tem metas claras: educação, transporte, saúde, corrupção no 

Congresso, uma série de metas objetivas”. Esta afirmação é totalmente contrária a que 

ele vinha mantendo nos últimos comentários, em que muitas vezes criticou a 

diversidade do movimento, chegando a afirmar, por exemplo, no comentário nº 9, que o 

movimento era genérico demais. Muito provavelmente, ao conversar com a imprensa 

americana, tenha alterado seu pensamento a este respeito.  

Do meio do comentário em diante, Jabor passa a citar pontualmente alguns 

jornais, como por exemplo, o Wall Street Journal, que publicou que “nunca o 

Congresso brasileiro agiu tão rapidamente como agora”. Jabor ressalta que as 

manifestações brasileiras são uma novidade, que vai além de protestos como na 

Turquia. 

Ele também cita uma pesquisadora da Universidade de Stanford, do estado da 

Califórnia, Estados Unidos, reflete que “estamos vendo a reação inevitável depois de 

uma década de populismo irresponsável”. Neste momento, ironicamente, Arnaldo Jabor 

pergunta aos ouvintes: “quem está no poder há dez anos, quem será?”, num óbvio 

apontamento ao PT – Partido dos Trabalhadores. 

Mas ele analisa que a credibilidade do Brasil deve crescer ao invés de piorar. O 

motivo é a contribuição brasileira ao mundo de uma nova forma de protestos, firme e 

pacífica vigilância permanente para o bom funcionamento da democracia. Neste 

momento ele também critica o vandalismo, os punks e até traficantes infiltrados nos 

protestos.  

Percebe-se no tom de voz do comentarista, uma alegria, até um certo orgulho das 

manifestações brasileiras, tom bastante diferente de outros comentários, quando tenta a 

todo custo desqualificar o movimento. Muito provavelmente, a narrativa foi alterada 

devido à influência da análise internacional, favorável aos movimentos no Brasil. É 

http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/arnaldo-jabor/2013/06/28/BRASIL-VOLTOU-A-TER-UMA-SOCIEDADE-VIVA.htm
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evidente a mudança de lado e de discurso na evolução dos comentários para a rádio 

CBN.  

Neste último gráfico, fica demonstrado que o foco deste último comentário é 

atacar o Governo  lembrando dos principais problemas e que são cobrados pela povo. 

 

 

 
 

 

 

4.3.10 - Análise do Vídeo La Hiprocresia de los Medios  

 

O programa Bajada de Línea possui uma linha editorial de apoio ao governo da 

presidente Cristina kirchner, e está no ar desde 2010. Apresentado pelo jornalista Victor 

Hugo Morales, conhecido opositor do Clarin, grupo de comunicação, contrário ao 

Governo Argentino. O programa possui canal no Youtube, perfil em diversas redes 

sociais como Facebook, Twitter.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Clar%C3%ADn
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No dia 24 de junho de 2013, o programa Bajada de Línea, em sua edição nº 148, 

levou para o ar um vídeo chamado “La Hipocresia de los Medios36”, na qual satiriza as 

contradições dos comentários do colunista Arnaldo Jabor para a TV Globo. Essa 

modificação no discurso de Jabor são justamente as analisadas nesta tese, que foram 

transmitidas pelo Jornal da Globo, primeiro no dia 12 de junho de 2013, e apenas após 

um intervalo de dois dias, acontece uma alteração drástica de opinião por parte do 

comentarista. 

Como na análise apresentada no comentário 2 desta tese, Jabor é enfático ao 

falar que os jovens são ignorantes políticos, que não valem nem 20 centavos, se 

mostrando totalmente contra às manifestações e também aos jovens manifestantes. No 

vídeo editado pelo programa argentino, além de traduzir as falas de Jabor, logo no início 

há uma arte videográfica acima da tela do lado esquerdo do telespectador, uma chamada 

permanente durante o discurso de Arnaldo Jabor, escrito que “Globo contra a juventude 

que protesta”, ou seja, há neste caso também uma crítica para a emissora brasileira por 

parte do Canal 9, argentino. 

Logo após a edição do primeiro vídeo de Jabor, o apresentador do programa 

Bajada de Línea, Victor Hugo Morales, pergunta ao público se eles prestaram atenção e 

afirma que 48 horas depois, Jabor declara que as manifestações são muito interessantes 

para o povo ir contra o Governo de Dilma Roussef. Neste momento, chama atenção o 

que está escrito na arte videográfica que fica na tela da TV enquanto Morales fala com 

seu telespectador: “La hipocresia de los medios”, ou seja, a “hipocresia dos meios de 

comunicação”, em uma clara referência à TV brasileira, e óbvio, ao jornalista Arnaldo 

Jabor. Morales termina com a frase: “então o discurso é este”.  Na sequência, a emissora 

coloca o vídeo de Arnaldo Jabor, onde ele faz o mea culpa, dizendo que o movimento 

parecia uma coisa inútil, que muitos criticaram, inclusive ele próprio.   

O recurso gráfico utilizado no telejornalismo e no caso desta edição do vídeo, é 

um caminho para se valer de estratégias extremamente ricas a partir de peculiaridades 

da linguagem icônica, sonora e verbal desse meio. Esses recursos ajudam a dar 

visibilidade a aspectos diferenciados dos temas abordados podendo contextualizar e 

também complementar informações. 

Enquanto Jabor altera seu discurso, aparece outro recurso gráfico indicando que 

esta declaração foi apenas três dias depois da última em que o jornalista brasileiro 

                                                 
36 O vídeo está disponível em https://www.youtube.com/watch?v=1NgKy81hDiA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1NgKy81hDiA
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critica os manifestantes. No meio do vídeo de Jabor também entra a indicação de que 

“Globo se retrata e defende os jovens”.   

Novamente o apresentador do programa Bajada de Línea, Victor Hugo Morales, 

âncora do jornalístico argentino, aparece chamar a atenção do telespectador que o 

programa fez uma edição própria para enfatizar como um jornalista pode mudar de 

opinião drasticamente em apenas dois a três dias. 

O vídeo a seguir divide a tela da televisão em duas partes. Do lado esquerdo vão 

entrando, por edição, as principais falas de Jabor criticando com ênfase os jovens 

manifestantes, já do lado direito, aparecem as declarações mais enfáticas do discurso 

contrário. Como recurso gráfico aparece do lado esquerdo, escrito: “Te digo uma coisa”, 

já do lado direito, “Te digo outra coisa”. São falas simultâneas, que revezam a palavra 

para mostrar um terceiro discurso a partir de dois originais. Além disso, o vídeo 

apresenta trechos de vídeos produzidos pelos próprios cidadãos durante os protestos, 

com seus smartphones e postados em redes sociais, como por exemplo, a expulsão do 

local do protesto, jornalista da TV Globo, Caco Barcelos.  

Após este vídeo simultâneo de comparação dos discursos de Arnaldo Jabor, o 

âncora da TV Argentina, explica que a TV Globo mereceu uma repulsa por parte do 

povo brasileiro, mostrando o vídeo em que o jornalista Caco Barcelos é expulso do local 

de manifestação em São Paulo. Victor Hugo Morales afirma que “é evidente que isto 

provoca um grande mal estar dos meios de comunicação com a democracia, mas 

também um grande mal estar do povo com a imprensa dominante de nossa América 

Latina e seu grande capitão internacional que é a CNN”. 

Segundo Gonçalves e Renó (2013, p. 59), o vídeo ganhou forças nas redes 

sociais, e “em cada compartilhamento em uma nova leitura da atitude global, além de 

novos comentários que reconstruíam a mensagem pouco a pouco. No dia 7 de julho de 

2013, uma das publicações alcançava 62.109 compartilhamentos por Facebook”.  

O vídeo apresenta uma linguagem caricata, humorística, ácida e bastante crítica 

não somente contra Arnaldo Jabor, mas também contra a emissora brasileira Rede 

Globo. A mudança de discurso e de opinião de Jabor é evidenciada com a edição do 

vídeo da TV Argentina. As falas de Jabor transformam-se em uma terceira fala, fruto da 

edição irônica feita pelo programa Bajada de Línea, utilizando-se do conteúdo do 

Jornal da Globo, da TV Globo e também de imagens e vídeos feitos pelos 

manifestantes brasileiros postados nas redes sociais, caracterizando uma evidente 

circulação de informações e de apropriações, típicas da sociedade midiatizada.  
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Conclusões 

 
Após o percurso analítico e histórico-interpretativo, vale retomar, na 

conclusão deste trabalho, o referencial teórico que embasou a presente pesquisa, Sem a 

pretensão de esgotar as proposições teóricas acerca da midiatização. Para pensarmos 

fenômenos recentes que envolvam comunicação e sociedade convém recorrer a bases 

teóricas também contemporâneas. A midiatização e a heterogeneidade dos espaços 

sociais na atualidade sugerem mudanças no pensamento comunicacional, já que padrões 

e comportamentos na organização social são alterados em velocidade acelerada, 

modificando a antiga noção hegemônica da mídia que dominava os estudos da 

Comunicação. É preciso pensar a sociedade de forma menos linear. 

O funcionalismo norte-americano, com sua visão pragmática e positivista,  

foi perdendo espaço, assim como as teses críticas da Escola de Frankfurt. A visão de 

massa, daquelas correntes teóricas, aposta que o emissor é o todo poderoso e a audiência 

é sempre passiva, sem vontade própria, manipulada, alienada e quase sempre se 

submete aos desejos do comunicador. É uma abordagem que ajuda muito mais a 

entender a produção do que a questão da comunicação em sua interação com a 

sociedade. 

A partir das mediações sociais, reconhece-se que o receptor possui um papel 

ativo e importante, que pode alterar o resultado de todo o processo comunicacional. Na 

sociedade contemporânea, cultura, identidade e meios de comunicação se fazem muito 

presentes e são fortemente atuantes nas concepções das dimensões simbólicas da vida. 

Ou seja, as pessoas se relacionam com a comunicação de massa, estabelecendo 

negociações simbólicas a partir da oferta proposta pelos veículos, mas também de sua 

visão de mundo, de seus hábitos e crenças, ou seja, de sua cultura.  

Já não podemos pensar os meios de comunicação meramente por seus aspectos 

técnicos ou simplesmente analisá-los apenas pela função de emissor de modelos 

comunicacionais, como, por exemplo, na teoria da bala mágica, com ênfase nos estudos 

funcionalistas do início do século XX. Era uma época em que o receptor ocupava papel 

coadjuvante no processo de comunicação, ora como público alvo a ser atingido, ora 

como vítima da indústria cultural. Já no final do século XX, os principais pensadores 

dos estudos de comunicação passaram a resgatar o papel do receptor. Este passa a ser o 
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sujeito central nos estudos de comunicação, e cada vez mais primordial entender o que 

as pessoas fazem com os meios e não o que os meios fazem com as pessoas.  

A partir da concepção de mediações, em 1987, é que a comunicação sai do 

espaço restrito dos meios para o espaço da cultura, mostrando que as mediações 

culturais se constituem numa perspectiva de compreensão da relação entre cultura e 

meios de comunicação, dentro da pesquisa de recepção, sendo o pesquisador, Jesús 

Martín-Barbero, a principal referência para a área. Vale a pena aqui retomar também a 

reflexão do Prof. Dr. Laan Mendes de Barros, que compartilho, integralmente que traça 

um paralelo entre os conceitos de mediação e midiatização. Ele observa que dois termos 

não são conflitantes, já que eles sugerem conotações bem próximas. Enquanto 

“midiatização” vem sendo pensada como uma nova forma de sociabilidade, decorrente 

de uma lógica midiática, “mediação” traz já de algum tempo o sentido das interações 

sociais, que nos dias de hoje se dão essencialmente – mas não exclusivamente – por 

intermédio da mídia.  

 As novas configurações da sociedade aliada ao avanço das tecnologias digitais, 

criam novos usos sociais das mídias. O espaço central que a mídia ocupa na sociedade 

contemporânea, incluindo a revolução acelerada do aparato tecnológico e cultural, são 

fatores que estruturam o surgimento de um fenômeno denominado de midiatização, 

termo central do referencial teórico desta tese. A mídia, então desdobrada em 

mediações, passa a ocupar um papel central na sociedade, não apenas da produção do 

conteúdo oferecido, mas na produção de sentidos que vão se reconfigurando nas 

relações interpessoais dos sujeitos, modificando práticas cotidianas. A midiatização 

passa a afetar não só o modo das relações e valores do sujeito, mas também os próprios 

meios de comunicação.  

 Com isso a comunicação de massa acaba por perder uma parcela de sua 

hegemonia, já que cada vez mais os públicos receptores contam com uma vasta 

dinâmica de ferramentas tecnológicas que lhes asseguram exercer sua influência e 

manifestar-se, além de utilizarem-se das mesmas para suprir suas próprias necessidades 

de informação, comunicação, interação e crítica social. Trata-se, portanto, de uma 

atmosfera, de uma nova forma de vida que resulta da inscrição crescente das tecnologias 

nos processos de interação das práticas sociais. No processo de midiatização, há uma 

intersecção entre as novas tecnologias de comunicação, os meios de comunicação 

tradicionais e os atores sociais que se ligam e religam mutuamente, fazendo com que 

haja a quebra de fronteiras que ainda possam existir entre eles. 
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Impulsionados pela midiatização, o receptor passa a assumir papéis de produtor 

de conteúdo, interagindo com os meios de comunicação tradicionais e também com os 

de tecnologias midiáticas. No processo de midiatização, o elemento crítico é um ponto 

fundamental, afinal ela estimula as tensões e até a pressão às instituições e à própria 

mídia, ou seja, ao que é produzido institucionalmente. A midiatização se refere a uma 

circulação do produto midiático na sociedade que gera processos interpretativos e a 

sociedade se organiza para tratar a mídia que recebe, gerando dispositivos sociais, que 

colaboram por fazer circular estes bens na sociedade novamente.   

É mais do que os sistemas de emissão e recepção comunicacionais. Numa 

sociedade midiatizada, há o surgimento de um terceiro sistema, que é a própria 

interação social sobre a mídia. Um sistema de circulação interacional, um sistema de 

respostas que faz circular ideias, informações, dispositivos sociais,  interpretações e até 

reações sobre a mídia e seus produtos. Muitas vezes, há a ruptura da lógica institucional. 

Mas nas manifestações que marcaram o mês de junho de 2013, entende-se que 

estes dispositivos sociais ou respostas sociais, foram as várias mensagens críticas 

postadas nas redes sociais pelos cidadãos, e também o conteúdo informacional gerado 

na cobertura dos protestos produzido pelo Grupo Mídia Ninja, principalmente pelo 

enfrentamento de conteúdos gerados na cobertura dos protestos em relação à mídia 

tradicional. Percebeu-se também que a convergência tecnológica foi determinante para a 

atuação da sociedade no processo de enfrentamento de sua mídia, no caso das 

manifestações de 2013, isto esteve bastante evidente. Sobretudo, na sociedade em rede, 

notamos um empoderamento da sociedade, que tomou conta da mídia, no fenômeno das 

Jornadas de Junho. Nesta lógica, definimos a teia conceitual que deu suporte à 

argumentação para analisar a circulação de sentidos produzidos nas Manifestações no 

Brasil.  

Levando-se em consideração esses aspectos, é fato que internet deu um novo 

impulso à comunicação alternativa e à comunicação contra-hegemônica em rede, 

especialmente, na articulação de ações e movimentos sociais.  Isto foi percebido nos 

grandes movimentos internacionais como a Primavera Árabe, os Indignados da 

Espanha, Occupy Wall Street e também nos Movimentos Brasileiros. Sem dúvidas, a 

internet e o avanço das tecnologias de comunicação contribuíram para potencializar um 

sistema de mídia mais democrático, com coberturas e análises jornalísticas crítica de 

fatos e movimentos ignorados ou distorcidos pela grande mídia. Houve uma expansão 

do fluxo de informação, bem como a reflexão que o discurso da mídia convencional 
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impõe, com seus limites hegemônicos geralmente estreitos. Com isso, os coletivos de 

jornalistas independentes cresceram em todo o mundo, alguns produzindo conteúdo em 

várias línguas.  

Pela observação dos aspectos analisados, notou-se que os movimentos sociais 

em rede contemporâneos têm algumas características comuns. Eles são amplamente 

espontâneos em sua origem, geralmente desencadeados pela indignação relacionada a 

um evento específico, seja pela aversão pelas ações dos governantes. As imagens 

ocupam um espaço importante nestes movimentos. O Youtube foi uma das mais 

poderosas ferramentas de mobilização nos estágios iniciais dos movimentos tanto 

brasileiro, quanto os internacionais. Seguindo a lógica das redes da internet, eles são 

bastante virais.  

A autonomia foi uma condição de destaque no início das manifestações 

brasileiras. Na verdade tratou-se de um movimento sem lideranças, não pela falta de 

líderes em potencial, mas pela profunda e espontânea desconfiança da maioria dos 

participantes em relação a qualquer forma de delegação do poder. E isto está 

diretamente ligado à rejeição dos manifestantes aos representantes políticos e a tudo que 

vem por trás deste contexto, como corrupção, superfaturamento, falta de investimentos 

em educação, saúde, entre outros problemas sociais.   

A violência também esteve presente na maioria destes movimentos. Em 

princípio eles não eram violentos, em geral se envolvendo, em sua origem, na 

desobediência civil, pacífica. Mas com a entrada de grupos de ações mais radicais como 

os Black Blocs, alguns atos foram bastante violentos, incluindo depredação ao 

patrimônio público e símbolos capitalistas.  Mas a violência veio também por parte da 

polícia que agiu com violenta repressão, demonstrando, em certos momentos, 

inabilidade em lidar com esse tipo de manifestação popular. E por fim são movimentos 

com várias demandas, na maior parte do tempo, todas as demandas possíveis vindas de 

cidadãos ávidos por escolher melhores condições de vida. 

Entre as constatações indiscutíveis, está a de que veículos tradicionais tiveram 

uma primeira reação editorial contrária às manifestações pela diminuição de tarifas de 

transporte público e que, após a repressão policial violenta, a qual atingiu alguns de seus 

repórteres, mudaram de posição e passaram a apoiá-las. Foi o caso com do jornalista 

Pedro Ribeiro Nogueira, da ONG Aprendiz, que foi espancado por policiais e depois 

preso. E também com Giuliana Vallone, repórter da Folha de S. Paulo, atingida no olho 

direito por uma bala de borracha disparada por um policial.  
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A mídia alternativa, no caso, o grupo Mídia Ninja – Narrativas Independentes, 

Jornalismo e Ação, teve grande repercussão porque as pessoas estavam esperando uma 

cobertura mais próxima sobre o que estava acontecendo nas ruas. A mídia tradicional 

não soube ler rápido o que estava acontecendo nas redes e nas ruas. Já a mídia Ninja 

esteve presente em todos os atos, transmitindo ao vivo, fotografando e dando o ponto de 

vista dos manifestantes. Certamente havia ali uma demanda muito grande por uma 

cobertura mais independente. 

Os manifestantes contestaram o discurso oficial da grande imprensa, que narrava 

a falta de propósito para os protestos e o vandalismo dos manifestantes. Já as mídias 

sociais e a imprensa alternativa mostraram, ao contrário, e com isso, os grandes veículos 

foram obrigados a mudar o enfoque. De vândalos passaram a libertários, uma juventude 

antenada. Esta alteração, só mostrou o distanciamento entre o que a imprensa tradicional 

veiculava e o que as ruas bradavam. A mídia saiu enfraquecida. Percebe-se que as 

discussões circulantes nas redes sociais não mais representavam em sua totalidade o que 

estava sendo difundido nas mídias tradicionais e houve confronto por parte dos grandes 

meios, nas informações que circulavam nas redes, caracterizando-se quase como uma 

guerra midiática entre a grande imprensa e a contra informação que vinha das ruas. 

É uma constatação que no mundo contemporâneo, há uma mudança do modelo 

de audiência que deixa de ser passiva para fazer circular e dar novos sentidos aos 

conteúdos recebidos e mais que isso, passa a querer e poder gerar conteúdos, 

contribuindo para diminuir a posição privilegiada da imprensa tradicional como fonte 

original exclusiva de conteúdo.  

Alguns desdobramentos foram percebidos após os atos do mês de junho de 2013. 

Sabemos que os protestos aconteceram antes e durante a Copa das Confederações, 

megaevento esportivo com muita visibilidade no Brasil e no mundo. E por isso mesmo, 

a repercussão internacional foi enorme e imediata, já que vivemos numa sociedade em 

rede, onde as informações são circulantes e difusas. Desde os primeiros atos, as 

Jornadas de Junho ganharam evidência na imprensa internacional. Os veículos 

procuraram falar sobre as causas dos protestos e apontaram, quase sempre, a 

insatisfação com problemas sociais, a violência e o alto custo das obras da Copa das 

Confederações e da Copa do Mundo.  

 O futebol e os grandes eventos esportivos se tornaram um símbolo das aflições do 

Brasil: corrupção, violência policial, serviços públicos precários ou muito ruins, preços altos 
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e criminalidade. Muitas imagens das Jornadas de Junho circularam o planeta, dando uma 

nova perspectiva sobre o país, geralmente associado ao estereótipo de povo pacato, 

cordial, alegre, que adora samba e futebol. Durante os protestos na Copa das 

Confederações, o torcedor brasileiro mostrou que o fanatismo pelo futebol não superou 

o sentimento de indignação e revolta contra corrupção e a revogação de seus direitos. 

Motivo de levantar o questionamento se ainda podemos ser chamados de país do futebol 

ou da “Pátria de Chuteiras”, termo criado pelo escritor Nelson Rodrigues. 

O título de “país do futebol”, conquistado após as vitórias em Copas do Mundo, 

o entusiasmo das comemorações e a paixão dos torcedores por este esporte são  

conhecidos mundialmente. Crescemos e aprendemos que ser brasileiro é gostar de 

futebol e que o esporte oferece a melhor analogia de nossa cultura, de nosso DNA. Mas 

na Copa das Confederações o protagonismo ficou para as manifestações populares e até 

o futebol foi deixado de lado. A Copa das Confederações funcionou como um ambiente 

midiático favorável aos protestos.  

Com as transformações culturais decorrentes do processo de globalização e de 

midiatização, o conceito de que o futebol representa o Brasil fica cada vez mais 

fragilizado. Portanto entendemos que o futebol ainda continua tendo sua 

representatividade e força simbólica em nosso país, mas não da mesma forma que já foi 

um dia. Sem dúvida, o descontentamento com os gastos para a Copa do Mundo, em 

diálogo com a percepção de que áreas importantes – como saúde e educação – não 

estavam contando com a devida preocupação que os governantes estavam dando à 

organização dos torneios esportivos, foi um estopim para esse eixo dos protestos. 

Como abordamos no desenvolvimento da pesquisa, a entidade Fifa também foi 

bastante criticada tanto na Copa das Confederações, quanto na antes e durante a Copa 

do Mundo. Vale ressaltar que hoje o futebol faz parte de uma cadeia produtiva 

complexa, bastante lucrativa que envolve uma série de chaves que giram ao redor da 

poderosa Fifa. Esta dá as cartas quanto aos padrões a serem adotados nas competições 

como o famoso padrão Fifa dos estádios, e a Lei da Copa, ação totalmente favorável a 

própria entidade em detrimento ao país que sedia o evento.  

Todos estes motivos acabaram irritando o povo brasileiro, carente de outras 

demandas sociais públicas cotidianas. A população ficava cada dia mais insatisfeita pelo 

poder que a Fifa estava exercendo em nosso país. A entidade, afinal, iria ganhar milhões 

com os megaeventos do futebol, estando isenta de impostos, sem falar da imposição de 

várias medidas antipáticas e arbitrárias aos brasileiros, isso tudo, com a concordância do 
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governo e de quase todos os partidos do Congresso Nacional, que aprovaram a Lei das 

Copas.  

Em virtude dos fatos mencionados e ainda sobre os desdobramentos das 

manifestações, fez-se necessário refletir sobre os erros e as mudanças ocasionadas no 

Jornalismo. Em participação a uma palestra proferida pelo consultor de mídia espanhol, 

Carlos Soria, no dia 10 de abril de 2014, convidado pelo curso de jornalismo da ESPM, 

na qual sou professora, o profissional expôs o tema Las empresas informativas, turbinas 

periodísticas y comerciales. Soria abordou como vê o mercado jornalístico da 

atualidade, as causas e algumas saídas possíveis. Ele foi categórico ao analisar o 

momento da mídia, na qual compartilho de igual pensamento: “A indústria dos meios e 

todo o mundo jornalístico está sob um tsunami que ainda não saímos. O terremoto da 

crise ainda não acabou. A interferência do mundo digital na atividade é tão forte que 

está acontecendo algo mais profundo do que ocorreu na época de Gutemberg, com a 

invenção a imprensa”.  

Entendo que as empresas jornalísticas ainda não exploraram todo o potencial das 

tecnologias digitais e inovam muito pouco neste sentido. Alguns jornalistas talvez não 

utilizem as novas linguagens deste novo veículo, até por desconhecimento. A internet 

trouxe consigo uma nova dinâmica de processos na profissão que passam, por exemplo, 

por: capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares, entendimento de novas 

linguagens de veículos, percepção de integração destes veículos vinculados às novas 

narrativas, saber gerenciar pessoas e fluxos informativos, entender de reportagens 

assistidas por computador para ser capaz de lidar com material como bancos de dados, 

planilhas eletrônicas e desta forma potencializar as reportagens especiais, editar e 

finalizar conteúdos conforme a plataforma e formatos indicados, lidar com diferentes 

públicos, entre outros.  

 Passam também pela formação dos jornalistas pelas universidades que, até 

então, formavam profissionais de forma segmentada, para trabalhar em meios 

específicos, como nos anos 1970.  Devido à urgência em repensar a profissão e também 

a formação destes profissionais, foi elaborada em 2009, por uma comissão de 

professores e pesquisadores, a proposta de Novas Diretrizes Curriculares para o Curso 

de Jornalismo, e homologada pelo Ministério da Educação em setembro de 2013. Esta 

analisou a adequação da formação jornalística à complexidade da sociedade atual, a 
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qual exige do profissional da comunicação conhecimentos amplos de cultura ao mesmo 

tempo em que lhe pede domínio sobre as tecnologias implementadas.  

As novas diretrizes, conforme o documento elaborado, ainda estabelece alguns 

eixos fundamentais na formação do jornalista, quais sejam de fundamentação 

humanística, de fundamentação específica, de fundamentação contextual, de formação 

profissional, de aplicação processual e de prática laboratorial. 

Por estes aspectos, e diante dos erros e contradições apresentados pela grande 

imprensa nas Jornadas de Junho de 2013, nos questionamos quais serão, daqui pra 

frente os desafios da formação destes jornalistas. E mais que isso, quais serão os 

desafios do dia a dia da própria profissão? Faz-se necessário, formar cidadãos menos 

técnicos e mais sensíveis aos problemas sociais? O tema certamente não se esgota aqui. 

Um ponto forte das manifestações foi o jornalismo participativo online, que é a  

possibilidade do usuário selecionar comentários que gosta, dando notas e classificando 

os comentários que escolheu. “O usuário pode e deve manifestar-se, com total 

liberdade, discordando, desabafando e até produzindo conteúdo na forma que desejar. 

Com a narrativa multimídia surge uma nova maneira de transmitir notícias. Esta que 

não deve mais ser escrita num papel e sim mentalmente através da criação de 

componentes visuais, auditivos, textuais e interativos, ou seja, o conteúdo em ação, os 

fatos em movimento. 

O monopólio da informação, embora ainda esteja nas mãos dos grandes veículos 

de comunicação, começa a apresentar novos caminhos. Hoje, com as redes sociais e a 

internet, é possível ter contato muito rápido com os novos fatos e notícias e também dar 

voz a quem antes não tinha espaço. Se antes era necessário esperar as informações 

trazidas pelos meios de comunicação para ficar informado, hoje qualquer um pode gerar 

conteúdo e acabar pautando os veículos de comunicação. Essa facilidade levanta alguns 

questionamentos: Como produzir notícias hoje? Podemos falar que a mídia tradicional 

ainda agenda os assuntos que serão discutidos pela sociedade? Talvez sejam indicações 

de pesquisas futuras, a partir do olhar do fenômeno que se tornou as Jornadas de Junho 

no Brasil.  

Portanto, afirmamos que as práticas sociais propiciadas pelas redes digitais 

ultrapassam o conjunto de regras referentes aos modelos tradicionais do jornalismo. A 

sociedade contemporânea é marcada pelo provável declínio dos discursos 

verticalizados, onde se abre espaço cada vez mais para um sistema comunicacional 

caracterizado por um fluxo permanente de notícias e de relações entre interagentes-
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fontes-jornalistas até então inexistentes no Jornalismo. Mas a grande maioria dos 

integrantes da chamada imprensa tradicional ainda não está preparada para lidar com 

esta nova realidade que vem surgindo.  

A população percebeu a fragilidade da grande imprensa durante as 

manifestações, quando esta demorou ou não quis abrir espaço para os protestos. 

Portanto, o cidadão passou a desconfiar da imprensa tradicional a ponto de não querer 

se ver representado por ela. Neste vácuo de representatividade, o espaço para a 

imprensa alternativa explodiu em uma propulsão de novos formatos como canais de 

vídeos ao vivo, páginas do Facebook com atualização em tempo real e uma 

proximidade com os discursos que vinham das ruas. 

Um dos fatos que mais repercutiram foram as declarações do jornalista Arnaldo 

Jabor. Pela autoridade que a função lhe confere, colunista da Rádio CBN, comentarista 

do Jornal da Globo, da Rede Globo, Arnaldo Jabor desenvolve um discurso autoritário, 

dono da verdade, e que foi objeto de nossa análise. Em frases curtas, quase telegráficas, 

expõe sua indignação, acompanhada de frases de impacto, com interjeição a cada ideia 

apresentada: 

“Estes jovens não valem nem 20 centavos” 

“Não são miseráveis, ao contrário, são garotões de classe média” 

“A juventude quer agir e não sabe como” 

“Vândalos” 

“Ignorantes Políticos” 

 

Torna-se evidente, as contrariedades do colunista inicialmente negativando os 

protestos, opinião totalmente contrária às manifestações. Mas em três dias, e após 

muitas críticas nas redes sociais, se converteram em apoio e elogios aos manifestantes. 

Desta forma, as colunas compõem um mosaico de informações pertinentes para as 

investigações na área da comunicação, especialmente na incoerência do jornalismo 

contemporâneo, muitas vezes seduzido por suas vinculações econômicas e políticas.  

O tom conduzido pelo jornalista nos primeiros comentários é de enfatizar a 

violência dos manifestantes e menosprezar o argumento dos atos. Aliás, ele afirma que a 

violência não é da Polícia, afinal ela esteve na defensiva. Chama os protestos de 

batalhas de ruas e os jovens manifestantes de filhos da classe média, irresponsáveis e 



158 
 

ignorantes políticos. Três dias depois, ele faz o mea culpa e afirma que errou. As 

manifestações, nas declarações de Jabor, passam a ser um “Momento histórico e lindo”.   

Mesmo em se tratando de opinião, sempre é indicado que se escute os vários 

lados dos acontecimentos. É fato que Arnaldo Jabor não utilizou desta técnica 

jornalística, tirando conclusões precipitadas sobre as manifestações. Numa sociedade 

midiatizada, na qual os conteúdos informativos estão cada vez mais multiplataformas e 

a circulação de informação mais rápida e abrangente, a grande imprensa fica também 

monitorada pelos usuários das redes sociais, que no caso do episódio das manifestações 

de 2013, saíram na frente dos jornalistas, inclusive aproveitando o espaço para criticar a 

mídia. Além de monitorar, estes atores sociais podem reverberar, causar inúmeras 

visualizações, conseguir novos adeptos, criticar e viralizar o que é publicado na mídia 

ou sua própria opinião através das redes online. 

A circulação do produto midiático na sociedade gera processos interpretativos e 

são fundamentais na construção da opinião pública e de uma maneira muito ativa, os 

cidadãos pensam cada vez mais em colaboração e intervenção. São informações 

circulantes de uma sociedade cada vez mais midiatizada, que faz com que qualquer um 

possa se apropriar de discursos informativos e transformá-los em uma terceira fala. Em 

vista deste argumento, analisamos o vídeo do programa Bajada de Línea, da TV 

Argentina, que é uma evidência deste arcabouço conceitual. Com linguagem ácida e 

bastante crítica, não somente contra Arnaldo Jabor, mas também contra a emissora 

brasileira Rede Globo, o vídeo reeditado, põe luz à  mudança de discurso e de opinião 

de Jabor. As falas do comentarista do Jornal da Globo,  transformam-se literalmente em 

uma terceira fala, caracterizando uma evidente circulação de informações e de 

apropriações, típicas da sociedade midiatizada.  

As Manifestações brasileiras não foram um momento isolado, a sociedade segue se 

mobilizando, haja vista, as recentes manifestações de janeiro de 2015, contra o aumento 

das passagens e pela tarifa zero no transporte coletivo. Após o anúncio do reajuste do 

preço das passagens de ônibus e metrô no inicio do ano em várias cidades do país, São 

Paulo foi palco de uma grande manifestação, onde milhares de pessoas foram as ruas 

e dezenas foram detidas pela Policia Militar. Pelo Facebook o próximo protesto já é 

chamado de “2º Grande Ato Contra a Tarifa”, já conta com 18 mil pessoas confirmadas 

e mais de 140 mil convidadas para o protesto. E até os atentados de Paris, ao jornal 

Charlie Habdo, confirma a ideia de que a cultura se dá em movimento e não de uma 

maneira institucionalizada. 

http://www.dm.com.br/cidades/2015/01/manifestacoes-contra-o-aumento-comecam-agitar-o-brasil.html
http://www.dm.com.br/cidades/2015/01/manifestante-permanece-preso-apos-depredacao.html
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Percebemos que a grande imprensa cometeu um erro muito grande ao não dar a 

devida importância ao que acontecia nas ruas durante os primeiros atos dos protestos de 

junho de 2013. Por serem difusos, independentes, apartidários, e sem líderes 

tradicionais, o movimento acabou confundindo as grandes instituições, os governantes e 

também a imprensa.  

 Consideramos que dois processos comunicacionais, presentes atualmente na 

sociedade, a midiatização e a sociedade em rede, foram fundamentais para a articulação 

e a realização dos protestos no Brasil e que corroboraram com os ideais democráticos e 

a participação cidadã. Desta forma, as manifestações ocorridas em junho de 2013, se 

inserem em um contexto mais amplo de transformação da sociedade e das instituições 

tradicionais.  
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ANEXO 1 – Capa do jornal espanhol La Razón do dia 16 de 

Outubro de 2011 
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ANEXO 2 - Capa do jornal espanhol ABC do dia 16 de 

Outubro de 2011 
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ANEXO 3 – Primeiro Jornal Occuppy Wall Street Journal – 

publicado no dia 09 de outubro de 2011 
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ANEXO 4 – 1º Jornal IndigNación – publicado em Maio de 

2012 
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ANEXO 5 – Página principal do Site Protestos Mapa 

interativo criado para colaborar com os manifestantes 

brasileiros 
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ANEXO 6 – Selo Publicitário Brasil 2014 – A Pátria de 

Chuteiras – Parte da campanha para a Copa do Mundo 

criada pelo Governo Federal.   
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ANEXO 7 – Operation World Cup – Página perfil criada no 

Facebook por movimentos sociais para divulgar os protestos 

contra a Copa do Mundo.  

 

 

 
 


