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RESUMO 

 

O trabalho pretende trazer uma reflexão e pesquisa aprofundada da comunicação que 

ocorreu entre os atores sociais pelo Twitter, durante três movimentos de protestos na 

sociedade brasileira: em junho de 2013, março de 2015 e março de 2016. Partimos da 

observação das manifestações contra o aumento do transporte público, em 2013, e 

chegamos a 2016, com o acirramento dos debates em torno do impeachment de Dilma 

Rousseff, ex-presidente do Brasil, do Partido dos Trabalhadores. A metodologia utilizada 

foi a análise de conteúdo de 900 posts do Twitter, uma análise qualitativa e quantitativa, 

com categorização dos posts, vislumbrando desvendar a forma como se estabeleceram os 

debates: uso de humor, ironia, forma de convocação para as ruas, replicação de 

mensagens etc. A revisão bibliográfica está sustentada no conceito de esfera pública, 

sociedade em rede e na teoria dos movimentos sociais, com centralidade no poder da 

comunicação, conforme Castells (2015). O estudo demonstra, de maneira geral, que há 

polarização e extremismo nos debates, dificultando o diálogo racional.   

Palavras-chave: esfera pública; movimentos sociais; Twitter; junho de 2013; Dilma 

Rousseff.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The work intends to bring a reflection and an in-depth research on the communication 

that occurred between social actors by Twitter during three protest movements in 

Brazilian society: June 2013, March 2015 and March 2016. We start from the observation 

of the demonstrations against the increase of the transport public, in 2013, and we arrived 

at 2016, with the intensification of the debates around the impeachment of Dilma 

Rousseff, former president of Brazil, of the Workers' Party. The methodology used was 

the content analysis of 900 posts of Twitter, a qualitative and quantitative analysis, with 

categorization of the posts, glimpsing to unravel how the debates were established: use 

of humor, irony, form of convocation for the streets, replication of messages etc. The 

bibliographical review is based on the concept of public sphere, network society and 

social movements theory, with centrality in the communication, according to Castells 

(2015). The study shows, in general, that there is polarization and extremism in the 

debates, making rational dialogue difficult. 

Keywords: public sphere; social movements; Twitter; june 2013; Dilma Rousseff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

El trabajo pretende traer una reflexión e investigación profundizada de la comunicación 

que ocurrió entre los actores sociales por Twitter durante tres movimientos de protestas 

en la sociedad brasileña: junio de 2013, marzo de 2015 y marzo de 2016. Partimos de la 

observación de las manifestaciones contra el aumento del valor del transporte publico, en 

el año 2013, y llegamos a 2016, con el empeoramiento de los debates en torno al 

impeachment de Dilma Rousseff, ex presidente de Brasil, del Partido de los Trabajadores. 

La metodología utilizada fue el análisis de contenido de 900 posts de Twitter, un análisis 

cualitativo y cuantitativo, con categorización de los posts, vislumbrando develar la forma 

como se establecieron los debates: uso de humor, ironía, forma de convocatoria para las 

calles, replicación de los mensajes etc. La revisión bibliográfica está sustentada en el 

concepto de esfera pública, sociedad en red y en la teoría de los movimientos sociales, 

con centralidad en el poder de la comunicación, según Castells (2015). El estudio 

demuestra, de manera general, que hay polarización y extremismo en los debates, 

dificultando el diálogo racional. 

Palabras-clave: esfera pública; movimientos sociales; Twitter; junio de 2013; Dilma 

Rousseff. 
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INTRODUÇÃO 

  

O presente estudo analisa os processos de comunicação dos cidadãos em 

movimentos de protesto ocorridos na sociedade brasileira a partir de junho de 2013, diante 

da popularização das redes sociais online1. O trabalho pretende trazer uma reflexão e 

pesquisa aprofundada da comunicação que ocorreu entre os atores sociais pelo Twitter 

durante três momentos específicos: junho de 2013, março de 2015 e março de 2016. 

Partimos da observação da comunicação realizada pelo Twitter durante 2013, período em 

que a sociedade brasileira se rebelou, inicialmente, contra o aumento das passagens de 

transporte público, passando, posteriormente, a reivindicar melhores condições de saúde, 

educação, além de incluir na pauta questões como a corrupção. Num segundo momento, 

chegamos às análises da comunicação realizada pelos atores sociais, também pelo 

Twitter, durante os protestos de março de 2015 e março de 2016, momentos em que a 

sociedade se posicionou contra e a favor do governo da então presidente Dilma Rousseff, 

do Partido dos Trabalhadores (PT). Tais protestos culminariam com o impeachment da 

governante em agosto de 2016. 

Discorreremos sobre as novas configurações da comunicação na esfera pública2 

na contemporaneidade. Observamos que, nas democracias3 de hoje, temos a oportunidade 

e o desafio de encarar de outra forma muitos dos problemas que já existiam no passado. 

Há novas possibilidades para o enfrentamento cotidiano de questões importantes: abuso 

de poder, censura, corrupção, desvio de verbas públicas etc. Em contrapartida, há muitos 

desafios a serem transpostos: muita informação falsa circulando nas redes digitais; baixo 

interesse político dos atores sociais, devido a sociedades profundamente desiguais do 

ponto de vista econômico e na posse de habilidades educacionais básicas para interagir 

satisfatoriamente neste espaço; desigualdade de acesso; predominância dos meios de 

                                                           
1 Os sites de redes sociais, como o Twitter, que é nosso objeto de estudo, ou seja, as redes sociais online, 

ou redes sociais digitais, como também aqui as chamaremos, são definidas como “serviços baseados na 

web que permitem aos indivíduos: (1) constituir um perfil público ou semipúblico dentro de um sistema 

delimitado; (2) articular uma lista de outros usuários com quem compartilhem uma conexão; e (3) visualizar 

e percorrer suas listas de conexões, bem como aquelas feitas por outros usuários dentro do sistema” (BOYD, 

2007). 
2 O conceito de esfera pública está amplamente debatido no Capítulo 2, mas, em princípio, cabe pontuar 

que entendemos a esfera pública como uma rede espontânea de diálogos informais entre diversos atores 

sociais, realizados de forma democrática. 
3 Trabalharemos com o conceito de democracia proposto por Bobbio (1986). Para ele, a democracia é, no 

essencial, um método de governo, um conjunto de regras de procedimento para a formação das decisões 

coletivas, no qual está prevista e facilitada a ampla participação dos interessados. 
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massa que replicam na internet conteúdos na lógica do fluxo unidirecional etc. Além 

disso, se a internet floresce como um espaço de liberdade de expressão e experiência 

democrática, ela também tem se tornado um paraíso para conservadores de extrema 

direita. 

Nossas ponderações são alicerçadas em ponderações sobre o conceito de esfera 

pública proposto por Jürgen Habermas, em sua obra Mudança Estrutural da Esfera 

Pública (2014), que foi utilizada como ponto de partida de nossas observações. 

Utilizamos, ainda, como referência, proposições sobre o conceito adotadas pelo autor em 

Direito e Democracia (1997).  A escolha das obras de Habermas como marco teórico 

deve-se ao fato de o autor ter incorporado em suas discussões aspectos relevantes para o 

campo da comunicação, como a importância do surgimento da imprensa e suas 

transformações posteriores, ao ser implementada como atividade comercial nos séculos 

XIX e XX.  

Mas Habermas é também o ponto de partida para realizamos contrapontos e 

diálogos com visões e percepções de outros autores, pois chegamos ao final do século 

XX, e mais especificamente ao século XXI, momento em que se aceleram os processos 

das redes sociais online, com profundas alterações no campo da esfera pública. Hoje, não 

mais encontramos uma esfera pública como a inicialmente proposta por Habermas em 

sua obra da década de 19604. Ele entendia esfera pública como a reunião de um público, 

formado por pessoas privadas, que construíam uma opinião com base na racionalidade do 

melhor argumento (HABERMAS, [1962] 2014). O primeiro requisito da esfera pública 

seria a palavra, a comunicação: interesses, vontades e pretensões dos cidadãos. 

Atualmente, as discussões sobre esfera pública são retomadas sob a perspectiva 

dos impactos ocasionados pelas tecnologias da informação e comunicação (TICs), que 

modificaram as condições espaço temporais e a forma como os cidadãos passaram a se 

relacionar com as instituições, governos e partidos políticos. Ao lado da questão 

tecnológica, nota-se um forte impacto na forma como os atores sociais5 atuam e exercem 

seu papel nas democracias. As implicações decorrentes de todas essas novas 

ambientações serão detalhadas nas próximas páginas. 

                                                           
4 Mudança Estrutural da Esfera Pública é uma obra de Habermas, de 1962, mas trabalhamos, muitas vezes, 

com a edição revisada e atualizada de 2014, conforme apontado nas referências bibliográficas. 
5 Entenderemos por atores sociais todos aqueles que tomam parte das conversações na esfera pública, sejam 

partidos políticos, movimentos sociais organizados, sindicatos, cidadãos, empresas, governos, imprensa, 

formadores de opinião etc. 
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 Inicialmente, nosso estudo se restringia aos impactos das novas tecnologias da 

comunicação e informação, mais especificamente ao uso do Twitter, ao movimento de 

protesto de junho de 2013. Considerávamos tal amostragem suficiente para observarmos 

as novas configurações em que se estabelecem as articulações dos atores sociais em 

protestos na sociedade em rede6. Entretanto, diante do contexto histórico e social 

observado no Brasil nos últimos anos, decidimos ampliar nossa perspectiva e recorte, 

incluindo dois outros momentos de protestos, por entendermos que podem trazer 

importantes contribuições acadêmicas no tocante a questões que queremos observar, 

como a emergência de uma esfera pública digital7, net-ativismo8 e democracia 

participativa9. 

 O avanço dos movimentos aqui observados foi impactado fortemente por questões 

locais, bem como influenciados por demandas que hoje são globais, como melhores 

condições de vida, anseios democráticos e justiça social. Foram movimentos que tiveram 

repercussão internacional, especialmente pela questão dos escândalos envolvendo a 

Petrobrás, empresa com operação no cenário mundial e pelas acusações de 

comprometimento do líder político e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder 

histórico do PT, em questões polêmicas relativas a ilícitos10. Lula, como é conhecido no 

País, tem projeção e relevância na América Latina por ter sido o primeiro operário 

brasileiro a chegar à presidência.   

 Cabe salientar que não nos interessa precisamente o aspecto ideológico do 

processo, questões políticas que estiveram por trás dos movimentos, embora, 

evidentemente, elas nos deem as diretrizes para nossas análises. Nosso objetivo principal 

é a observação das formas de comunicação que se estabeleceram nestes momentos 

                                                           
6 Sociedade em rede é um conceito estabelecido por Castells (2009) para retratar o tipo de sociedade em 

que as “[...] expressões culturais são retiradas da história e da geografia e tornam-se predominantemente 

mediadas pelas redes de comunicação eletrônica que interagem com o público e por meio dele em uma 

diversidade de códigos e valores” (ibid., p. 572). 
7 Esfera pública digital é a rede de diálogos informais entre diversos atores sociais, realizada na ambiência 

da internet. 
8 Trata-se do ativismo que é realizado na internet: convocações para protestos, diálogos, propagação de 

memes para pressionar o Estado na tomada de decisões, entre outras iniciativas.  
9 A Democracia Participativa, também conhecida como Democracia Deliberativa, é um modelo de exercício 

de poder em que a população participa ativamente na tomada das principais decisões políticas. Difere da 

Democracia Representativa, que é uma forma de governo em que o povo elege representantes que possam 

defender, gerir, estabelecer e executar todos os interesses da população. 
10 Eclodiram na mídia, no período, acusações que expunham o ex-presidente e escutas telefônicas que 

comprometeram a imagem de Lula e, ao mesmo tempo, instigaram seus admiradores e aliados a sair em 

sua defesa. Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/conversas-telefonicas-de-

lula-sao-grampeadas-pela-policia-federal.html. Acesso em: 07 fev. 2018. 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/conversas-telefonicas-de-lula-sao-grampeadas-pela-policia-federal.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2016/03/conversas-telefonicas-de-lula-sao-grampeadas-pela-policia-federal.html


22 
 

históricos no Twitter e quais os desdobramentos desses processos comunicacionais para 

o comportamento dos cidadãos na esfera civil, esfera política e nos processos 

deliberativos. 

 Além do mais, é importante ponderar, já na fase introdutória de nossas 

explanações, que, ainda que sejam dois momentos aparentemente de características 

distintas, ou seja, em 2013 com reivindicações de cunho social, com apelo por melhores 

condições de transportes e de vida, e de 2015 em diante, período de forte cunho político, 

entendemos que o encaminhamento dos movimentos está interconectado. Merece, assim, 

um estudo amplo.  

A razão de nos debruçarmos sobre o tema deve-se ao fato de que as mudanças do 

contexto social e político brasileiro, decorrentes dos impactos ocasionados pelas novas 

tecnologias da informação e comunicação nas últimas décadas, têm alterado as formas de 

comunicação entre os sujeitos no cotidiano. Como sustenta Martin-Barbero (2009b, p. 

152), o “[...] comunicativo está se transformando em protagonista de uma maneira muito 

forte.” em nossa sociedade. 

Há uma dinâmica comunicativa durante esses eventos que não se limita mais à 

distribuição da informação, mas que também é interativa, ou seja, o chamado Outono 

Brasileiro, em 2013, por exemplo, foi o primeiro grande movimento político e social, de 

caráter nacional, em que pudemos observar a alteração na forma de comunicação em 

movimentos de protesto e reivindicação política pública. Isso ocorreu porque as redes 

sociais online deram às pessoas a possibilidade de comentar conteúdos da imprensa e de 

outras mídias, criar novos temas de debate, sobrepor perspectivas e participar do processo 

de produção da informação.  

Buscamos, dentro dessa perspectiva, problematizar a comunicação durante 

movimentos de protesto no contexto da sociedade em rede. Ou seja, a comunicação na 

ambiência de uma sociedade em que as mudanças sociais são tão drásticas quanto os 

processos de transformação tecnológica e econômica (CASTELLS, 2009; 2015). Estamos 

a refletir, precisamente, sobre a reconfiguração da esfera pública e o posicionamento dos 

atores sociais durante os movimentos de protesto contemporâneos. Uma sociedade em 

que os sistemas políticos estão mergulhados em uma crise estrutural de legitimidade 

(CASTELLS, 2015; MOISES, 2010; THOMPSON, 2014). 

Para tanto, sustentamo-nos no pensamento de autores clássicos que se dedicaram 

aos estudos de movimentos sociais, como Melucci (1989; 1996), Habermas (1981) e 

pesquisadores que lançaram o olhar à questão dos protestos que vêm se estabelecendo na 
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sociedade em rede, conectada, colaborativa, como Castells (2015), Bennett e Segeberg 

(2012), Downing (2001), Felice (2014), Gohn (1997), Peruzzo (2013; 2017), Vizer 

(2007), Correia (2007; 2011; 2016), entre outros.   

Também, temos como marco teórico a revisão do conceito de esfera pública, como 

anteriormente mencionado. Nesse campo, dialogamos, além de Habermas (2014, 1997), 

com Thompson (2014), que nos traz importantes questões relativas à esfera pública na 

ambiência da supremacia dos meios de comunicação de massa, e com autores que nos 

falam sobre os dias atuais, em que observamos os movimentos sociais sob o impacto de 

uma esfera pública permeada pelas redes sociais online: Avritzer (2014), Gomes (1999; 

2005; 2008), Maia (2009), Correia (2004; 2011; 2016), Fuchs (2015), Papacharissi 

(2002), Levy e Lemos (2010), Lemos (2014), Benkler (2006) e Dahlgren (2013), para 

citar alguns nomes. Esses autores nos ajudaram na reflexão sobre as reconfigurações 

ocorridas na esfera pública, em decorrência dos processos interacionais da atualidade, 

seus impactos para a comunicação em momentos de protestos, aspectos positivos da nova 

ambiência, além de desafios a serem transpostos.  

 Como nos recorda Minayo (2009, p. 16), “[...] nada pode ser intelectualmente um 

problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática”. A autora 

sustenta ainda que: “As questões da investigação estão, portanto, relacionadas a interesses 

e circunstâncias socialmente condicionadas. São fruto de determinada inserção na vida 

real, nela encontrando suas razões e seus objetivos.” (idem). Assim, tendo em vista a 

complexidade e a atualidade do tema, considerando que o advento da comunicação digital 

é uma das mais importantes revoluções de nosso tempo, e que muitas dúvidas ainda 

existem em relação a esse campo, acreditamos na pertinência de nosso estudo e esperamos 

deixar para a comunidade acadêmica alguma contribuição. 

 Sistematicamente, podemos dizer que temos entre os principais objetivos e 

desafios a percorrer em nossas próximas páginas:  

a. Observar, no contexto da sociedade da informação, se e como as redes sociais 

online contribuem para a configuração de uma esfera pública mais participativa e 

plural, o que faremos por meio da observação das postagens dos atores no Twitter, 

por meio da categorização que está detalhada em nossa metodologia, no Capítulo 

4; 

b. Verificar se há momentos em que a comunicação entre os atores sociais, via redes 

sociais online, altera o curso dos fatos históricos, ou se a deliberação em rede 
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digital ainda é insuficiente para promover transformações no cotidiano da 

sociedade e junto ao Estado e às instituições; 

c. Verificar o nível de aprofundamento, elaboração de ideias e replicação das 

postagens e, consequentemente dos pontos de vista neles inseridos, buscando 

observar como se movimentam os atores sociais no processo deliberativo em 

momentos críticos; 

d. Verificar a evolução do processo comunicacional dos atores sociais durante os 

protestos em três momentos (2013, 2015 e 2016), que tipo de temas foram 

introduzidos, que demandas foram criadas ou reelaboradas, e de que forma 

(jocosa, agressiva) isso aconteceu; 

e. Monitorar figuras públicas em destaque durante o processo e por que houve a 

vinculação de fatos relacionados a essas figuras durante os protestos; 

f. Auditar eventuais rejeições a instituições: partidos políticos, sindicatos e 

imprensa. 

 Para avançarmos em nossas investigações, partimos dos objetivos que nos 

auxiliaram a percorrer o desafiador processo de pesquisa e permitiram, ainda, estabelecer 

conexões e relações teoricamente plausíveis dentro da fundamentação teórica proposta 

neste trabalho, e que estão expostas nos Capítulos 2 e 3. 

Cabe elucidar que o papel da imprensa, a chegada da internet e, posteriormente, 

os impactos ocasionados pelo advento das redes sociais online permearão nosso trabalho 

para explicar os encaminhamentos dos movimentos de protesto no Brasil nos últimos anos 

e a forma que ocorreu a participação dos atores sociais pelo Twitter. Almejamos 

demonstrar, por meio de articulações teóricas e pesquisa empírica (envolvendo análise de 

conteúdo que realiza a categorização de 900 posts do Twitter, coletados por busca 

semântica, cuja metodologia está amplamente explicitada no Capítulo 4), que a 

comunicação pelas redes sociais online reconfigura a esfera pública proposta inicialmente 

por Habermas em sua clássica obra Mudança Estrutural da Esfera Pública  (2014), ainda 

que haja muitos desafios a serem transpostos. Novas relações se estabelecem, criando 

reflexos sociais e novos comportamentos de atores que se movimentam, agora, orientados 

por artefatos tecnológicos. 

 Para atingir nosso objetivo, como o leitor bem poderá acompanhar, estruturamos 

o trabalho da seguinte forma: a presente Introdução, em que apresentamos os objetivos, 

as hipóteses e um panorama geral do percurso teórico e empírico a ser perseguido; o 
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Capítulo 1, dedicado ao detalhamento histórico dos fatos, em que apresentamos o que 

ocorreu em junho de 2013, março de 2015 e março de 2016, a fim de contextualizar os 

fatos para o leitor. O Capítulo 2, que é uma explanação sobre esfera pública, em que 

tratamos da proposição inicial para o conceito feita na obra de Habermas, Mudança 

Estrutural da Esfera Pública (1962 [2014]), observamos as recontextualizações feitas 

pelo autor, especialmente em Direito e Democracia (1997), até chegarmos à nova 

configuração da sociedade em rede. O referido capítulo trata, também, do impacto na 

esfera pública ocasionado pelo surgimento da imprensa. Há ainda a apresentação de 

diferentes olhares de autores sobre o conceito, que, até os dias de hoje, merece farta 

bibliografia. Nesta etapa, por fim, há uma elucidação sobre o conceito de opinião pública, 

tendo em vista que é na esfera pública que se fomenta a emergência da formação da 

opinião pública. 

 Já no Capítulo 3 realizamos a definição de movimentos sociais, tipos de 

movimentos que os autores vêm reconhecendo nos últimos anos (apresentamos diferentes 

teorias sobre os movimentos), além de abordarmos a crise de confiança nas instituições 

que tem levado as democracias contemporâneas aos protestos. Observa-se, nesta etapa, 

como ocorrem os movimentos diante da emergência de uma nova ambiência, a esfera 

pública digital, impactada por novas mediações e pelas TICs. 

 Partimos então para o Capítulo 4, em que realizamos o detalhamento do percurso 

metodológico adotado por nós e, por fim, chegamos ao capítulo final e às considerações 

gerais sobre o trabalho. No último capítulo, Capítulo 5, fazemos a auditora dos dados, 

apresentamos gráficos conclusivos e o detalhamento das análises, estabelecendo uma 

interlocução com as diretrizes teóricas previamente delineadas nos capítulos anteriores. 

 Por fim, chega-se às Considerações Finais, parte que faz a síntese da presente 

pesquisa, auxiliando o leitor na sistematização das reflexões mais relevantes que 

pudemos, nestes quatro anos de trabalho, alcançar. Ou seja, trata-se de um entrelaçamento 

final de nossas ponderações, deixando para o leitor as principais ponderações acerca do 

percurso trilhado. 
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CAPÍTULO 1 - CONTEXTO EM QUE SE PROCESSARAM OS MOVIMENTOS 

BRASILEIROS 

 

1.1 HISTÓRICO DAS RECENTES MANIFESTAÇÕES NO BRASIL 

 

 O Brasil, desde o período da Ditadura Militar, regime autoritário que governou o 

País de 1º de abril de 1964 até 15 de março de 1985, vem presenciando grandes 

mobilizações sociais em busca da redemocratização, as quais têm levado os cidadãos às 

ruas para clamar por seus direitos. Registramos manifestações comparáveis ao que 

assistimos em junho de 2013, março de 2015 e março de 2016, em momentos como as 

greves e paralisações pré-Golpe Militar, nos anos de 1960; em 1968, com o movimento 

dos estudantes; nas manifestações pelo retorno à democracia, na década de 1980; no 

movimento pelo impeachment11 do ex-presidente Fernando Collor, na década de 199012. 

 Na década de 60 e 70, estudantes lutaram contra o regime militar e muitos 

morreram e foram torturados. O caso concreto de 1964, simbolizado pela queda do 

presidente João Goulart, como nos recorda Marques de Melo (2015, p. 23), merece a 

seguinte reflexão: “[...] a opinião pública do país fora persuadida pela propaganda de que 

o Brasil marchava para o caos e para o comunismo. [...]”. Durante o período do Golpe de 

64, e nos anos que se sucederam, instalou-se um discurso dominante de moralização do 

país, severa censura à imprensa, enfraquecimento do Congresso Nacional (com nomeação 

de senadores sem votação), escândalos e violência.  

 

 

 

                                                           
11 Impeachment é o processo político-criminal instaurado por denúncia no Congresso para apurar a 

responsabilidade do presidente da República por grave delito ou má conduta no exercício de suas funções, 

cabendo ao Senado, se procedente a acusação, aplicar ao infrator a pena de destituição do cargo.  
12 Fernando Collor de Mello é ex-presidente e atual senador federal pelo Estado de Alagoas. Foi o primeiro 

presidente eleito, em 1989, por voto direto, após o regime militar e também o mais jovem presidente da 

história do País, tendo assumido aos 40 anos a presidência. Disputou o segundo turno, na ocasião, com Luís 

Inácio Lula da Silva, do PT, Partido dos Trabalhadores. Venceu e assumiu o governo em 15 de março do 

ano seguinte. Impopular e acusado de denúncias de corrupção, sofreu processo de impeachment. Acabou 

renunciando ao cargo, em 1992, antes do processo ser aprovado pelo Senado, e teve seus direitos políticos 

cassados por oito anos. Hoje, faz parte da cena política brasileira. No novo mandato, Collor não ficou longe 

dos escândalos de corrupção. Ele é investigado na Operação Lava Jato (maior investigação sobre corrupção 

conduzida até hoje no Brasil), da Polícia Federal. Segundo a investigação, o senador recebeu, entre 2010 e 

2014, R$ 26 milhões como pagamento de propinas. Disponível em: http://epoca.globo.com/tudo-

sobre/noticia/2016/06/fernando-collor-de-mello.html. Acesso em: 14 jan. 2018 

http://epoca.globo.com/tudo-sobre/noticia/2016/06/fernando-collor-de-mello.html
http://epoca.globo.com/tudo-sobre/noticia/2016/06/fernando-collor-de-mello.html


27 
 

FIGURA 1 - TANQUES CIRCULAM PELO RIO DE JANEIRO, EM 1º DE 

ABRIL DE 1964, DIA DO GOLPE. 

 

 

 Fonte: Acervo O Globo. 

 

 Foi implantado no País um período de ditadura. Como sustenta Milton Saldanha, 

na Introdução à obra Comunicação e Democracia: 50 anos do Golpe Militar (2015, p. 

14): “Ao contrário do que acontece na democracia, a ditadura castrou todas as formas de 

manifestações, proibiu reuniões, interveio em sindicatos e agremiações classistas, 

perseguiu artistas e intelectuais, prendeu, torturou e matou pessoas. E mais: promoveu 

um trágico desmonte do ensino público, que era de alta qualidade”. 
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FIGURA 2 - MOVIMENTO ESTUDANTIL: O FOCO DA RESISTÊNCIA AO 

REGIME MILITAR NO BRASIL. 

 

Fonte: memoriasreveladas.arquivonacional.gov.br/Arquivo Nacional. 

 

 Outro momento emblemático foi o movimento civil de reivindicações de 

eleições presidenciais diretas, ocorrido em 1983-1984, denominado Diretas Já, que 

agregou diversos setores da sociedade brasileira: partidos políticos de oposição ao regime 

ditatorial, lideranças sindicais, civis, artísticas, estudantes e jornalistas. Para reprimir as 

manifestações populares, durante o mês de abril de 1984, o então presidente João Batista 

Figueiredo13 aumentou a censura sobre a imprensa e ordenou prisões. Houve violência 

policial.    

 

 

                                                           
13 João Figueiredo (1918-1999) foi um político e militar brasileiro. Foi o último presidente da ditadura 

militar no Brasil. Concorreu nas eleições de 1978 pela ARENA (Aliança Renovadora Nacional) e exerceu 

seu mandato entre 1979 e 1985, tendo como vice-presidente Aureliano Chaves. Deu continuidade à abertura 

política iniciada por seu antecessor, o General Ernesto Geisel. Logo que assumiu a presidência concedeu a 

anistia geral aos políticos cassados. Disponível em: https://www.ebiografia.com/joao_figueiredo. Acesso 

em: 14 jan. 2018. 

https://www.ebiografia.com/joao_figueiredo
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FIGURA 3 - NA FOTO LULA PARTICIPA DE MANIFESTAÇÕES PELAS 

DIRETAS JÁ. 

 

        Fonte: Portal Cedro (2014). Disponível em: https://goo.gl/MkHWTX. Acesso em 14 jan. 2018. 

 

 A Emenda Dante de Oliveira, apresentada pelo deputado federal Dante de 

Oliveira, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB a época, e que voltou 

a chamar-se, desde dezembro de 2017 MDB), de Mato Grosso, que tinha por objetivo 

reinstaurar as eleições diretas para presidente da República no Brasil, não foi aprovada 

na oportunidade. Apesar da rejeição da Emenda na Câmara dos Deputados, o movimento 

pelas “Diretas Já” teve grande importância na redemocratização do Brasil. Suas 

lideranças passaram a formar a nova elite política brasileira. A aprovação de uma nova 

Constituição Federal em 1988 e a realização das eleições diretas para Presidente da 

República em 1989, depois de 29 anos sem que elas fossem viabilizadas, conduziria o 

alagoano Fernando Collor de Melo à presidência do Brasil. 

 Porém, na década de 90, o povo sairia às ruas novamente em busca de direitos 

políticos. Dessa vez, um movimento iniciado por estudantes brasileiros, denominado 

Caras-pintadas, que ocorreu no ano de 1992, pedia o impeachment do presidente Collor 

de Melo e sua retirada do posto. O movimento baseou-se nas denúncias de corrupção que 
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pesaram contra o presidente e ainda contra medidas econômicas de seu governo14, e 

contou com milhares de jovens em todo o país. 

 

FIGURA 4 - INSATISFAÇÃO COM A DITADURA ECLODE NAS 

MANIFESTAÇÕES DAS DIRETAS JÁ. 

 

Fonte: Arquivo Nacional. 

                                                           
14O governo Collor foi iniciado em março de 1990. Logo de cara estabeleceu medidas econômicas radicais 

para tentar combater um dos principais problemas da economia do país: a inflação galopante. A principal 

dessas medidas foi o confisco das poupanças por um período de 18 meses, medida estabelecida por meio 

de medida provisória, com o objetivo de diminuir a quantidade de moeda em circulação. A estratégia não 

deu certo, já que a inflação continuou um problema ao longo de todo o governo, o que, claro, deixou a 

população completamente insatisfeita. 
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FIGURA 5 - MANIFESTAÇÃO DOS “CARAS-PINTADAS”, MAIORIA DOS 

PROTESTANTES ERAM JOVENS E CLAMAVAM PELO IMPEACHMENT DO 

PRESIDENTE COLLOR. 

 

Fonte: Agência O Globo/Custódio Coimbra. 

 

 Com a chegada ao poder do líder popular Luiz Inácio Lula da Silva, ex. operário 

e representante sindical, que assume a presidência em 27 de outubro de 2002, depois de 

ter concorrido à presidência em 1989, 1994 e 1998, sem sucesso, surge a esperança no 

mito de esquerda (ARAÚJO, 2013). No dia 27 de outubro de 2002, Lula foi eleito 

presidente com 52, 7 milhões de votos (COBOS, 2006) e, como recorda Matos (2008, p. 

200): 

A eleição de Lula representou não só um processo de maior 

consolidação do pluralismo político no Brasil, mas também 

certo questionamento – não abandono, como ficou bem claro 

depois - da dominação dos ideais neoliberais que haviam  

marcado a maior parte do pensamento político da  

década de 90, com suas críticas ao tamanho do papel do Estado.  

              Foi um momento em que milhares de brasileiros tiveram a esperança de construir 

um Brasil melhor e mais justo, de mais igualdade (COUTO, 2011).  Isso porque Lula foi 

operário, sindicalista (em 1975 foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São 

Bernardo do Campo e Diadema, pela primeira vez, com 90% dos votos). Esteve à frente 

de paralisações pelos direitos dos trabalhadores, como a de 1979 (quando também era 

presidente do Sindicato), que levou 170 mil metalúrgicos do ABC paulista a cruzarem os 

braços e protestar.  
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1.2 A CHEGADA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES AO PODER 

 

Lula foi o fundador, em 1980, do Partido dos Trabalhadores (PT), que hoje está 

no centro dos escândalos de corrupção que assolam o cenário político brasileiro e, 

atualmente, é investigado na Operação Lava Jato15. Em 1983, participou também da 

fundação da CUT (Central Única dos Trabalhadores), além de ter sido uma das principais 

lideranças da campanha das Diretas Já para a Presidência da República. Em 1986, foi 

eleito o deputado federal, por São Paulo, mais votado do país e chegou à presidência em 

2002, após sua quarta tentativa, derrotando José Serra, do Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB), com quase 53 milhões de votos. 

A chegada ao poder de uma liderança oriunda das classes trabalhadoras 

representou uma mudança nas relações de poder brasileira e, à época, indicava o alcance 

de um patamar relevante de democratização política. Nas palavras de Cláudio Gonçalves 

Couto, cientista político, professor do Departamento de Gestão Pública e pesquisador da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), esse foi um fenômeno caracterizado pela “[...] ascensão 

a posições destacadas na sociedade, em particular no Estado, de lideranças das classes 

subalternas [no caso, de Lula e o PT], a chamada não elite, que assim passa[ram] a 

constituir-se elas mesmas em parte da nova elite que se forma” (COUTO, 2011). 

Mas a tão comemorada vitória de Lula, apesar de elevar a renda dos mais pobres 

por meio do Bolsa Família16 e demais políticas sociais, da estabilidade econômica do 

período, não criminalização dos movimentos sociais como governos anteriores, 

contribuição para a afirmação do Brasil como País soberano diante do cenário político e 

econômico internacional, entre outros pontos positivos, apresentou algumas contradições. 

Lula nomeou ministros com tendências políticas duvidosas e terminou seu período de 

mandato, de oito anos, sem realizar qualquer reforma estrutural, como a agrária, a política 

                                                           
15A Operação Lava Jato é a maior investigação sobre corrupção conduzida até hoje no Brasil. Ela começou 

investigando uma rede de doleiros que atuavam em vários Estados e descobriu a existência de um vasto 

esquema de corrupção na Petrobras, envolvendo políticos de vários partidos e as maiores empreiteiras do 

país. Disponível em: http://arte.folha.uol.com.br/poder/operacao-lava-jato/. Acesso em: 14 jan. 2018. 
16 O Bolsa Família é um programa do governo que nasceu para enfrentar o maior desafio da sociedade 

brasileira, que é o de combater a fome e a miséria, e promover a emancipação das famílias em situação de 

maior pobreza no país. É um programa federal destinado às famílias em situação de pobreza e extrema 

pobreza, com renda por pessoa de até R$ 77 mensais; ou famílias com renda por pessoa entre R$ 77,01 e 

R$ 154 mensais, desde que tenham, em sua composição crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos. Através 

do programa, o governo federal concede mensalmente benefícios em dinheiro para famílias mais 

necessitadas. Disponível em: http://bolsafamilia.datasus.gov.br/w3c/bfa.asp; 

http://www.assistenciasocial.al.gov.br/programas-projetos/protecao-social-basica-1/bolsa-familia. Acesso 

em: 6 jan. 2018. 

http://arte.folha.uol.com.br/poder/operacao-lava-jato/
http://bolsafamilia.datasus.gov.br/w3c/bfa.asp
http://www.assistenciasocial.al.gov.br/programas-projetos/protecao-social-basica-1/bolsa-familia
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e a tributária. Como nos recorda Frei Beto17, em balanço realizado sobre as políticas do 

governo, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da ONU (Organização das Nações 

Unidas) ficou ainda “[...] comparável ao do Zimbabwe em matéria de qualidade da 

educação” (BETTO, 2011), ao final do governo Lula, com professores mal remunerados. 

Não se pode negar, entretanto, que tenha havido ampliação das escolas técnicas e das 

universidades públicas e do ProUni (Programa Universidade para Todos) 18. Também a 

saúde continuou distante do que se idealiza para um Brasil democrático, com progressiva 

privatização do atendimento ao cidadão e deficiência do Sistema Único de Saúde (SUS)19.  

 Em 2011, Lula deixou o cargo de presidente, mas não o centro do poder. Em seu 

lugar assumiu Dilma Rousseff do mesmo partido e aliada do ex-presidente, que, 

entretanto, manteve o “matrimônio” por conveniência entre o PT, Partido dos 

Trabalhadores, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, tendo levado ao governo 

o atual presidente Michel Temer, MDB, àquela época seu vice-presidente da República.  

O ex-presidente da República deixou, todavia, seus oito anos de governo (foram dois 

mandatos), segundo Pesquisa Ibope encomendada pela Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), com aprovação de 87% da população e um índice de confiança no 

presidente de 81%, os melhores números da história de um governante federal 

(CAMPANERUT, 2010).  

 

                                                           
17 Autor de 60 livros, editados no Brasil e no exterior, Frei Betto estudou jornalismo, antropologia, filosofia 

e teologia. Ganhou em 1982 o Jabuti, principal prêmio literário do Brasil, concedido pela Câmara Brasileira 

do Livro. Em 2003 e 2004 atuou como Assessor Especial do Presidente da República, durante o governo 

Lula e foi coordenador de Mobilização Social do Programa Fome Zero. Disponível em 

http://www.freibetto.org/index.php/perfil. Acesso em: 14 jan. 2018. 
18 Para mais informações consulte: http://prouniportal.mec.gov.br/. 
19 O Sistema Único de Saúde foi criado no Brasil em 1988, com a promulgação da nova Constituição 

Federal e tornou o acesso gratuito à saúde direito de todo cidadão. Até então, o modelo de atendimento era 

dividido em três categorias: os que podiam pagar por serviços de saúde privados, os que tinham direito à 

saúde pública por serem segurados pela previdência social (trabalhadores com carteira assinada) e os que 

não possuíam direito algum. A implantação do SUS unificou o sistema de saúde, já que antes de 1988 a 

saúde era responsabilidade de vários ministérios, e descentralizou sua gestão. Ela deixou de ser exclusiva 

do Poder Executivo Federal e passou a ser administrada por Estados e municípios. Disponível em: 

http://www.brasil.gov.br/saude/2009/11/sus-democratiza-o-acesso-do-cidadao-aos-servicos-de-saude. 

Acesso em: 05 jan. 2018. 

 

http://www.freibetto.org/index.php/perfil
http://prouniportal.mec.gov.br/
http://www.brasil.gov.br/saude/2009/11/sus-democratiza-o-acesso-do-cidadao-aos-servicos-de-saude


34 
 

FIGURA 6 - OS EX-PRESIDENTES PETISTAS: DILMA ROUSSEFF E LULA. 

 

   Fonte: Ricardo Stuckert/Instituto Lula. 

 

 

1.3 A ERA DILMA E A EMERGÊNCIA DOS PROTESTOS 

 

 A expectativa em torno da sucessora de Lula, Dilma Rousseff, era grande e 

otimista. Primeira mulher a se tornar Presidente da República do Brasil, nascida em 14 

de dezembro de 1947, na cidade de Belo Horizonte (MG), ela deu início à vida política 

integrando organizações de combate ao regime militar. Chegou a ser condenada por 

“subversão” e passou três anos, de 1970 a 1972, no presídio. Dedicou-se, em 1979, à 

campanha pela Anistia, durante o processo de abertura política comandada pelos 

militares, ainda no poder. 

Ajudou a fundar o Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Rio Grande do Sul 

e, na década de 1990, em decorrência de aliança entre PDT e PT para eleger Olívio Dutra, 

governador no Rio Grande do Sul, ocupou a Secretaria de Energia, Minas e Comunicação 

do Rio Grande do Sul (pela segunda vez). Dois anos depois, filiou-se ao PT, iniciando 

sua trajetória no partido. Foi escolhida como candidata do PT a disputar eleições 

sucessórias do presidente Lula, sendo eleita em 2010 e reeleita em 2014 como presidente 

do Brasil. Após processo de impeachment, foi afastada definitivamente da Presidência, 
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em agosto de 2016, após ser condenada20 por crime de responsabilidade pelo Senado 

Federal brasileiro, num processo que mobilizaria toda a nação. 

Sucessivas denúncias de corrupção, alavancadas especialmente pelos episódios do 

“Mensalão”21, problemas em setores como transporte, saúde, educação, segurança, 

denúncias de superfaturamento nas obras e utilização de recursos públicos para viabilizar 

a Copa do Mundo de 2014 (gastos com estádios) (ITAQUERÃO, 2014), realização de 

megaeventos esportivos contrastando com a má qualidade dos serviços públicos foram 

alguns dos problemas detectados em seu governo e que levaram as chamadas Jornadas de 

Junho a ganhar fôlego. Outros agravantes, como nos recorda Gohn (2014, p. 21) foram: 

 

[...] a persistência dos índices de desigualdade social, inflação, denúncia de 

corrupção, clientelismo político, a PEC 3722 (também conhecida como a PEC da 

Impunidade, projeto de emenda constitucional que tinha como objetivo implodir 

o poder investigatório do Ministério Público), assim como sentimento de 

impunidade nas histórias de corrupção, o sistema político arcaico, a 

criminalização de movimentos sociais – especialmente rurais e indígenas -, o 

projeto de lei que tramitava no Congresso sobre “cura gay”, a condução de 

importantes postos políticos no cenário nacional por políticos com passado 

marcado por denúncias etc.  

 

 Ou seja, a despeito das políticas governamentais de inclusão social, como a 

persistência do Bolsa Família em seu governo, e a boa imagem internacional do País até 

então, esses graves problemas sociais levaram a população novamente às ruas em junho 

de 2013, num movimento histórico de protesto que teve início contra o aumento da 

passagem de ônibus e se desmembrou para reivindicações múltiplas: saúde, educação, 

corrupção, segurança etc. 

 Além dos motivos locais, temos que pensar também que junho trouxe uma 

questão relevante: finalmente “[...] as temporalidades da crise econômica internacional e 

da crise política nacional colocaram-se em concordância.” (BRAGA, 2013, p. 82) no 

                                                           
20 Os senadores aprovaram o impeachment. Dos 81 senadores, 61 foram favoráveis ao impedimento, mas 

apenas 42 deles foram favoráveis à aplicação da pena de perda dos direitos políticos da inabilitação de 

Dilma para assumir cargos públicos, o que causou, à época, perplexidade pela incoerência do procedimento. 

A presidente foi afastada, tendo o peemedebista Michel Temer sido empossado em seguida.  Encerrada a 

votação, Dilma fez um pronunciamento no Palácio da Alvorada, em que afirmou que o impeachment fez 

com que condenassem uma inocente e consumassem um “golpe parlamentar” e convocou a população à 

resistência. Disponível em: http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/08/31/veja-a-integra-

do-pronunciamento-de-dilma-apos-impeachment.htm. Acesso em: 14 jan. 2018. 
21 Escândalo do Mensalão é o nome dado à maior crise política sofrida pelo governo do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT), em 2005/2006. O episódio refere-se à compra de votos de parlamentares, no 

Brasil, que teve ação movida no Ministério Público, denomina da Ação Penal 470. 
22 A PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 37 limitava o âmbito da atuação do Ministério Público e 

viria a ser rejeitada na Câmara dos Deputados. Disponível em: 

https://www.cartacapital.com.br/politica/entenda-a-pec-37-6801.html. Acesso em: 14 jan. 2018. 

https://www.cartacapital.com.br/politica/dilma-201chavera-a-mais-firme-oposicao-que-um-governo-golpista-pode-ter201d
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/08/31/veja-a-integra-do-pronunciamento-de-dilma-apos-impeachment.htm
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/08/31/veja-a-integra-do-pronunciamento-de-dilma-apos-impeachment.htm
https://www.cartacapital.com.br/politica/entenda-a-pec-37-6801.html


36 
 

Brasil. A crise internacional que parecia até então não assolar o Brasil, trouxe para o País 

seus primeiros efeitos colaterais concretos.  

 Outra questão a se ponderar é que, se os grupos pauperizados que foram 

beneficiados pelo Bolsa Família conquistaram melhores condições de vida durante o 

governo petista, o “precariado” (massa formada por trabalhadores desqualificados e 

semiqualificados que entram e saem rapidamente do mercado de trabalho, jovens à 

procura do primeiro emprego, trabalhadores que operam na informalidade e sub-

remunerados) foi para as ruas em junho de 2013, por já sentir naquele momento os efeitos 

das crises local e internacional, sendo que o colapso da economia interna e o desemprego 

só avançariam a partir de então (WAACK, 2016). 

 O desemprego no Brasil ampliou-se, chegando à casa dos dois dígitos. Em 2016 

eram 10,2% dos trabalhadores fora do mercado de trabalho, maior taxa da série histórica 

do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que começou em 2012, até 

então. Em números absolutos, isso representava 10,4 milhões de brasileiros, dado do 

trimestre dezembro, janeiro e fevereiro de 2016, uma alta de 40% em relação ao registrado 

no ano de 2015, no mesmo trimestre. No início de 2017, chegaria a 14,2 milhões de 

trabalhadores, também segundo o mesmo instituto. O impacto disso foi também um 

decréscimo geral nos salários dos brasileiros. 

 

1.4 PROTESTOS DE JUNHO 2013 

 

 Se os protestos de junho de 2013 reuniram multidões como as manifestações pelo 

impeachment do ex-presidente Collor, por outro lado foram bem diferentes dos últimos 

grandes protestos políticos do Brasil até então. Foram organizados com grande apoio das 

redes sociais online23 e tinham demandas para além do campo político e com forte 

rejeição à presença de partidos ou lideranças institucionalizadas. Como nos recorda 

Rolnik (2013, p. 11), foram “[...] protestos majoritariamente compostos por jovens, 

                                                           
23 Não foram os primeiros organizados pelas redes digitais, como nos recorda Tognozzi (2014, p.81). Isso 

já acontecera no movimento pela aprovação da Lei da Ficha Limpa, em 2009 e 2010, nas Marchas Contra 

Corrupção, em 2011 e 2012, e em outras manifestações regionais, como “Desocupa Salvador”, contra o 

prefeito da capital baiana, João Henrique, e “Niterói não tem prefeito”, contra Jorge Roberto Silveira, no 

Rio de Janeiro. As duas últimas foram organizadas pelo Facebook, no início de 2012, ano das eleições 

municipais, e também mobilizaram ativistas digitais. 
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convocados por meio de redes sociais, sem a presença de partidos, sindicatos e 

organizações de massa tradicionais”. Além disso, tinham causas difusas.  

 De acordo com pesquisa realizada pelo IBOPE (G1, 2013), em capitais de sete 

estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará 

e Bahia) e em Brasília, no dia 20 de junho de 2013, com 2002 manifestantes com 14 anos 

ou mais, as principais razões para as manifestações foram:  

 

Transporte público - 37,6%;  

Ambiente político - 29,9%;  

Saúde - 12,1%; 

PEC 37 - 5,5%; 

Educação - 5,3%; 

Gastos com os jogos esportivos - 4,5%;  

Reação violenta da polícia - 1,3%;  

Segurança - 1,3%; 

Administração pública - 0,8%; 

Outros motivos - 0,8%; 

Nenhum motivo ou não responderam - 0,3%. 

 

Vale destacar que a grande parte dos manifestantes era composta por jovens: 

 

- 14 a 24 anos: 43% 

- 25 a 29 anos: 20% 

- 30 a 39 anos: 18% 

- 40 ou mais anos: 19% 

 

Também, eram pessoas com bom nível de escolaridade, 92% tinham colegial ou 

superior completo: 

 

- Até colegial iniciado: 8% 

- Colegial completo ou ensino superior iniciado: 49% 

- Superior completo: 43% 
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Em relação à renda: 

 

- 15% tinham renda familiar até 2 salários mínimos; 

- 30% tinham renda familiar acima de 2 até 5 salários mínimos; 

- 26% têm renda familiar acima de 5 até 10 salários mínimos; 

- 23% têm renda familiar acima de 10 salários mínimos; 

- 6% não responderam. 

 

Em relação à função remunerada: 

 

- 76% trabalhavam; 

- 24% não trabalhavam. 

- 52% estudavam; 

- 48% não estudavam. 

   

Com respeito à forma como souberam das manifestações: 

  

- Amigos e colegas: 28% 

- Base do movimento: 3% 

- Facebook: 62% 

- Familiares: 3% 

 

 Em comum com os protestos da era Collor, nesse sentido, parece que temos a 

grande presença de jovens de classe média24 nas manifestações e a ocupação do espaço 

público para extravasamento das demandas. Mas, junho de 2013, trouxe uma agenda 

inédita. Segundo as palavras de Bucci (2016, p. 16): “Seu momento zero foi o rechaço 

ríspido contra a surdez do Estado”, em 2013, que levaria a ejetar Dilma do Palácio do 

Planalto, anos depois, em 2016. Como pondera o jornalista: 

 

Vista para além do plano imediato, a força que determinou o afastamento 

de Dilma – alavancada pelas denúncias de corrupção, pela decomposição 

da base do governo no Congresso etc. – tem raiz em outra fonte: junho 

                                                           
24 De modo geral, utilizando a classificação dos institutos de pesquisa de mercado e da sociologia, o IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) segue o costume de organizar a sociedade numa pirâmide 

seccionada em classes designadas como A, B, C, D e E, tomando como critério a renda, a propriedade de 

bens imóveis e móveis, a escolaridade e a ocupação ou profissão exercida. 



39 
 

governo no Congresso etc. – tem raiz em outra fonte: junho de 2013. Nas 

manifestações de massa daquele mês, uma energia nova e inesperada se 

aglutinou, ganhou densidade e explodiu numa concentração de tempo 

político. O copo da paciência popular transbordou (BUCCI, 2016, p. 16). 

  

1.4.1. A origem dos movimentos  

 

 Em relação à origem dos movimentos, os protestos que aqui estudamos 

começaram ancorados nas reivindicações do Movimento Passe Livre (MPL), em 2013. 

Mas, o que é o MPL? O Movimento Passe Livre defende a adoção da tarifa zero para 

transporte coletivo. Foi fundado em uma plenária no Fórum Social Mundial25, em 2005, 

em Porto Alegre (RS) e obteve destaque ao participar da organização dos protestos em 

São Paulo, em 2013. Na capital paulista os movimentos obtiveram maior repercussão.  

 A escalada de protestos de junho de 2013 ganhou força a partir do dia 6 de junho, 

quando o MPL levou 2 mil pessoas às ruas contra o aumento da passagem de R$ 3 para 

R$ 3,20.  Mas, em junho de 2013, os protestos podem ser desmembrados em etapas, como 

veremos. O objetivo inicial dos movimentos sociais foi evitar o aumento da passagem na 

cidade de São Paulo, porém as manifestações, num segundo momento, alastraram-se por 

quase todo o País: Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Maceió, Natal, Salvador, entre 

outras capitais, além de cidades do interior, e as demandas ampliaram-se para além de 

melhores condições dos transportes. 

 Os movimentos ganharam, também, apoio de brasileiros e da mídia no exterior, 

em países como Portugal, Alemanha, Espanha, França, Canadá, Estados Unidos, entre 

outros, com ampla cobertura da imprensa internacional. Os jornais portugueses 

escreveram: “Um milhão de brasileiros saíram à rua” (O Público) (UM..., 2013 online). 

“A noite mais violenta dos protestos no Brasil” (Jornal de Notícias) (A NOITE..., 2013). 

Além disso, o periódico disse que os brasileiros estavam “a lutar por melhores condições 

de vida”. “Um milhão de pessoas nas ruas brasileiras” (JORNAIS..., 2013 online), 

destacou o também português Jornal Negócios, enquanto o Diário de Notícias 

                                                           
25 Conforme define sua Carta de Princípios, o FSM é um espaço internacional para a reflexão e organização 

de todos os que se contrapõem à globalização neoliberal e estão construindo alternativas para favorecer o 

desenvolvimento humano e buscar a superação da dominação dos mercados em cada país e nas relações 

internacionais. O FSM se reuniu pela primeira vez na cidade de Porto Alegre (RS), no Brasil, entre 25 e 30 

de janeiro de 2001, com o objetivo de se contrapor ao Fórum Econômico Mundial de Davos. Em 2005, a 

edição mundial do FSM voltou para Porto Alegre e foi realizada entre os dias 26 e 31 de janeiro. Disponível 

em: http://forumsocialportoalegre.org.br/forum-social-mundial/. Acesso em: 14 jan. 2018. 

http://forumsocialportoalegre.org.br/forum-social-mundial/
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(MANIFESTANTES..., 2018) trouxe: “Manifestantes tentam invadir e danificam o 

Itamaraty”.  

FIGURA 7 - CHAMADA DO JORNAL PORTUGUÊS O PÚBLICO DÁ 

DESTAQUE À AMPLITUDE DOS PROTESTOS NO BRASIL. 

 

 Fonte: O Público. Disponível em: https://goo.gl/hPamDd. Acesso em 14 jan. 2018.  

 

 

 

Em relação ao estopim das manifestações de junho de 2013, ou seja, a questão do 

preço do transporte público, cabe ponderar que a imobilidade estrutural das metrópoles 

brasileiras é resultado de um modelo caótico de crescimento urbano e de um transporte a 

serviço da indústria do automóvel, cujas vendas o governo vem subsidiando em 

detrimento do direito à mobilidade do cidadão. Como nos recorda Peschanski (2013, p. 

62), as montadoras “[...] têm interesse em manter a sociedade dependente dos carros que 

fabricam.” e essas indústrias “[...] têm alta capacidade de pressão, pois contam com 

políticos aliados em posições-chave.” na Câmara dos Deputados e potencial de 

chantagem junto ao governo, ameaçando demitir trabalhadores. 
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FIGURA 8 - MANCHETE DO JORNAL ESPANHOL EL PAÍS 

DESTACA PROTESTOS NO BRASIL. 

 

Fonte: El País (2013). Disponível em: www.elpais.com/goo.gl/P6gdWtcontent_copy. 

Acesso em: 21 jan. 2018. 

 

FIGURA 9 - NOTÍCIA DO JORNAL FRANCÊS LE FIGARO RELATA PROTESTOS 

NO BRASIL. 

 

Fonte: Le Figaro (2013). Disponível em: goo.gl/HJhn4xcontent_copy. Acesso em: 21 jan. 2018. 

 

http://www.elpais.com/goo.gl/P6gdWtcontent_copy
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Para se ter uma ideia, de 2000 a 2010, houve um crescimento de 119% na frota de 

veículos, segundo levantamento do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Em 

2010, eram 64,8 milhões de veículos, o que indicava que de uma população de 190, 7 

milhões de habitantes (hoje a população brasileira já chega a 207 milhões, segundo o 

IBGE), havia uma média de um carro para cada 2,94 habitantes, segundo Moreira (2011). 

 
 

FIGURA 10 - EVOLUÇÃO TOTAL DA FROTA DE CARROS NO BRASIL, 

DURANTE A DÉCADA 2000-2010. 

 

Fonte: Denatran (2011). 

 

A falta de investimento em transporte público, o fomento à indústria 

automobilística, faz com que haja tempo de vida roubado das pessoas que passam horas 

no trânsito, em transportes coletivos superlotados. Mas, além do descontentamento com 

o transporte público, na oportunidade, outras demandas emergiram. A população, num 

segundo momento, passou a incluir na pauta de reivindicações melhores condições de 

saúde, boa educação e os protestos tornaram-se também contra condições de vida 

precária. 

A segurança foi outra das demandas que emergiram no período. A questão tem 

sido considerada problema fundamental e principal desafio ao estado de direito no Brasil 

e ganhou enorme visibilidade pública, durante os movimentos de 2013. Há, no País, ainda 
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hoje, um aumento da sensação de insegurança, sobretudo, nos grandes centros urbanos, 

devido à degradação do espaço público (OBSERVATÓRIO, 2018), as dificuldades 

relacionadas à reforma das instituições da administração da justiça criminal, violência 

policial, ineficiência preventiva de nossas instituições, superpopulação nos presídios, 

rebeliões, fugas, degradação das condições de internação de jovens em conflito com a lei, 

corrupção, aumento dos custos operacionais do sistema, problemas relacionados à 

eficiência da investigação criminal e das perícias policiais e morosidade judicial, que 

dificultam o sucesso da consolidação política de segurança pública e da democracia no 

Brasil. 

A saúde também esteve em destaque como demanda dos manifestantes. No 

tocante à saúde, a insatisfação parece ter sido justificada pelos baixos investimentos que 

o Brasil ainda destina ao setor. O governo brasileiro dedica à saúde de cada cidadão, por 

ano, menos do que a média mundial, segundo dados da Organização Mundial de Saúde 

(OMS). Os gastos públicos nos países ricos chegam a ser mais de cinco vezes o que o 

Estado brasileiro oferece. Mesmo assim, não podemos negar que houve crescimento de 

2000 para 2012 nos gastos públicos com o setor (período em que o governo do PT esteve 

à frente do País e que antecederam aos protestos), de US$ 107 por ano para US$ 512 por 

ano por cidadão, de acordo com a OMS (GASTO..., 2015 online). 

Contudo, ainda ficamos não somente distantes da média mundial (US$, 2,8 mil), 

mas também das necessidades reais da população no campo da saúde.  No ano dos 

protestos (2013), por exemplo, em Portugal, o índice de gastos per capta, segundo 

relatório da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OECD)26, 

ainda que inferiores à média mundial, foram muito superiores aos do Brasil, chegando a 

US$ 2,48 mil (OECD, 2015b). Somado aos investimentos necessários em saúde pública, 

a OECD aponta a urgência de melhorar a eficiência dos gastos, inclusive “[...] definindo 

mais explicitamente o quê é coberto pelo sistema público.”, além de formar médicos 

especializados, implementar metas de expansão dos serviços, entre outras questões 

(OECD, 2015a). 

             Na análise de Figueiredo (2014, p.10), a concentração nos grandes centros 

urbanos vem contribuindo também para o agravamento da questão da saúde pública no 

País: 

                                                           
26 A OCDE é uma organização internacional, composta por 34 países e com sede em Paris, França. Tem 

por objetivo promover políticas que visem o desenvolvimento econômico e o bem-estar social de pessoas 

por todo o mundo. 
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Ao longo dos anos, o Brasil concentrou cada vez mais gente nos 

grandes centros urbanos, mas não investiu em infraestrutura para 

dotar essa população de serviços – públicos decentes. Não por 

acaso, parcela significativa dos brasileiros que saíram às ruas 

pediam “hospitais padrão FIFA” [...]27. 

 Apesar da diferença entre os gastos com a saúde no Brasil e a relação com o 

restante do mundo, a OMS aponta que o País tem progredido nos últimos anos. Em 2000, 

4,1% do orçamento nacional do Estado ia para a saúde e, em 2012 (de 2003 a 2016 o PT 

esteve à frente do governo), essa taxa chegou a 7,9% (OECD, 2015b).  

 Quando refletimos sobre a educação, a questão não é menos complexa. O projeto 

educacional dos governos brasileiros tem, historicamente, acirrado a privatização e a 

mercantilização da educação, ao mesmo tempo em que sucateia a estrutura educacional 

pública em todos os níveis. Em 2003, quando Lula assumiu a Presidência da República, 

a situação educacional já era desfavorável ao cidadão. Em primeiro lugar, por enorme 

atraso herdado historicamente, já que a educação, pelo menos desde o início da República 

brasileira, não se constituiu como elemento prioritário de um projeto nacional. Em 

segundo, porque esse atraso histórico se acentuou ainda mais devido à concretização de 

um projeto neoliberal na educação em detrimento de um modelo público. 

 Em 2015, um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) mostrava que de seis metas de educação 

estabelecidas, para o período de 2000 a 2015, o Brasil havia chegado a duas apenas: 

universalizar o acesso à educação primária (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) e igualdade 

de gênero, levando meninos e meninas às aulas em grande proporção.  

 Embora o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), autarquia do 

Ministério da Educação, conteste alguns números e veja grandes avanços no acesso à educação 

na pré-escola, no ensino profissionalizante e no combate ao analfabetismo no País, a questão 

da alfabetização e do analfabetismo funcional entre os brasileiros causa preocupação e é uma 

realidade muito debatida.  A alfabetização precária é, ao mesmo tempo, causa e 

consequência de nossa desigualdade social, com reflexos para a consolidação de nossa 

democracia, pois, as escolhas dos nossos representantes têm sido permeadas por essa 

realidade. 

                                                           
27 Hospitais padrão FIFA foi uma referência muito utilizada para comparar o precário estado dos hospitais 

brasileiros aos excepcionais estádios de futebol que estavam sendo construídos para a Copa das 

Confederações de 2013 a ser realizada no Brasil e para a Copa do Mundo de 2014, com gastos bilionários 

e que obedeciam aos padrões internacionais da Federação Internacional de Futebol. 
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Entretanto, esse cenário já foi bem pior e temos evoluído. Oficialmente, a taxa de 

analfabetismo de quem tem 15 anos ou mais caiu de 65% da população, em 1920, para 

8,3% no ano de 2014, de acordo com o IBGE, que considera alfabetizado quem consegue, 

pelo menos, ler e escrever um bilhete simples na língua materna, e analfabeto funcional 

a pessoa acima de 15 anos com menos de quatro anos de estudo. No caso do analfabetismo 

funcional, entretanto, a taxa mais do que dobra, saltando para 17,6% (MACHADO, 

2017). 

Um relatório divulgado pela UNESCO, em janeiro de 2014, meses depois da 

ocorrência dos protestos, apontava que o Brasil aparecia em 8° lugar entre os países com 

maior número de analfabetos adultos. Hoje, de acordo com a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada em dezembro de 2017, o 

Brasil tem 11,8 milhões de analfabetos. Esse contingente representa 7,2% da população 

de 15 anos ou mais de idade. Embora percebamos um declínio nos números (de 8,3% 

para 7,2%), ainda há um desafio imenso a ser transposto, especialmente no Nordeste e no 

Norte do País (VILLAS BÔAS, 2017). 

Mas, a perspectiva do IBGE é contestada em muitas oportunidades. Por exemplo, 

de acordo com as pesquisas do Indicador de analfabetismo funcional (INAF)28, a 

estimativa de analfabetos funcionais, tomando estudo publicado no mesmo ano de 2014,  

seria ainda maior, ou seja, de 27% (lembrando que o IBGE falava em 17,6% e utiliza 

metodologia diferenciada). O INAF, entretanto, usa uma escala de classificação de grupos 

que passa pelas categorias de analfabeto, rudimentar, elementar e intermediário, num 

nível crescente, até chegar a proficiente. As duas primeiras formam o universo do 

analfabetismo e analfabetismo funcional. Apenas a última capacita a distinguir fato de 

opinião, e é aqui que reside um dos maiores problemas que temos enfrentando no âmbito 

                                                           
28 O INAF avalia as habilidades de escrita, leitura e matemática da população brasileira, classificando os 

resultados em quatro níveis, a ver. Analfabetos funcionais: 1. (Analfabetos: não conseguem realizar nem 

mesmo tarefas simples que envolvem a leitura de palavras e frases ainda que uma parcela destes consiga 

ler números familiares 9números de telefone, preços etc.). 2. Alfabetizados em nível rudimentar: localizam 

uma informação explícita em textos curtos e familiares (como, por exemplo, um anúncio ou pequena carta), 

leem e escrevem números usuais e realizam operações simples, como manusear dinheiro para o pagamento 

de pequenas quantias. Há ainda o funcionalmente alfabetizados. 3. Alfabetizados em nível básico: leem e 

compreendem textos de média extensão, localizam informações mesmo com pequenas inferências, leem 

números na casa dos milhões, resolvem problemas envolvendo uma sequência simples de operações e têm 

noção de proporcionalidade. E, por fim, 4. Alfabetizados em nível pleno: pessoas cujas habilidades não 

mais impõem restrições para compreender e interpretar textos usuais: leem textos mais longos, analisar e 

relacionam suas partes, comparam e avaliam informações, distinguem fato de opinião, realizam inferências 

e sínteses. Quanto à matemática, resolvem problemas que exigem maior planejamento e controle, 

envolvendo percentuais, proporções e cálculo de área, além de interpretar tabelas de dupla entrada, mapas 

e gráficos.  



46 
 

político, a baixa politização da sociedade, com um nível de senso crítico muito pouco 

expressivo, como será demonstrado em nossa pesquisa empírica (Capítulo 5). 

E os problemas não ficam por aí. Os entraves à educação brasileira são múltiplos 

e complexos e passam pela regulamentação da educação privada, medidas 

governamentais que impeçam a continuidade da atuação de grupos financeiros 

especulativos internacionais que estão criando oligopólios na educação superior 

brasileira, melhores condições da educação pública, educação como direito e 

responsabilidade do Estado, valorização do profissional da educação, escolas com boa 

infraestrutura, entre tantos outros. Mas esse seria, por si, um tema para uma pesquisa em 

profundidade. O que é importante ressaltar para a composição do cenário de nossa 

pesquisa é que, como propõe Castells (2013, p. 179), seguimos no Brasil, 

 

Sem entender que a escolarização sem uma verdadeira melhoria do 

ensino não é educação, mas armazenamento de crianças. E que a 

saúde sem a potencialização de médicos e enfermeiros e sem um 

viés preventivo é um poço sem fundo, no qual a produtividade se 

mede pela ocupação de camas de hospitais, contando os  

enfermeiros, e não os sadios. 

 

Outro ponto a considerar foram os altos gastos realizados pelo Brasil para a 

realização de jogos esportivos no País (tivemos a Copa das Confederações (MIRANDA, 

2013), em 2013, a Copa do Mundo, em 2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016). 

Como nos recorda Iasi (2013), por ter a Copa das Confederações acontecendo 

durante o aumento das tarifas, os governantes acreditaram que a atenção da população 

estaria dispersa, voltada aos jogos esportivos. Dilma, segundo pontuado pelo autor, teria 

negociado para que o aumento da passagem não fosse lançado em janeiro, mas em junho, 

para tentar disfarçar a inflação que saía de controle. Os governantes “[...] acreditavam que 

a população estaria ocupada torcendo pela seleção brasileira e não repararia naquele 

pequeno grupo de jovens protestando contra mais um aumento.” (ibid., p. 45). No entanto, 

a repressão policial aos movimentos que ocorreu no período, como veremos mais adiante, 

funcionou como catalisador das contradições sociais que enfrentavam os cidadãos. Além 

disso, somada à violência adotada inicialmente para reprimir os protestos, as 

mobilizações aconteceram durante os jogos esportivos (lembrando que ocorria no Brasil 

a Copa da Confederações e que o País seria, na sequência, sede da Copa do Mundo) e 

atraíram ainda mais a atenção de diversos países, da imprensa mundial, propiciando aos 

movimentos relevância internacional.   
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 Assim, o governo foi dando espaço para que se configurassem os protestos de 

junho de 2013, que mobilizaram milhões de pessoas pelo País. No início, o governo não 

entendia o que se passava de fato. A sociedade brasileira nunca tinha protagonizado um 

movimento tão intenso. Em poucos dias, a mobilização acuou a presidente, embolou a 

sucessão presidencial que aconteceria em 201429, derrotou as pretensões de governadores 

e prefeitos que insistiam nos aumentos do transporte e fez cair a credibilidade das 

instituições. 

A sociedade pode presenciar um estádio inteiro cantar, a plenos pulmões, durante 

a Copa das Confederações, em 15 de junho de 2013, o Hino Nacional, num episódio de 

manifestação cívica que há muito não se via no País. Também vieram vaias30 à então 

presidente durante o anúncio de seu nome na oportunidade. 

O episódio das vaias em coro repercutiu internacionalmente (ALENCASTRO, 

2013) e chegou às redes sociais: a hashtag #chupadilma alcançou os trending topics31 

mundiais do Twitter32. A então presidente também se tornou motivo de memes33 diversos, 

conforme demonstra matéria do portal Terra.  

                                                           
29 Mesmo diante dos movimentos de junho de 2013, que abalaram o Brasil, Dilma venceria as eleições 

presidenciais legitimamente em 2014, no segundo turno. 
30 Quanto ao episódio das vaias à presidente, ocorridas no Estádio Mané Garrincha, em 15 de junho, vale 

registrar que o assunto ganhou repercussão internacional e levou a governante aos Trending Topics 

mundiais do Twitter. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2013/06/1295825-presidente-dilma-rousseff-e-vaiada-

na-abertura-da-copa-das-confederacoes.shtml. Acesso em: 14 jan. 2018. 
31 O termo Trending Topics refere-se a quando um assunto ganha evidência no Twitter, ou seja, que o 

número de twittes com uma dada hashtag foi disseminado por um vasto número de pessoas num 

determinado período. 
32 Quanto ao episódio das vaias à presidente, ocorridas no Estádio Mané Garrincha, em 15 de junho, vale 

registrar que o assunto ganhou repercussão internacional e levou a governante aos Trending Topics (assunto 

mais evidente) mundiais do Twitter, segundo apurou o portal Terra. Disponível em 

https://www.terra.com.br/esportes/futebol/copa-das-confederacoes/dilma-vira-alvo-de-piadas-apos-vaias-

na-abertura-da-copa-das-confederacoes,2c6f2c6c3f94f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html. Acesso 

em: 14 jan. 2018. 
33 Termo bastante conhecido e utilizado no "mundo da internet", referindo-se ao fenômeno de "viralização" 

de uma informação, ou seja, qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, música que se espalhe entre vários 

usuários rapidamente, alcançando muita popularidade. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2013/06/1295825-presidente-dilma-rousseff-e-vaiada-na-abertura-da-copa-das-confederacoes.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2013/06/1295825-presidente-dilma-rousseff-e-vaiada-na-abertura-da-copa-das-confederacoes.shtml
https://www.terra.com.br/esportes/futebol/copa-das-confederacoes/dilma-vira-alvo-de-piadas-apos-vaias-na-abertura-da-copa-das-confederacoes,2c6f2c6c3f94f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/esportes/futebol/copa-das-confederacoes/dilma-vira-alvo-de-piadas-apos-vaias-na-abertura-da-copa-das-confederacoes,2c6f2c6c3f94f310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
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FIGURA 11 - VAIAS À DILMA SÃO DESTAQUE NA CAPA DO JORNAL FOLHA 

DE S. PAULO. 

 

  Fonte: Folha de S. Paulo, 16 de junho de 2013, Capa.  

 

Tivemos a sensação de observar, pelo menos por um período, a sociedade 

interagindo com o Estado por suas demandas. Os ativistas planejaram os protestos pelo 

Facebook, coordenando-os pelo Twitter, divulgando-os por SMS e Whatsapp, 

transmitindo-os pelo Youtube, Snapchat e Instagram.   

 Os motivos das manifestações no Brasil, para Castells (2013), foram similares aos 

de outras partes do mundo no início do século XXI. Para ele, tanto por aqui, quanto nas 

insurreições árabes de 2011, por exemplo, os cidadãos “[...] sentiam uma humilhação 

cotidiana em suas vidas, sem oportunidades em sua sociedade nem participação em sua 

comunidade política” (ibid., p. 75). 
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 Dessa forma, a afirmação da dignidade tornou-se um clamor por direitos sociais: 

saúde, educação, transporte, direcionando a um movimento político, que passou a exigir 

reformas democráticas que movimentaram a nação, não somente em 2013, mas também 

nos anos seguintes, levando a tomada do Congresso, em junho, e a desdobramentos que 

chegaram a outros movimentos políticos, que culminaram com o pedido de impeachment 

da presidente Dilma, nas manifestações de março de 2016. 

 

 

FIGURA 12 - VAIAS À DILMA SÃO DESTAQUE NO PORTAL TERRA. 

 

  Fonte: Portal Terra.  

 

1.5 O PRIMEIRO MOMENTO DE JUNHO DE 2013 

 

Por ser o período mais complexo, junho de 2013 merecerá a observação de 

diversas etapas referenciais. Para nortear nossas ponderações, em termos cronológicos, 

seguiremos as orientações propostas por Gohn (2014), apresentadas na obra 

Manifestações de Junho de 2013 no Brasil e Praças dos Indignados no mundo, e por 

Figueiredo (2014), apresentadas na obra Junho de 2013: a sociedade enfrenta o Estado. 
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Nossas ponderações também serão complementadas por estudo realizado por Maradei 

(2016), em torno da cobertura da mídia impressa sobre os episódios do período. Tal 

trabalho nos dará o aporte para observar a cobertura de dois dos maiores jornais 

brasileiros, O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, durante os protestos na maior capital 

do País, a cidade de São Paulo, local em que os fatos foram fundamentais para os 

desdobramentos do acirramento dos embates.  

Para se ter uma ideia da dimensão dos protestos, entre junho e agosto de 2013, 

cerca de dois milhões de pessoas saíram às ruas no Brasil, em 483 municípios, para 

protestar na condição de cidadão indignado contra a tarifa de transporte ou a qualidade 

de vida urbana (GOHN, 2014).  Reforçamos que as manifestações de junho não foram 

inicialmente de cunho político, mas movimentos construídos coletivamente por meio das 

redes sociais e telefonia móvel e buscavam a reparação de injustiças sociais em vários 

setores: transporte, saúde, educação, corrupção política etc.  

As manifestações começam tímidas com o 1º Ato de protesto, em São Paulo, 

contra o aumento da tarifa dos transportes, em 6 de junho, num movimento liderado pelo 

Movimento Passe Livre (MPL). Observa-se um tom de reprovação na mídia durante os 

primeiros dias de protestos, ao retratar o ato como algo relacionado ao vandalismo. A 

criminalização dos movimentos foi a forma mais fácil que muitos dirigentes encontraram 

para responder à situação e revelar também um desconhecimento dos fatos que estavam 

se articulando. Buscava-se descaracterizar as reivindicações e gerar dúvidas e apreensão 

no público receptor das imagens e relatos dos conflitos. 

No dia 11 de junho, as manifestações convocadas pelo MPL reuniriam 12 mil 

pessoas em São Paulo e demonstravam um crescimento do movimento. Houve confronto 

com a polícia no centro de São Paulo e um policial militar ficou ferido, além de ônibus 

terem sido danificados (FIGUEIREDO, 2014). As fotos dos jornais impressos da 

imprensa corporativa34, na ocasião, seguiam a linha de desqualificar o movimento e 

categorizar os manifestantes como baderneiros (MARADEI, 2016). Na edição dos jornais 

de 12 de junho, por exemplo, observavam-se os reflexos dos protestos de 11 de junho e a 

forma como eram caracterizados os movimentos. 

 

 

                                                           
34 Por imprensa corporativa entenderemos os veículos ligados a grandes conglomerados de comunicação, 

como Grupo Globo, Abril, Estado, Folha, entre outros reconhecidos no País. 
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FIGURA 13 - FOLHA DE S. PAULO DESQUALIFICA OS MOVIMENTOS. 

 

Fonte: Folha de S. Paulo, 12 de junho de 2013, Capa.  

 

A manchete do dia, dentro da proposta editorial de tratar os manifestantes como 

“vândalos”, seria: “Contra tarifa, manifestantes vandalizam centro e Paulista. No 3º e 

mais violento protesto, ativistas enfrentam PM e atacam ônibus e estações do metrô; 20 

cidadãos são detidos”.  No dia 13, com a imprensa alinhada contra o que até então era 

percebido como ato de “vandalismo” e não como uma manifestação legítima dos cidadãos 

brasileiros, o governo de São Paulo cometeria um erro estratégico que custaria 
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popularidade a todas as instâncias administrativas: federal, estadual e municipal. Geraldo 

Alckmin35, governador do Estado de São Paulo, nesta oportunidade, declararia “guerra” 

aos manifestantes.  

A manchete da Folha de S. Paulo da data foi: “Governo de SP diz que será mais 

duro contra vandalismo. Polícia acionará Tropa de Choque em ato hoje, e Alckmin 

cobrará manifestantes por prejuízos”.  A legenda da foto de capa da edição colocava um 

policial como destaque: “Encurralado. Ferido, policial militar Wanderlei Vignoli agarra 

militante e aponta arma a manifestantes para evitar que fosse linchado no protesto de 

anteontem em SP; um dia depois, ele disse que teve medo de morrer ao ser cercado”.  

Vignoli teria seus minutos de glória e consagração como herói, mas o cenário, 

especialmente em relação à conduta da Polícia Militar se alteraria.  A Folha de S. Paulo, 

ainda na edição de 13 de junho, abriu espaço para que os líderes do MPL publicassem um 

artigo, no primeiro caderno, explicando “Por que estamos nas ruas” (CAPELLO, 2013). 

Entretanto, não foi dado destaque proporcional à fala dos manifestantes na primeira 

página do jornal. E mais, um editorial sugeria “Retomar a Paulista” (RETOMAR..., 2013 

online). Em um texto polêmico e tendencioso, que traduzia a posição do periódico, o 

protesto é chamado de abusivo, e a reivindicação de redução da tarifa não passaria “de 

pretexto, e dos mais vis”.  

Os jovens manifestantes estariam, segundo o jornal, “predispostos à violência por 

uma ideologia pseudorrevolucionária”. Os manifestantes são chamados de “grupelho”, 

numa tentativa de desqualificar os protestos, cercear a liberdade de expressão e 

restabelecer uma ordem que não parecia levar em conta a desordem do País, as condições 

dos transportes na cidade de São Paulo e a saturação do cidadão brasileiro em diversas 

áreas em que deveria ter seus direitos garantidos: saúde, educação, segurança. O texto 

continua: “[...] É hora de pôr um ponto final nisso. Prefeitura e Polícia Militar precisam 

fazer valer as restrições já existentes para protestos na avenida Paulista [...].” E o editorial 

encerra com um decreto: “[...] No que toca ao vandalismo, só há um meio de combatê-lo: 

a força da lei”.  

 

                                                           
35 Geraldo Alckmin é governador do Estado de São Paulo, principal estado do Brasil em vigor econômico, 

pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Está em seu quarto mandato como governador. 
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FIGURA 14 - MANCHETE DA FOLHA DE S. PAULO TRATA MOVIMENTO 

SOCIAL COMO VANDALISMO. 

 

     Fonte: Folha de S. Paulo, 13 de junho de 2013, Capa.  

 

Por outro lado, na mesma data, e realizando uma cobertura na mesma direção, 

defendendo a repressão, o jornal O Estado de S. Paulo trazia o editorial “Chegou a hora 

do basta”. O tom de combate aos manifestantes, com sugestão do uso da força policial, a 

desqualificação da mobilização nos primeiros dias de protestos, seria motivo para que a 

ombudsman da Folha de S. Paulo, Suzana Singer, se pronunciasse sobre o tema em 16 de 

junho (SINGER, 2013). Segundo ela, a diferença entre os textos dos dois jornais era que 

a Folha indicava a força da lei para coibir o vandalismo e sugeria “[...] investigar, 

identificar e processar os responsáveis”. Já o jornal O Estado de São Paulo incitava o 

governador Geraldo Alckmin a abandonar o que seria uma “postura excessivamente 

moderada para deixar a polícia agir”. A razão principal para que o tema merecesse o 
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destaque do ombudsman foram as críticas que já emergiam e atingiam o jornal e toda a 

imprensa corporativa, que vinha tratando os manifestantes como “vândalos” e 

subestimando as ações dos cidadãos em torno de direitos legítimos. Na oportunidade, 

Suzana bem afirmou que: “Folha, O Estado de S. Paulo e Jornal Nacional (Rede Globo) 

só tinham olhos para a destruição”, o que realmente evidenciamos em nossas análises, 

mais especificamente entre os dias 6 e 13 de junho.   

 

1.6 MOMENTO DA VIRADA NO TOM DA IMPRENSA CORPORATIVA 

 

A ação violenta do dia 13 de junho, que levou a população e a opinião pública em 

geral a criticar a forma despreparada e violenta da polícia, levaria a mídia corporativa a 

adotar um novo tom, que emergiu também, ou especialmente, pelas críticas recebidas nas 

redes sociais online, de atores sociais que, agora, invertiam a lógica do tom da cobertura 

da imprensa de massa. A partir do dia 14, a Folha passou a adotar uma postura mais 

favorável aos cidadãos e os “vândalos”, que até então eram sinônimos de manifestantes 

para o jornal, passaram a ser vistos como minoria. 

Em 17 de junho, centenas de milhares voltam às ruas em várias capitais. Em São 

Paulo, o Largo da Batata, em Pinheiros, aglutina, segundo Gohn (2014), 65 mil pessoas. 

Houve protesto e ocupação em frente ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo 

estadual paulista. Em Brasília, a marquise do Congresso Nacional foi ocupada num 

momento emblemático para a histórica do País. O tom do discurso do governo, a essa 

altura, já é outro.  

Segundo Figueiredo (2014, p. 18), em 17 de junho, 230 mil pessoas protestaram 

em 11 estados e, como nos recorda o autor, o governador de São Paulo, a essa altura, já 

afirmava que os protestos “fortalecem a democracia”; a ex-presidente Dilma dizia que 

eram “legítimos” e o ex-presidente Lula que não deviam ser encarados como “coisa de 

polícia, mas sim de mesa de negociação”. 

Os acontecimentos aceleraram-se e passaram a ser diários e a mobilizar toda a 

imprensa escrita, falada, televisiva, online, além, de uma turbulência nas redes sociais 

online. Em 19 de junho o governador do estado de São Paulo e o prefeito da capital 

paulista revogam o aumento da tarifa, trens e metrô. O então governador do Rio de 
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Janeiro, Sérgio Cabral36, também anuncia redução e o MPL convoca ato para celebrar 

vitória. 

 

FIGURA 15 - FOLHA DE S. PAULO DE 18 DE JUNHO RETRATA OS PROTESTOS 

DE 17 DE JUNHO. 

 

        Fonte: Folha de S. Paulo, 18 de junho de 2013, Capa.  

 

O ápice dessa fase foi o ato em 20 de junho, data quando mais de um milhão de 

pessoas foram às ruas em todo o País, destacando-se 25 capitais. Nesse momento, outros 

atores entram em cena de forma intensa, via ativismo digital (lembrando que foi também 

o momento escolhido para nossos estudos no Twitter), especialmente grupos organizados 

no Facebook, com o objetivo de combate ou crítica à corrupção, a exemplo do 

                                                           
36 Atualmente, Sérgio Cabral, do PSDB, cumpre pena  por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e chefia 

de organização criminosa, sendo um dos réus na Operação Lava Jato, a maior investigação de corrupção e 

lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. 
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“Movimento contra a Corrupção37, e o “Quero Fim da Corrupção” 38. Mas o grande 

destaque no ativismo digital nesse período foi o grupo Anonymous39.  

A Copa das Confederações passa a ser ainda mais o grande palco dos protestos, o 

que faz também com que o foco dos acontecimentos se desloque de São Paulo. Desde o 

início da Copa, o evento esportivo havia sido um palco paralelo às manifestações.   

 

FIGURA 16 - PROTESTOS DE RUA DERRUBAM TARIFAS DE ÔNIBUS 

 

      Fonte: Folha de S. Paulo, 20 de junho de 2013, Capa.  

 

Mas, o que importa salientar, dentro do presente contexto, é que a partir de 20 de 

junho, mais especificamente a partir de 21 de junho, o MPL retira-se das convocações 

das manifestações, e grupos alheios às causas iniciais do movimento promovem atos de 

depredações. O governo federal, já algo desorientado, assume a frente de elaborar 

diariamente um rol de propostas, promessas e tentativas de acalmar os ânimos, e, além 

disso, busca recuperar o prestígio da presidente. Também, em 21 de junho, Dilma fez o 

                                                           
37 Movimento destinado a divulgar notícias referentes a casos de corrupção, informando a população. 

Contra Corrupção. Disponível em: <http://www.contracorrupcao.org/p/objetivos-do-movimento.html>. 

Acesso em 11 out. 2017. 
38 Movimento destinado a mostrar que todo cidadão pode e deve participar da política para com isso, 

construir um país mais justo. Fabebook/QueroFimdaCorrupcao 

Disponível em: <pt-br.facebook.com/eusouqfc>. Acesso em: 11 out. 2017. 
39 Movimento Anonymous Brasil define-se da seguinte maneira: “Nós somos uma ideia! Uma ideia que 

não pode ser contida, perseguida e nem aprisionada”. Anonymous Brasil. Disponível em: 

<www.anonymousbrasil.com>. Acesso em 11 out. 2017. 

http://www.contracorrupcao.org/p/objetivos-do-movimento.html
http://www.anonymousbrasil.com/
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primeiro pronunciamento público em rede de rádio e TV, prometendo que iria chamar 

governadores e autoridades para a elaboração de um pacto em torno de melhoria dos 

serviços públicos e dizendo que estava ouvindo a voz dos cidadãos 

(PRONUNCIAMENTO, 2013 online). 

A partir dessa data, o foco da cena, na mídia, foi o governo federal e suas tentativas 

de dar respostas às manifestações, tendo em vista que a avaliação da presidente Dilma 

caiu de 57% para 30% em três semanas, como apontado por Gohn (2014), devido aos 

protestos, à escalada da inflação, juros altos e baixo crescimento econômico. Mas, em 

junho de 2013, a presidente ainda não estava vivenciando seus piores momentos. 

 

1.7 DA PASSAGEM DE ÔNIBUS À POLÍTICA 

 

O final do mês de junho foi marcado por várias manifestações contra a Copa das 

Confederações, que foram realizadas nas cidades onde aconteciam os jogos, causando 

transtornos ao governo nos níveis municipal, estadual ou federal, à medida que 

projetavam para fora do País a insatisfação popular por meio da cobertura paralela ao 

evento. 

Entre os momentos marcantes do período estiveram a rejeição e os protestos 

contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 37, que limitava o âmbito da atuação 

do Ministério Público. A PEC 37 sugeria incluir um novo parágrafo no Artigo nº 144 da 

Constituição Federal (BRASIL 1988), que trata da segurança pública. O item adicional 

traria a redação “A apuração das infrações penais de que tratam os parágrafos 1º e 4º deste 

artigo incumbem privativamente às polícias federal e civil dos Estados e do DF, 

respectivamente”. Ou seja, a proposta esvaziaria o poder dos órgãos do Ministério Público 

(MP), lembrando que grandes escândalos sempre foram investigados e denunciados pelo 

MP, que atua em defesa da cidadania de forma independente. A PEC 37 atentaria, assim, 

como proposto no site do MP do Paraná “[...] contra o regime democrático, a cidadania e 

o Estado de Direito [...]” (MPPR, 2013), prejudicando a investigação de importantes 

escândalos políticos que estavam em curso na oportunidade. 
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FIGURA 17 - PROTESTOS CONTRA A PEC 37 EM SÃO PAULO. 

 

Fonte: Danilo Verpa/Folhapress. Disponível em: https://goo.gl/j25gXN. Acesso em: 07 fev. 

2018. 

 

         

FIGURA 18 - MANIFESTANTE PROTESTA CONTRA A PEC 37 EM SÃO PAULO. 

 

Fonte: Danilo Verpa/Folhapress. Disponível em: https://goo.gl/j25gXN. Acesso em: 07 fev. 

2018. 
 

 

Em 26 de junho, 50 mil manifestantes confrontam a Polícia Militar (PM) em Belo 

Horizonte, durante jogo entre Brasil e Uruguai, cuja vitória levou o Brasil para a final da 

https://goo.gl/j25gXN
https://goo.gl/j25gXN
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Copa das Confederações. Houve também manifestações em Recife, Brasília e em várias 

cidades do Rio Grande do Sul. Na mesma data, o Senado Federal definiu a corrupção 

como crime hediondo.  A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados 

aprovou, ainda, emenda que instituía voto aberto para cassação de mandato parlamentar 

por falta de decoro e por condenação criminal. 

Em 27 de junho, manifestantes incendeiam carro de uma TV (TV Diário) e entram 

em choque com a polícia em Fortaleza, no estado do Ceará, próximo ao estádio do 

Castelão, durante o jogo entre Espanha e Itália. Foram detidas 84 pessoas. Em 29 de 

junho, a popularidade da presidente Dilma cai 27 pontos percentuais, de 57 para 30% em 

relação a março de 2013, segundo o Instituto Datafolha, como relembra Figueiredo (2014) 

40. Em meio a esse clima, na final da Copa das Confederações, em 30 de junho de 2013, 

no Maracanã, no Rio de Janeiro, 70 mil pessoas cantam o Hino Nacional Brasileiro à 

capela (HINO..., 2013 online) antes do jogo da final Brasil e Espanha, que levaria o País 

à vitória nos campos, mas a batalha pela estabilização política estava só começando. 

De acordo com a perspectiva de Figueiredo (2014, p. 23):·. 

A sociedade brasileira nunca tinha protagonizado ou presenciado 

um movimento tão extraordinário, surpreendente, expressivo, 

intenso e vencedor como as manifestações de junho de 2013. Em 

poucos dias, a mobilização dos jovens acuou a presidente da 

República, embolou a sucessão presidencial, tirou a empáfia dos 

governadores, obrigou os prefeitos a cancelar o aumento na tarifa 

dos transportes públicos41. 

 

De acordo com Gohn (2014), 81 detenções foram realizadas em junho, em 15 

capitais do País. Dessas, a Polícia Civil abriu 273 inquéritos sob suspeita de dano ao 

patrimônio, lesão corporal e formação de quadrilha. Somente em São Paulo, foram presas 

218 pessoas no período. 

1.8 PROTESTOS POLÍTICOS PÓS-OUTONO BRASILEIRO  

 

                                                           
40 Os dados foram obtidos na compilação dos estudos realizados por Figueiredo (2014), e publicados na 

obra Junho de 2013: a sociedade enfrenta o Estado. 
41 Levantamento feito pelo jornal Folha de S. Paulo, em 6 de julho de 2013, mostra que o preço das 

passagens caiu em diversas capitais em função das manifestações. Os prefeitos de Recife, Natal, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Campinas, Bauru, entre outras cidades, baixaram, segundo o levantamento, as 

tarifas. 
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1.8.1 As manifestações de março de 2015 

 

 

 Há quem sustente que a força que destituiu Dilma Rousseff do Planalto em 2016, 

quando ocorreu o impeachment, teve origem na corrupção em seu governo, no 

esfacelamento de sua base Parlamentar, nos efeitos negativos de sua política econômica, 

que não foi condizente com o que foi prometido durante sua campanha eleitoral para o 

segundo mandato.  Sem desprezar tais pontos de vista, ressaltamos também a relevância 

de junho de 2013 para a configuração das demandas pelo impeachment e ponderamos que 

as “pedaladas fiscais”42, que foram a razão justificada para a derrubada do governo, em 

2016, foram apenas um “pretexto formal” para a destituição de Dilma (BUCCI, 2016). 

Havia já um precedente descontentamento que já em 2013 fora manifestado, mas que se 

agravaria em 2015. 

 As manifestações mais relevantes que se processaram na sequência dos 

acontecimentos de 2013 foram realizadas em março de 2015 e março de 2016. Em 2015, 

foram dois momentos: 13 de março e 15 de março. Em 13 de março, uma sexta-feira, 

saíram às ruas os defensores do governo, cujas principais demandas eram: a contrariedade 

ao impeachment de Dilma (CORONATO, 2015), a defesa da Petrobras43 e manifestações 

pela reforma política44. Nessa etapa de protestos no Brasil, as movimentações tiveram 

                                                           
42 A acusação que pesou contra Dilma foi concernente à assinatura de decretos de crédito suplementar, em 

2015, que teriam ocorrido sem a autorização do Congresso e foram emitidos depois de julho, quando o 

Governo já havia admitido que não conseguiria cumprir a meta fiscal do ano. Considera-se que a conduta 

desrespeita Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de 2000, que passou a fazer parte do escopo da Lei do 

Impeachment, ligada aos artigos 10 e 11: é crime de responsabilidade atentar contra a lei orçamentária e 

contra "a guarda e o emprego legal dos dinheiros públicos". Já para a defesa: os decretos, no valor de R$ 

96 bilhões (R$2,5 bilhões baseados em receita nova), não ampliaram, apenas remanejaram gastos. Dilma 

assinou os decretos por solicitação de órgãos do Judiciário, e até do Tribunal de Contas da União (TCU), e 

apenas após avaliação do corpo técnico. Ainda que houvesse algo de errado, não haveria má fé da 

presidente, e, portanto, razão para o impeachment. Os governistas consideram que os decretos não 

precisariam ter aval do Congresso. 
 
43 A Petrobras é uma empresa de capital aberto (sociedade anônima), cujo acionista majoritário é o Governo 

do Brasil (União), sendo, portanto, uma empresa estatal de economia mista. Atua de forma integrada e 

especializada na indústria de óleo, gás natural e energia. Está presente nos segmentos de exploração e 

produção, refino, comercialização, transporte, petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, energia 

elétrica, gás-química e biocombustíveis. A empresa é atualmente uma das principais protagonistas do maior 

escândalo de corrupção do Brasil, que vem sendo investigado, desde 2014, pela operação Lava Jato.  

Disponível em: http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/perfil/. Acesso em: 15 jan. 2018. 
44 Reforma Política é uma série de medidas e alterações legais para transformar o sistema eleitoral e político 

a fim de corrigir falhas, desigualdades ou distorções promovidas ao longo do tempo. É objetivo também o 

combate a problemas existentes no meio político partidário eleitoral, como a corrupção. Há um amplo 

debate sobre como se deve realizar uma reforma política no Brasil, uma vez que ela envolve inúmeros 

temas (financiamento de campanhas, coligações partidárias, proporcionalidade dos votos, votos distritais, 

entre outros). A depender da forma como acontecer, poderá ampliar ou reduzir a democracia e a 

http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/perfil/
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grande participação de integrantes de centrais sindicais e movimentos sociais, como a 

Central Única dos Trabalhadores (CUT), o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST) e a União Nacional dos Estudantes (UNE), entre outros.  

 De acordo com a Central Única dos Trabalhadores (CUT, 2015), foi um evento 

“[...] em defesa dos Direitos, da Petrobrás, da Democracia e da Reforma Política.”, 

organizado por todo Brasil. No site da CUT, há a confirmação da participação de 26 

estados, mas o portal G1, que faz parte das Organizações Globo, em sua cobertura, 

apontou que os eventos aconteceram em 22 Estados e no DF: Acre, Alagoas, Amapá, 

Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 

Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. 

Já os protestos que aconteceram em 15 de março de 2015, tiveram o Movimento 

Brasil Livre (MBL)45 apontado como o principal responsável pelas convocações dos 

participantes. Fundado em São Paulo, O MBL afirma ter como objetivos “[...] imprensa 

livre e independente, liberdade econômica, separação de poderes, eleições livres e idôneas 

e fim de subsídios diretos e indiretos a ditaduras”.  Entretanto, há uma forte tendência de 

direita política no movimento e uma oposição explícita ao PT. Os protestos realizados em 

15 de março de 2015 foram, assim como os de junho, convocados pelas redes sociais, e 

reuniram um contingente de pessoas significativo, quase um milhão de pessoas em 26 

Estados do País e no Distrito Federal (PROTESTOS..., 2015 online), segundo 

levantamento divulgado pelo jornal Folha de S. Paulo. Esse número, segundo a Revista 

Época, foi ainda superior: 2,2 milhões de pessoas (dados auditados pela Polícia Militar), 

lembrando que a Revista Época é pertencente ao Grupo Globo, que foi acusado de 

#globogolpista pelo Twitter em referência ao fato de estar a favor do impeachment da 

presidente eleita.  

                                                           
participação da população no processo de eleição e nos espaços decisórios da soberania nacional. 

Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-reforma-politica.htm. Acesso em: 

15 jan. 2018. 
45 MBL – Movimento Brasil Livre. Seja membro do Movimento que está mudando o Brasil. Disponível 

em: https://mbl.org.br/. Acesso em: 15 jan. 2018. 

http://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-reforma-politica.htm
https://mbl.org.br/


62 
 

FIGURA 19 - MANIFESTANTE DURANTE OS PROTESTOS DE 13 DE MARÇO 

DE 2015. 

 

Fonte: Folha de S. Paulo (2015). Disponível em: https://goo.gl/yyZEwX. Acesso em: 21 jan. 

2018. 

 A reportagem da Folha de S. Paulo atesta que as manifestações, nesta 

oportunidade, aconteceram em pelo menos 152 municípios brasileiros e tiveram um perfil 

pacífico nas ruas, sem registros de violência expressiva, o que também pudemos observar 

em nossas análises realizadas no Capítulo 5. Nas ruas, a maior parte dos participantes 

pediu pelo fim da corrupção, saída da presidente Dilma (impeachment) e também traziam 

manifestações contra o partido do governo, o PT.  Muitos cartazes faziam também 

menção à Operação Lava Jato46. 

 Vale ressaltar que a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, foi o local que, 

segundo apurado pelo Instituto Datafolha47, reuniu o maior ato, com a presença de 210 

                                                           
46 A Operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. 

No primeiro momento da investigação, desenvolvido a partir de março de 2014, perante a Justiça Federal 

em Curitiba, foram investigadas e processadas quatro organizações criminosas lideradas por doleiros, que 

são operadores do mercado paralelo de câmbio. Depois, o Ministério Público Federal recolheu provas de 

um imenso esquema criminoso de corrupção envolvendo a Petrobras. Estima-se que o volume de recursos 

desviados dos cofres da Petrobras, maior estatal do país, esteja na casa de bilhões de reais. Soma-se a isso 

a expressão econômica e política dos suspeitos (ministros, grandes empresários da construção, senadores, 

deputados, entre outros) que participaram do esquema envolvendo a companhia. O nome do caso, “Lava 

Jato”, decorre do uso de uma rede de postos de combustíveis e lava a jato de automóveis para movimentar 

recursos ilícitos pertencentes a uma das organizações criminosas inicialmente investigadas. Embora a 

investigação tenha avançado para outras organizações criminosas, o nome inicial se consagrou. Disponível 

em: http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/entenda-o-caso. Acesso em: 15 jan. 2018. 
47 O Datafolha foi criado em 1983, ainda como departamento de pesquisas e informática do Grupo Folha 

da Manhã, com o objetivo de oferecer conteúdo e servir como ferramenta de planejamento para o jornal 

Folha de S. Paulo e outros veículos e serviços da empresa. 

https://goo.gl/yyZEwX
http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/entenda-o-caso
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mil pessoas, em 15 de março. Para a PM, esse número, na capital paulista, foi ainda maior, 

chegando a um milhão de pessoas. Ao ser questionada sobre a divergência dos números, 

a PM declarou que, para a estimativa levou em conta fotografias aéreas da extensão da 

avenida e de ruas da região, que estavam tomadas por cidadãos. 

 

FIGURA 20 - DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMERO DE PARTICIPANTES NÃO 

REDUZ O IMPACTO DO PROTESTO. 

 

Fonte: Paulo Pintos/Fotos Públicas 

  

A divergência entre o número de pessoas que estiveram presentes nos protestos, 

especialmente na Avenida Paulista, tanto no dia 13 quanto no dia 15 de março de 2015, 

foi motivo de comentários nas redes sociais, como o post “50 mil pessoas na Avenida 

Paulista! #GloboGolpista”48. A Revista Carta Capital49, edição de 17 de março, trouxe 

                                                           
De lá para cá, as atribuições do departamento cresceram, ele se tornou uma empresa independente, 

conquistou inúmeros clientes e, atualmente, é um dos mais importantes institutos de pesquisa de opinião 

do Brasil. Disponível em: http://datafolha.folha.uol.com.br/sobre/historia/index.shtml. Acesso em: 15 jan. 

2018. 
48 ZUKATO, Regina (@reginazukato). “50 mil pessoas na Avenida Paulista! #GloboGolpista”. 13 mar. 

2015, 13h05min. Twitter. Disponível em: https://twitter.com/reginazukato/status/576474135884361729. 

Acesso em: 15 jan. 2018. 
49 A Revista Carta Capital é uma publicação semanal e uma alternativa às revistas similares que existem no 

mercado editorial brasileiro (Veja, Isto É). Trata-se de uma publicação cuja linha editorial é assumidamente 

alinhada à esquerda política brasileira, e, apesar de demonstrar em muitas de suas reportagens inúmeras 

http://datafolha.folha.uol.com.br/sobre/historia/index.shtml
https://twitter.com/reginazukato/status/576474135884361729
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também matéria em que polemizava a questão do número de participantes. Segundo a 

reportagem, haveria favorecimento, por parte dos números da PM, em relação aos 

participantes no movimento contra o governo, no dia 15, que teriam sido superestimados. 

Enquanto isso, as manifestações a favor do governo, no dia 13 de março de 2015, teriam 

tido o público subestimado. A matéria de Carta Capital ressalta: “A assessoria da PM não 

respondeu à pergunta da reportagem sobre a acusação, nas redes sociais, de que ela estaria 

favorecendo a marcha de 15 de março” (PREITE SOBRINHO, 2015). 

Numa mudança do perfil dos manifestantes, tanto no dia 13 quanto no dia 15, 

havia pelas ruas grupos organizados, como MBL, Vem pra Rua, Partido Solidariedade, 

SOS Forças Armadas50 e movimentos sindicais, como a CUT.  Acostumados a uma 

relação tensa com os manifestantes desde os protestos de 2013, os policiais militares, ao 

contrário, foram, na oportunidade, aplaudidos, ou até requisitados para fotos, numa 

ambiência mais tranquila do que nos protestos dos anos de Copa. Essa interação com a 

polícia mereceria críticas nas redes sociais, como veremos no Capítulo V.  

Apesar do viés antigoverno do protesto de 15 de março, os partidos e políticos da 

oposição ao governo federal tiveram dificuldade de alcançar protagonismo. O candidato 

à Presidência derrotado no segundo turno das eleições de 2014, Aécio Neves51, do Partido 

da Social Democracia Brasileira, PSDB, não foi para as ruas, mas disse que o 15 de março 

ficaria lembrado como o "dia da democracia" no Brasil e pediu que a população não se 

"dispersasse". Meses depois estaria também submerso em denúncias de corrupção.  

 

 

                                                           
falhas concernentes aos governos petistas, adotou uma posição favorável em relação à continuidade de 

Dilma no poder. 
50Grupos oposicionistas como Vem Pra Rua, MBL, marcaram protestos contra a presidente no dia 15 de 

março de 2015, convocando os participantes através das redes sociais. Apesar de se dizerem apartidários, os 

protestos foram apoiados por partidos de oposição como Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, 

Democratas, DEM, Partido Popular Socialista, PPS, que convocaram seus filiados para os atos.  
51 Aécio Neves concorreu ao segundo turno das eleições presidenciais de 2014 com a presidente Dilma, que 

se sagrou vitoriosa. O senador mineiro que quase chegou à Presidência, entretanto, foi acometido por um 

escândalo envolvendo gravações feitas por um empresário brasileiro, Joesley Batista, dono da empresa JBS, 

em maio de 2017, em que pedia 2 milhões de reais. O político do PSDB (chamado partido tucano) viveu a 

humilhação de se ver temporariamente afastado do Senado, ter a sua irmã e seu primo detidos pela Justiça, 

e o questionamento eterno de que ele pediu dinheiro a um empresário corrupto. Aécio era, até as denúncias, 

claramente, um nome forte na disputa para concorrer à presidência. Mas os sinais de que seu capital político 

foi abalado. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/12/politica/1513115353_668671.html. 

Acesso em: 15 jan. 2018. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/12/politica/1513115353_668671.html
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FIGURA 21 - PROTESTOS DE 15 DE MARÇO MAIS PACÍFICOS. 

 

Fonte: Danilo Verpa/Folhapress. 

   

No Rio de Janeiro, o deputado federal Jair Bolsonaro52, do Partido Progressista 

(PP-RJ), à época e atual Partido Social Liberal (PSL), foi impedido de subir em um carro 

de som. O político havia sido convidado por um dos líderes do movimento a falar no 

microfone, mas foi vaiado pelos manifestantes. “Eu disse que não queria falar, mas eles 

insistiram. Não posso ser unanimidade”, afirmou o deputado, que apesar da vaia, fez 

selfies com manifestantes, conforme relata reportagem do jornal O Globo (CASTRO et 

al., 2016). O nome de Bolsonaro é um dos, entre políticos, que foi identificado nas 

menções analisadas no Twitter, no Capítulo V, muito em função da visibilidade dessa 

figura obtida na mídia corporativa. 

No Rio de Janeiro, o maior ato ocorreu no final da manhã, na orla de Copacabana, 

onde se estimou a presença de pelo menos 50 mil pessoas.  Assim como em São Paulo, 

                                                           
52 Jair Bolsonaro é deputado conhecido por se pautar por posições polêmicas e conservadoras (machismo, 

homofobia, racismo).  Em janeiro de 2017, anunciou sua filiação ao PSL, que recebeu o deputado e lançou 

a pré-candidatura dele à Presidência da República. Apesar de colecionar opositores, até agora conseguiu 

tirar vantagem da imunidade parlamentar e escapou de possíveis punições, como uma agressão verbal à 

deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), a quem disse que não estupraria porque a parlamentar não 

merecia, o que motivou mais um possível processo de cassação à Bolsonaro. Disponível em: 

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/deputado-jair-bolsonaro-anuncia-filiacao-ao-

psl.ghtmlor. Acesso em: 15 jan. 2018. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-12-10/apos-mencionar-estupro-bolsonaro-diz-ter-colocado-deputada-em-seu-devido-lugar.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-12-10/apos-mencionar-estupro-bolsonaro-diz-ter-colocado-deputada-em-seu-devido-lugar.html
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/deputado-jair-bolsonaro-anuncia-filiacao-ao-psl.ghtmlor
https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/deputado-jair-bolsonaro-anuncia-filiacao-ao-psl.ghtmlor
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via-se o movimento SOS Forças Armadas - carros de som e faixas, na orla. Alguns 

manifestantes pediam intervenção militar vestidos de verde e amarelo (lembrando que o 

vermelho era a cor dos favoráveis à Dilma, devido representar o PT, e o verde e amarelo 

caracterizava o grupo que pedia sua destituição). Pediam também o impeachment da 

presidente Dilma e gritavam palavras de ordem contra o PT e a corrupção, além de 

carregarem cartazes em apoio ao juiz Sérgio Moro, responsável pelas investigações da 

Lava Jato. 

 

FIGURA 22 - PROTESTOS DE 15 DE MARÇO, NA ORLA DE COPACABANA. 

 

     Fonte: Felipe Gutierrez/Folhapress. 
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FIGURA 23 - NA AVENIDA PAULISTA, MANIFESTANTES CLAMAVAM POR 

INTERVENÇÃO MILITAR. 

 

     Fonte: Eduardo Anizelli/Folha Press. 

 

FIGURA 24 - APOIO AO JUIZ MORO,  À FRENTE DA LAVA JATO. 

 

Fonte: Tasso Marcelo/Fotos Públicas. 
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Em Brasília, 40 mil pessoas se reuniram na Esplanada dos Ministérios, desde a 

manhã, em frente ao Congresso Nacional, segundo a PM e, nos Estados nos quais a 

presidente Dilma venceu as eleições de 2014, como Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, 

também houve protestos com milhares de pessoas. Em Belo Horizonte, cidade natal da 

presidente, o ato convocado por movimentos como o Vem Pra Rua e outros formados 

especialmente para esse protesto chegou a ter pico de 24 mil, de acordo com a PM. 

FIGURA 25 - MANIFESTAÇÃO EM BRASÍLIA. 

   

Fonte: Fernando Bizerra Jr./EFE. 

 

 

 

 

 

 



69 
 

1.8.2 Perfil dos manifestantes de 2015 

 

 Em 2015, o que se notava eram grupos oposicionistas como Vem Pra Rua53 e 

Movimento Brasil Livre54 permeando os protestos contra a presidente e convocando os 

participantes através das redes sociais. Apesar de se dizerem apartidários, ao contrário do 

que ocorreu em 2013, dessa vez, os protestos foram apoiados por partidos de oposição, 

como PSDB, Democratas (DEM) e Partido Popular Socialista (PPS), que convocaram 

seus filiados para os atos e até enviaram representantes políticos, estes, sim, hostilizados 

nas ruas. Dessa forma, tanto no primeiro momento de março de 2015, protestos a favor 

do governo, como no segundo, contra, percebemos a volta de atores do cenário 

institucionalizado ao debate e às ruas. Entretanto, o movimento foi mais pacífico, mesmo 

com a presença de grupos conservadores que pediam, inclusive, a volta da Ditadura 

Militar. Centraram-se majoritariamente nas questões políticas: cidadãos pró e contra o 

impeachment, combate à corrupção política, essencialmente. Se os movimentos de junho 

apresentavam peculiaridades e demandas regionalizadas (valores de tarifas específicos, 

problemas ligados a políticos regionais), agora, o movimento era nacional, contra e a 

favor do governo prioritariamente. 

                                                           
53 O Vem pra Rua “[...] é um movimento suprapartidário, democrático e plural que surgiu da organização 

espontânea da sociedade civil para lutar por um Brasil melhor.”, segundo definição obtida no site do próprio 

movimento. Segundo informações também contidas no site, surgiu da necessidade de mobilização, “[...] 

desde o final de 2014, contra a grave situação econômica, política e social.” pela qual passa o Brasil. 

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/26/politica/1506459691_598049.html. Acesso em: 

15 jan. 2018. 
54 O MBL é um movimento político brasileiro, que defende o liberalismo econômico desde 2014. Em seu 

manifesto, cita cinco objetivos: “[...] imprensa livre e independente, liberdade econômica, separação de 

poderes, eleições livres e idôneas e fim de subsídios diretos e indiretos para ditaduras”. Para o jornal El 

País, apesar de sua aparência, a ação do movimento é eminentemente anti-petista, aspecto que vem sendo 

repetidamente notado.  O movimento está posicionado à direita do espectro político e carregou a bandeira 

do impeachment da ex-Presidenta Dilma. Apesar de se autodenominar uma entidade sem fins lucrativos, 

em reportagem extremamente detalhada do jornal El País, de 30 de setembro de 2017, é apontado, passo a 

passo, como se dá o financiamento do MBL. De acordo com o jornal, há um lado nebuloso sobre como se 

organiza e se mantém financeiramente este movimento, que conta com 2,5 milhões de fãs em seu perfil na 

rede social Facebook. Todos os recursos que recebe por meio de doações, vendas de produtos e filiações 

são destinados a uma “associação privada” — como consta no site da Receita Federal, chamada Movimento 

Renovação Liberal (MRL), registrada em nome de quatro pessoas, sendo três deles irmãos de uma mesma 

família: Alexandre, Stephanie e Renan Santos. Este último é um dos coordenadores nacionais do MBL e 

um dos rostos mais conhecidos. Disponível em: https://www.revistaforum.com.br/2017/09/30/renovacao-

liberal-el-pais-revela-esquema-de-financiamento-do-mbl/. Acesso em: 18 jan. 2018. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/26/politica/1506459691_598049.html
https://www.revistaforum.com.br/2017/09/30/renovacao-liberal-el-pais-revela-esquema-de-financiamento-do-mbl/
https://www.revistaforum.com.br/2017/09/30/renovacao-liberal-el-pais-revela-esquema-de-financiamento-do-mbl/
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 Institutos de pesquisa, como Data Folha55 e Index56 traçaram os perfis dos 

manifestantes que participaram dos atos de 15 de março de 2015 nas cidades de São 

Paulo, capital, e Porto Alegre (RS). O Instituto Índex realizou entrevistas com 766 

pessoas presentes à manifestação contra o governo em Porto Alegre. Entre os 

entrevistados, a divisão por gênero ficou praticamente igual, com 51,2% de homens (392) 

e 48,8% de mulheres (374), o que foi também observado em nossas ponderações com 

relação à amostragem do período nas redes sociais online (vide Capítulo V) 57.  

 A maior parte dos manifestantes que responderam à pesquisa Index tinha entre 25 

e 44 anos (42,3%) e concluiu o Ensino Superior (68,4%). Ou seja, não eram os excluídos 

que estavam nas ruas, mas uma população relativamente jovem e com formação 

educacional. Chama a atenção o perfil de renda dos participantes. Apenas 5% dos que 

estavam nas ruas ganhavam entre um e dois salários mínimos. Por outro lado, uma grande 

parte ganhava entre seis e dez salários mínimos (31, 9%), ou mais de dez salários mínimos 

(40,5%). Os brancos também foram maioria, 87,2% dos entrevistados. E mais, 73,6% 

responderam que nenhum integrante de seus domicílios estava desempregado. A maioria, 

também, ou seja, 76% responderam ter votado em Aécio Neves (PSDB-MG) para a 

Presidência da República, lembrando que o candidato concorreu contra Dilma no segundo 

turno das eleições presidenciais. 

 Em São Paulo, o Instituto Datafolha, também detectou que a classe média foi às 

ruas. No que tange às motivações, a maior parte dos respondentes disse ter ido às ruas 

para protestar contra a corrupção. O pedido de impeachment da presidente Dilma, usado 

por alguns dos grupos organizadores do ato, vinha em segundo lugar. Foi mencionado 

por 27%. Protestar contra o PT (20%) e contra os políticos (14%) foram outras razões 

mais citadas. 

                                                           
55 O Datafolha foi criado em 1983, ainda como departamento de pesquisas e informática do Grupo Folha 

da Manhã, com o objetivo de oferecer conteúdo e servir como ferramenta de planejamento para o jornal 

Folha de S. Paulo e outros veículos e serviços da empresa. 

De lá para cá, as atribuições do departamento cresceram, ele se tornou uma empresa independente, 

conquistou inúmeros clientes e, atualmente, é um dos mais importantes institutos de pesquisa de opinião 

do Brasil. Disponível em: http://datafolha.folha.uol.com.br/sobre/historia/index.shtml. Acesso em: 15 jan. 

2018. 
56 O Instituto Index foi criado em 1992, tem como objetivo desenvolver e aplicar pesquisas de opinião 

pública nos Estados do sul do País. Ao longo de seus 24 anos de existência, “o Index tornou-se uma 

referência em pesquisas de opinião pública, visando não somente o acompanhamento de seus clientes, mas 

também fornecendo uma ferramenta de auxilio às suas gestões”. Disponível em: 

https://www.institutoindex.com.br/. Acesso em: 15 jan. 2018. 
57 O perfil do manifestante que foi às ruas em São Paulo e Porto Alegre. Pragmatismo Político. Disponível 

em: https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/03/o-perfil-do-manifestante-que-foi-as-ruas-em-sao-

paulo-e-porto-alegre.html. Acesso em: 15 jan. 2018. 

http://datafolha.folha.uol.com.br/sobre/historia/index.shtml
https://www.institutoindex.com.br/
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/03/o-perfil-do-manifestante-que-foi-as-ruas-em-sao-paulo-e-porto-alegre.html
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/03/o-perfil-do-manifestante-que-foi-as-ruas-em-sao-paulo-e-porto-alegre.html
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No universo dos 210 mil manifestantes (lembrando, como acima mencionado, que 

este foi o número de participantes auditado pelo Datafolha) que estiveram na Avenida 

Paulista naquele domingo, 82% (número ainda maior que o auditado pelo Index) 

declararam ter votado em Aécio Neves no segundo turno da eleição presidencial de 2014, 

37% manifestaram simpatia pelo PSDB e 74% participavam de protesto na rua pela 

primeira vez na vida. Quanto à renda e escolaridade, 41% dos presentes no ato declararam 

receber mais de 10 salários mínimos e 76% disseram possuir nível superior (FERRAZ, 

2015).  

 

FIGURA 26 - PERFIS MOSTRAM AS DIFERENÇAS ENTRE OS 

MANIFESTANTES DE SÃO PAULO. 

 

Fonte: reproduzido de Editoria de Arte/Folhapress/https://goo.gl/eurdgU. 
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Dessa forma, percebe-se que os protestos reuniram pessoas mais velhas. 

Lembrando que em 2013, conforme demonstrado anteriormente, a grande maioria dos 

manifestantes pelo Brasil tinham de 14 a 29 anos - 14 a 24 anos (43%) e 25 a 29 anos 

(20%) - e eram pertencentes à classe média. Agora, havia uma emergente manifestação 

da direita. Foram, assim, como se vê, protestos muito diferentes das Jornadas de Junho 

de 2013. Em 2013, notava-se uma organização sistemática dos movimentos pelas redes 

sociais, de forma mais autônoma e espontânea, num processo que partiu da sociedade.  

 Neste segundo momento estudado, já se detecta a presença de movimentos 

institucionalizados, ligados a partidos políticos contrários ao PT, tanto na convocação 

como na articulação dos protestos.  Outro ponto a se observar é que a mídia corporativa 

volta a orquestrar e motivar as manifestações, realizando uma ampla cobertura tanto dos 

protestos como chamadas antecipadas para a realização dos mesmos, o que pudemos 

observar em nosso estudo, via redes sociais online e que será tratado no capítulo V. 

 Os movimentos contra o governo Dilma ainda reuniriam aglomerações em 12 de 

abril, 16 de agosto e 13 de dezembro de 2015. Manifestações populares pedindo o 

afastamento da presidente voltariam a ocorrer em todas as regiões do Brasil no dia 13 de 

março de 2016.  Seria o maior ato político na história do Brasil como veremos a seguir. 

 

1.9 RUMO AO IMPEACHMENT, PROTESTOS DE MARÇO DE 2016  

 

 Depois dos protestos de março de 2015, a situação da presidente Dilma só se 

agravaria. O Brasil perderia a credibilidade internacional, rebaixamento nas agências de 

risco do grau de classificação do País (GOVERNO..., 2017 online), comprometendo o 

selo de bom pagador e, consequentemente, afastando os investidores internacionais. Os 

índices do comércio recuariam e a indústria puxaria o freio. O desemprego se acentuaria, 

após anos consecutivos de baixa, conforme demonstra o gráfico a seguir. O Brasil entrava 

em uma séria crise política e econômica que se abateria sobre todo o País e, somada à 

perda de aliados da presidente no Congresso, levaria Dilma ao impeachment. 

No campo político, a grande liderança do PT, o ex-presidente Lula, seria 

envolvido em escândalos de forma mais contundente, com exposição midiática 

sensacionalista e desfavorável ao governo. Numa operação tida por muitos, inclusive 

juristas renomados, como exagerada, arbitrária e inconstitucional, Lula, em 4 de março 
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de 2016, dias antes das manifestações pelo impeachment, seria conduzido 

coercivamente58 para depor no âmbito da Operação Lava Jato. 

 

FIGURA 27 - TAXA DE DESEMPREGO NO BRASIL CAIU ENTRE 2002 E 2015 

 

Fonte: IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) /IBGE (IBGE, 2016) 
59. 

  

Além disso, o andamento da Operação demonstraria que a corrupção era muito 

mais ampla no País do que se imaginava, com políticos e lideranças do governo, ex-

dirigentes da Petrobrás e empresários sendo apontadas pela Justiça, ou condenados, como 

envolvidos em esquemas de corrupção (OPERAÇÃO..., 2015 online). Entre eles, João 

Vaccari Neto, tesoureiro nacional do PT, acusado de lavagem de dinheiro de propinas 

para o partido; Marcelo Odebrecht, presidente da Odebrecht, uma das maiores 

empreiteiras do Brasil. As delações premiadas60 também começaram a trazer à tona 

                                                           
58 Muitos juristas e cidadãos consideraram tal medida um abuso e violação de direitos.  No dia 12 de julho 

de 2017, Lula foi sentenciado a 9 anos e 6 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro (à frente da operação 

Lava Jato), pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, incluindo o recebimento de propina 

da OAS Empreendimentos. Foi o primeiro presidente do Brasil a ser condenado criminalmente desde a 

promulgação da Constituição de 1988. Lula aguarda em liberdade, até o presente momento (17 de janeiro 

de 2018), o processo será julgado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal, de Porto Alegre, 

o que deve ocorrer em 24 de janeiro de 2018.  

 
59  Vale destacar que as regiões metropolitanas consideradas foram de Recife, Salvador, Belo Horizonte, 

Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, e o período de referência foi de 30 dias. Também, a pesquisa foi 

encerrada em março de 2016, com a divulgação dos resultados referentes ao mês de fevereiro de 2016. 

 
60 Delação premiada, na legislação brasileira, é um benefício legal concedido a um réu, em uma ação penal, 

que aceite colaborar na investigação criminal ou entregar seus companheiros. 
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envolvimento de diversos partidos, como o do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, 

de Michel Temer e Eduardo Cunha61, no recebimento de propinas e corrupção. 

 Somado a tudo isso, a polarização entre PT e PSDB, partido cujo candidato, Aécio 

Neves, havia concorrido com Dilma no segundo turno das eleições presidenciais, como 

já ressaltamos, ficava cada vez mais evidente. Indo mais além, vale recordar ainda que 

Dilma, quando tomou posse em janeiro de 2015, encontrou um Congresso Nacional 

complexo, com crescimento das bancadas conservadoras, a bancada BBB (Bíblia, Bala e 

Boi), ou seja, um grande número de evangélicos, ruralistas e decréscimo de representação 

sindical, como apontado por Chaia (2016). 

 Nesse conturbado contexto, o processo de impeachment foi avançando 

(MANIFESTAÇÕES..., 2016 online). A abertura do processo de impeachment da 

presidente havia sido efetivamente autorizada, no início de dezembro de 2015, pelo então 

presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Com relações profundamente 

estremecidas com seu vice-presidente, Michel Temer, do MDB (vice à época e atual 

presidente do Brasil), Dilma veria o antigo aliado comandar o processo de impeachment 

junto com Cunha, também do MDB.  

 

                                                           
61 Eduardo Cunha, político brasileiro, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, MDB, exerceu o cargo 

de Deputado Federal (tendo sido presidente da Câmara) de 2003 até setembro de 2016, quando foi cassado 

pela Câmara dos Deputados. Investigado pela operação Lava Jato, foi condenado, em março de 2017, por 

corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. 
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FIGURA 28 - MICHEL TEMER COM DILMA ROUSSEFF, EM OCASIÃO 

PRÓXIMA AO ROMPIMENTO POLÍTICO. 

 

Fonte: Lula Marques/AGPT. 

 

 Enquanto as críticas e investigações ao PT se aprofundavam, paralelamente, a 

divulgação de uma série de escândalos políticos relacionados ao PSDB62 (partido do 

candidato à presidência que concorrera com Dilma, Aécio Neves) foram esquecidos e 

omitidos pela imprensa que, cada vez mais, parecia se posicionar contra Dilma e o PT 

(TRENSALÃO..., 2016 online). Nesse cenário caótico e nada promissor para o País e 

para a governante, estabeleceram-se as movimentações de março de 2016.  

 Como os protestos de março de 2015, as movimentações aconteceram em dois 

momentos. Em 13 de março de 2016 saíram às ruas os atores sociais favoráveis ao 

impeachment de Dilma. Em 18 de março, os contrários ao impeachment, mas nem sempre 

satisfeitos com o andamento da política econômica e social do governo. 

 

                                                           
62 Os principais escândalos conhecidos envolvendo os políticos do partido PSDB são o Trensalão e Furnas. 

Para detalhes, confira: 'TRENSALÃO' e Furnas: o lento desenrolar dos escândalos tucanos na Justiça. El 

País. 2016. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/19/politica/1455891750_478342.html. 

Acesso em: 21 jan. 2018. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/19/politica/1455891750_478342.html
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1.9.1 Movimentação nas ruas e perfil dos manifestantes de 13 de março de 2016 

 

 O 13 de março de 2016 representou a maior manifestação de rua da história da 

democracia do país depois do fim da ditadura, e mostrou o fôlego que os movimentos 

pré-impeachment atingiram. Lembrando que a marcha pelas eleições diretas (Diretas Já) 

levou às ruas 400 mil pessoas em 1984. Vale ressaltar que os protestos pelo impeachment, 

em 2016, somente em São Paulo, reuniram 500 mil pessoas.  

 Se na primeira grande manifestação pré-impeachment (PROTESTOS..., 2015 

online), em março de 2015, os grupos que pediam a saída de Dilma dividiram espaço com 

reivindicações difusas, como os pedidos da intervenção militar, desta vez, o discurso foi 

mais afinado. O sentimento que se sobressaiu, de maneira geral, foi de total rejeição ao 

PT e ao governo. Não havia nas ruas, pelo menos não em escala considerável, bonecos 

de expoentes do empresariado nacional, alguns deles já presos, julgados e condenados, 

mas muitos de Dilma e Lula.  

 A esperança de 2013, por um Brasil mais justo em múltiplos sentidos: saúde, 

segurança, educação, corrupção, em 2016, deu lugar a uma forte oposição ao governo do 

PT e a um projeto de ocupação e loteamento do poder. O que se via nos bastidores eram 

políticos do PSDB, negociando com o então presidente do Senado Renan Calheiros63, 

também, envolvido em várias acusações. Não defendemos aqui os evidentes desmandos 

e a corrupção inconteste que ocorreu entre os representantes do governo petista. Mas a 

corrupção estava muito além do que aparecia no debate das ruas e das redes, ou seja, além 

do PT, como as investigações viriam a confirmar em anos posteriores. Nas ruas, 

entretanto, a maior articulação seguia a lógica de um projeto de tomada do poder, ou seja, 

concentração em forte hostilização de Dilma e do PT64.  

  Seguindo a tendência já detectada nas manifestações de 2015, os protestos foram, 

novamente, políticos e ainda mais polarizados, especialmente entre PT e PSDB, os 

                                                           
63 Renan Calheiros, filiado ao MDB, é Senador por Alagoas. Em 29 de junho de 2017, deixou a liderança 

do partido na casa. Cumpre seu terceiro mandato no Senado Federal do Brasil (1995–2003 /2003–

2011/2011–2019) como representante de seu estado natal. Foi Presidente do Senado Federal do Brasil por 

três períodos: de 2005 até 2007, quando renunciou ao cargo, após denúncias de corrupção; de 2013 a 2015 

e de 2015 a 2017. No âmbito político, foi absolvido em 2013, por votação de seus pares no Senado. Em 1º 

dezembro de 2016, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) se tornou novamente réu por peculato. 

Disponível em: epoca.globo.com/tudo-sobre/noticia/2016/06/renan-calheiros.html. Acesso em 21 jan. 

2018. 
64 IMPEACHMENT de Dilma: uma retrospectiva. Politize! Disponível em: 

www.politize.com.br/impeachment-de-dilma-retrospectiva/. Acesso em: 21 jan. 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_presidentes_do_Senado_Federal_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renangate
https://pt.wikipedia.org/wiki/Supremo_Tribunal_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peculato
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partidos que disputaram o segundo turno das últimas eleições presidenciais no Brasil. Isso 

fica também evidente quando observamos os discursos nas redes sociais, o que será 

analisado no Capítulo V.  

 

FIGURA 29 - NAS RUAS DILMA E LULA COMO ALVO DAS MANIFESTAÇÕES. 

  

Fonte: Ricardo Nogueira/Época. 

 

 Quanto à rejeição à presença de políticos diversos nos protestos, que foi intensa 

em 2013 e 2015, desta vez, foi menor, mas ainda ocorreu. Um exemplo foi protagonizado 

pelo senador Aécio Neves e por Alckmin, governador de São Paulo, que entraram na 

Avenida Paulista alegremente, mas saíram hostilizados. Já o deputado federal Jair 

Bolsonaro, expoente nacional da direita política e famoso por posições extremistas e 

preconceituosas em relação a gays, dessa vez, teve seu espaço na manifestação de Brasília 

(BOLSONARO..., 2016 online) 65.  

                                                           
65 BOLSONARO diz participar como 'cidadão' de protesto contra Dilma em Brasília. Época Negócios. 

2016. Disponível em: epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2016/03/bolsonaro-diz-participar-como-

cidadao-de-protesto-contra-dilma-em-brasilia.html. Acesso em: 21 jan. 2018. 

https://brasil.elpais.com/tag/aecio_neves/a/
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/13/politica/1457906776_440577.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/13/politica/1457906776_440577.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/11/politica/1457735575_037737.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/11/politica/1457735575_037737.html
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    FIGURA 30 - AÉCIO NEVES HOSTILIZADO EM MANIFESTAÇÃO. 

 

        Fonte: Giazi Cavalcante/Folhapress. 

 

 Em 2016, passaram a ocupar também um espaço maior núcleos organizados com 

identificação política, em geral conservadora ou pró-mercado, que se apresentavam como 

os principais promotores das manifestações e buscavam ser seus porta-vozes, como o 

MBL e Vem pra Rua (MARTIN, 2016). O papel das redes sociais ainda foi forte na 

disseminação de convocatórias, ou mesmo na ampliação dos debates pelo Twitter, 

Facebook e Instagram.  
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FIGURA 31- BOLSONARO EM BRASÍLIA: A DIREITA ENCONTRA SEU 

ESPAÇO NAS RUAS. 

 

 Fonte: Wilson Dias/Agência Brasil. 

  

 Nas ruas, se por um lado havia rejeição ao poder executivo, detectava-se um ícone 

do judiciário como um “salvador da Pátria”. O juiz Sérgio Moro, responsável pela 

Operação Lava Jato, que ganhou espaço em cartazes e camisetas que o enalteciam. 

 Na cidade de São Paulo, novamente lugar da maior concentração do movimento, 

com cerca de 500 mil pessoas presentes, chamava a atenção a faixa etária dos 

participantes: um grande número de senhores e senhoras de meia idade. Na Avenida 

Paulista, onde, a exemplo de 2015, novamente se desenvolveram os protestos, notava-se 

um violento contraste com as memórias de 1992 (impeachment do ex-presidente Collor), 

em que os manifestantes eram majoritariamente estudantes universitários e secundaristas, 

com forte engajamento político em entidades civis como a UNE. Fazendo uma inferência 

sobre essa faixa etária dominante nos protestos (geração das mídias de massa), podemos 

inferir, mas não afirmar, que os cidadãos de faixa mais avançada atenderam às 

convocações diárias, neste momento feitas pelas grandes mídias, especialmente  pela TV. 
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FIGURA 32 - JUIZ RESPONSÁVEL PELA LAVA JATO ENALTECIDO NAS 

RUAS. 

 

Foto: Revista Época. 

  

Pesquisa novamente realizada nas manifestações de São Paulo, pelo Instituto 

Datafolha, revelou que a maioria dos participantes que estiveram na Avenida Paulista 

(57%) eram do sexo masculino e 77% tinham ensino superior. Além disso, 82% eram 

pessoas que faziam parte da população economicamente ativa. Em relação à renda mensal 

familiar, 14% disseram obter um ganho de até três salários mínimos por mês, 17%, de 3 

a 5 salários, 26%, de 5 a 10 salários, e 37%, mais de 10 salários (MAIOR..., 2016). 

Percebe-se assim que, de forma geral, o perfil dos manifestantes não sofreu mudanças 

significativas quando comparado ao dos que foram à mesma avenida em março de 2015 

para protestar contra Dilma Rousseff e seu partido. 

A pesquisa apontou ainda que a maioria (68%) disse não ter preferência partidária. 

Houve quase unanimidade (98%) na reprovação ao governo Dilma Rousseff, 

considerando-o ruim ou péssimo. Oito em cada dez (79%) presentes declararam ter 

votado em Aécio Neves (PSDB) para presidente. O apoio ao impeachment foi maciço 

(95%). Vale lembrar que se viu na rua, na data, o maior público já registrado em uma 

manifestação política. Na comparação com março e 2015, quando 210 mil pessoas 

passaram pela Avenida Paulista para protestar contra o governo Dilma, houve alta de mais 

de 100%, ou seja, 500 pessoas estiveram nas ruas (dados Datafolha, lembrando que houve 

divergências).  
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TABELA 1- DIFERENÇAS E SIMILARIDADES ENTRE MOVIMENTOS A 

PARTIR DO PÚBLICO DE SÃO PAULO – SP. 

 
Movimento de 

15/03/2015 

Movimento de 

13/03/2016 

Quantidade de 

manifestantes 
210 mil 500 mil 

Organizadores MBL, Vem pra rua MBL, Vem pra rua 

Partidos Políticos 
envolvimento nos 

movimentos 
envolvimento nos movimentos 

Lideranças políticas 

nas ruas 
Hostilizadas Hostilizadas 

Motivação para os 

protestos 

Impeachment e 

Corrupção 

Impeachment, com foco em forte 

hostilidade às figuras de Dilma e 

Lula* 

Presença em outros 

protestos 

74% participaram do 

protesto pela primeira 

vez 

70% disseram já ter participado 

de atos contra o governo Dilma 

Renda média dos 

manifestantes 

Classe média (41% mais 

de 10 salários mínimos) 

Classe média (37% mais de 10 

salários mínimos e 26% de 3 a 5 

mínimos) 

Escolaridade 76% nível superior 77% nível superior 

Avaliação do 

governo Dilma 
96% desaprovam 98% desaprovam 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Instituto Datafolha 

* Além de pedirem a saída de Dilma, várias pessoas protestaram contra o ex-presidente Lula.  
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 No consolidado de público pelo País, segundo estimativas da PM, as 

manifestações agregaram 3,3 milhões de pessoas em 250 cidades. Cabe lembrar, 

entretanto, que novamente esse número, segundo o Instituto Datafolha, seria 

superestimado pela PM.  Em São Paulo, local da maior concentração dos movimentos, 

para se ter um parâmetro, enquanto a PM falava em 1,4 milhão de pessoas, o Datafolha, 

como já apontamos, estimava 500 mil. Ainda assim, na proporcionalidade com os dados 

de 2015, fica inegável o título de grande manifestação da história do Brasil para o 

movimento (BÄCHTOLD, 2016; SOUZA; PUFF, 2016) (MANIFESTAÇÕES, 2016c; 

2016 d online).  

 

1.9.2 Em defesa do governo: manifestações de 18 de março 

 

 A exemplo do que ocorrera em 2015, nos protestos contra o impeachment de 2016, 

também houve mobilização a favor de Dilma.  Os maiores protestos, como sempre, foram 

em São Paulo, onde 80 mil pessoas compareceram à Avenida Paulista, segundo a PM, 380 mil 

na conta dos organizadores e 95 mil, na avaliação do Instituto Datafolha. Em Recife, cerca de 

15 mil manifestantes foi a estimativa da PM, e 100 mil, na estimativa dos organizadores; em 

Salvador, 60 mil, segundo a PM, e 100 mil, pela organização; e no Rio de Janeiro, sem 

estimativa da PM e 70 mil, conforme os organizadores. Esses dados foram apurados e 

sistematizados em matéria publicada pelo portal G1 (MANIFESTAÇÕES, 2016b online).  

 Como se vê, novamente os números foram divergentes, de acordo com os interesses 

dos que os noticiavam. Ainda assim, segundo o Datafolha, foi a maior manifestação a favor 

de Dilma e contra o impeachment. Antes disso, 16 de dezembro de 2015, teria sido a mais 

representativa. 
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FIGURA 33 - PROTESTOS PRÓ-DILMA, EM BELO HORIZONTE. 

 

Fonte: Reprodução/TV Globo. 

 

 

 As mobilizações foram mais tímidas do que as de 13 de março de 2016, poucos 

dias antes, contra o governo, mas representativas. Na auditoria do Twitter, explicitada no 

Capítulo V, fica clara a maior articulação do movimento a favor da governante, 

especialmente em decorrência da centralidade do processo ter, no período, também 

atingido Lula. 

 Os protestos a favor do governo aconteceram menos de uma semana depois da 

mais expressiva manifestação política da história do Brasil, o 13 de março. O ex-

presidente Lula foi à manifestação (especialmente organizada pelo PT, pela CUT e por 

outros movimentos sindicais) e fez um discurso. A Avenida Paulista, em São Paulo, 

recebeu os manifestantes ao som de "Lula lá" e “Não vai ter golpe66”. “Lula lá” foi o 

jingle utilizado pela campanha do ex-presidente nas eleições de 1989.  

 

                                                           
66 Os contrários ao impeachment, por considerarem que Dilma foi legitimamente eleita, como deve ser em 

uma democracia (com maioria nas urnas), passaram a classificar a busca pela saída da presidente como um 

“golpe”, antidemocrático, durante os protestos que ocorreram no Brasil.  
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FIGURA 34 - ATOS A FAVOR DO GOVERNO EM SÃO PAULO. 

 

Fonte: Karime Xavier/Folhapress. 

    

 As manifestações ocorreram em meio a um conturbado processo pela nomeação 

de Lula para ministro de Estado. Sobre o episódio, vale lembrar que Lula havia sido 

nomeado pela então presidente Dilma para Ministro da Casa Civil, o que gerou 

contrariedade aos opositores. À época, o ex-presidente já era alvo da Operação Lava Jato 

e, se assumisse, teria foro privilegiado. Com foro privilegiado, o ex-presidente só seria 

julgado direto em última instância, ou seja, todo processo teria que ser remetido ao 

Supremo Tribunal Federal, o que foi considerado uma manobra do governo.  

 A lei brasileira entende que há pessoas que exercem cargos e funções de especial 

relevância para o Estado, sendo que, assim, devem ser julgadas por órgãos superiores (é 

o caso do presidente da República e seus ministros). Entretanto, alguns ministros do 

supremo, que seriam responsáveis pelo julgamento de Lula, caso fosse nomeado, foram 

indicados por ele e por Dilma durante seus governos (três haviam sido nomeado por Lula 

e 5 por Dilma) (FAGUNDEZ; MENDONÇA, 2016).  

 Assim, a nomeação de Lula a Ministro, a partir de liminares, foi revogada, num 

processo de indas e vindas, conflituoso e desgastante para a imagem do ex-presidente, 

que ocorreu pouco antes dos protestos de 18 de março 2016 e ainda fervilhavam no 

imaginário coletivo. Talvez, por esse motivo, em março, tenha havido o maior 
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protagonismo tanto do ex-presidente, com sua ida às ruas, quanto dos manifestantes. Ou 

seja, Lula, assim como Dilma, estava em inconteste evidência.  

 

1.9.3 Depois dos protestos 

 

 No dia 17 de abril de 2016, aconteceria a sessão da Câmara dos Deputados em 

que se votaria o pedido de impeachment contra a presidente, que foi marcado por atuações 

um tanto inflamadas, para não dizer exageradas e, por vezes, descontextualizadas de 

deputados federais. O impeachment foi aprovado por 367 deputados e 146 votaram 

contra, incluindo as abstenções. Apesar do resultado esperado, os números dos que 

votaram pela continuidade do processo (que seguiu para o Senado) surpreendeu. 

 O discurso dos deputados durante as votações foi um sinal do retrocesso que 

assola a sociedade brasileira: políticos ofereceram seus votos à família, religião, Deus e 

aos militares (VOTOS..., 2016 online). Segundo atestado pelo Jornal do Brasil, a ditadura 

militar, a religião e a família - incluindo oferecimentos particularizados, sobretudo, aos 

netos – estiveram presentes nos discursos bizarros dos parlamentares. Jair Bolsonaro 

elogiou um dos maiores torturadores na história do país e ironizou as torturas sofridas por 

 Dilma, militante de esquerda durante a ditadura militar: "Perderam em 1964, perderam 

em 2016. Contra o comunismo, contra o Foro de São Paulo. Pela memória do coronel 

Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi o pavor de Dilma Rousseff", proclamou. 

 Na sequência, o processo de impeachment foi ao Senado, onde também mereceu 

votação a favor da saída de Dilma (GARCIA et. al., 2016). 

 O plenário do Senado aprovou no dia 31 de agosto, uma quarta-feira, por 61 votos 

favoráveis e 20 contrários, o impeachment de Dilma Rousseff. A presidente afastada foi 

condenada sob a acusação de ter cometido crimes de responsabilidade fiscal – as 

chamadas "pedaladas fiscais", e os decretos que geraram gastos sem autorização do 

Congresso Nacional. Entretanto, não foi punida com a inabilitação para funções públicas. 

Com isso, não perdeu o direito de se candidatar para cargos eletivos e de exercer outras 

funções na administração pública. 

 Depois de quatro anos demonstrando indignação em atos massivos: 2013, 2014, 

2015 e 2016, o Brasil se mostrou mais cansado e desalentado diante de tanta indignação 

e os protestos perderam as grandes dimensões. Isso pode ser decorrente da leitura 

equivocada de que os atos seriam contra a corrupção, quando, na verdade, podem ter sido 

contra o PT.  Para Ângela Alonso, professora da Universidade de São Paulo e presidente 
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do Centro Brasileiro de Análises e Planejamento, Cebrap: “Muita gente foi às ruas contra 

o PT, e o PT já não é mais governo. Esse grande contingente que foi mobilizado já não 

tem a mesma motivação para se manifestar” (BETIM, 2017a; 2017b). 

 Atualmente, janeiro de 2018, o governo Temer atinge rejeições recordes, mas, 

talvez por medo de uma piora no quadro político, o governante vai ficando no poder, 

mesmo sob acusações da Justiça. Além disso, a crise de confiança da população nas 

instituições se acentua, com novos escândalos envolvendo e comprometendo 

representantes de diversos partidos, como o caso de Aécio Neves, figura da oposição que 

foi, inclusive, afastado do Senado e era uma esperança para uma parte significativa da 

população brasileira.  

 Teríamos muito a debater sobre esse triste capítulo da história do Brasil, mas como 

nossa proposta é focar no processo comunicacional que se estabeleceu durante os 

movimentos, paramos por aqui, ressaltando que o fato é que os protestos contra o governo 

Dilma Rousseff bateram recordes sucessivos, em 2015 e 2016, e ressaltaram a crise 

política brasileira. 
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CAPÍTULO 2 - ESFERA PÚBLICA: DE HABERMAS À SOCIEDADE EM REDE  

 

2.1. ORALIDADE, ESCRITA, MÍDIA DE MASSA E REDES 

 

Para que possamos estabelecer conexões pertinentes entre os fatos históricos 

relatados e nossas ponderações teóricas, escolhemos analisar, primeiramente, o conceito 

de esfera pública, a fim de tecermos articulações sobre a evolução da ambiência em que 

vem se processando os debates em momentos de protesto. Objetivamos, também, nessa 

etapa, verificar o papel da mídia, especialmente com a introdução da imprensa 

corporativa67, nas formas de comunicação entre os atores sociais em momentos de 

movimentos de protestos.  

Assim, cabe lembrar inicialmente que, durante o processo histórico, tivemos a 

passagem da oralidade para a escrita, mais especificamente acentuada quando Johannes 

Gutemberg (1398-1468) cria os caracteres móveis e a tipografia, no século XV, uma 

substancial inovação tecnológica no campo das comunicações. Tal inovação teve papel 

fundamental nas bases para a moderna sociedade baseada no conhecimento e também 

para a disseminação dos processos de aprendizagem. Entretanto, foi em 1621, quase um 

século e meio mais tarde, que começaram a surgir os precursores dos jornais. Segundo 

De Fleur e Ball-Rokeach (1993), isso ocorreu na Alemanha, quando nos primeiros anos 

do século XVII, surgiu algo mais parecido com a ideia moderna de um jornal. Porém, 

estudiosos da história do jornalismo argumentam que muitos traços do jornal moderno 

(editorial, artigos, ilustrações e colunas políticas) já eram utilizados anteriormente. 

Já a Era da Comunicação de Massa data do começo do século XIX, com o surto 

de jornais atingindo os leitores comuns e com o aparecimento da mídia elétrica (telégrafo 

e telefone). Consolidou-se no começo do século XX, mas foi alavancada pela Revolução 

Industrial, no século XVIII, que perturba a estrutura social das nações europeias, com a 

chegada da automação, avanços científicos, evolução dos meios de transporte, novas 

possibilidades de fluxos de mercadorias e novos meios de comunicação. A descoberta da 

capacidade de geração de energia elétrica multiplicou a velocidade e o volume de 

informações. Os navios receberam motores mais rápidos, houve o encurtamento de 

                                                           
67 A Mídia Corporativa ou, como proposto por Fuchs (2015, p. 24), a “Mídia Capitalista envolve empresas 

que são privadas, pertencentes a indivíduos, famílias ou acionistas. Está culturalmente localizada na esfera 

pública, mas, ao mesmo tempo, faz parte da economia capitalista e, assim, não só produz informação 

pública, mas lucro monetário e financeiro ao vender audiência/usuários e/ou conteúdo”. 
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distâncias e as pessoas se aproximaram (RÜDGER, 2011). O telefone (1876), o rádio 

(1898), o telégrafo sem fio (1895) e o primeiro cinematógrafo (1894) ampliaram os 

horizontes, dando novas feições à comunicação (idem). 

A partir da Modernidade, como proposto por Thompson, em sua clássica obra A 

Mídia e a Modernidade (2014), os indivíduos vão se conectando por meio de relações 

cada vez mais distantes no espaço e também no tempo. Emerge uma esfera pública que 

vai agregando elementos das novas tecnologias da comunicação. Mas, a despeito do 

processo histórico de evolução dos meios de comunicação, que não merecerá maior 

aprofundamento, o que nos interessa ressaltar é que, com a introdução dos meios técnicos 

(telégrafo, telefone, imprensa, televisão, cinema e, posteriormente, a internet.), a 

interação face a face foi sendo complementada por outras formas de comunicação e 

sociabilidade, a ponto de o autor considerar que: 

O intercâmbio de informação e conteúdo simbólico no mundo 

social acontece, em proporção sempre crescente, em contextos de 

interação e quase interação mediadas, mais do que em contextos 

de interação face a face entre indivíduos que compartilham de um 

ambiente comum. (THOMPSON, 2014, p. 124). 

O autor reforça a relevância do intercâmbio de informação por meio da interação 

mediada e Castells (1999b) sustenta que os meios técnicos que proporcionam essa troca 

de informações operaram, num primeiro momento, da tipografia até a televisão, a partir 

de um centro emissor para uma multiplicidade receptora na periferia.  Na 

contemporaneidade, o cenário altera-se, quando chegamos à Sociedade em Rede, os novos 

meios de comunicação social são interativos, ou seja, funcionam de muitos para muitos, 

ou de um para muitos, em um espaço descentralizado.  Ocorre a transição da comunicação 

de massa para a intercomunicação interativa: 

[...] o processo de comunicação interativa que tem o potencial de 

alcançar uma audiência de massa, mas em que a produção é 

autogerada, a recuperação da mensagem é autodirigida, e a 

recepção e recombinação do conteúdo oriundo das redes de 

comunicação eletrônica são autos selecionadas (CASTELLS, 

2015, p. 29). 

 

Para Castells (1999a, 2003; 2015), estamos vivendo a Revolução Informacional68, 

um processo que vem sofrendo avanços e, mais especificamente, em meados de 1990, foi 

acelerado pelo advento da internet, uma das mais importantes conquistas no cenário das 

                                                           
68 Castells (1999b, 2015) nos fala da transição entre os modos de desenvolvimento rural, industrial e 

informacional. Para ele, conhecimento e informação são as fontes principais de produtividade e crescimento 

nas sociedades avançadas.  
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novas tecnologias da informação, seguida pela banda larga, pela web 2.069, pela 

inteligência artificial que nos lança à ambiência da internet das coisas70. O autor 

argumenta que o que estamos vivenciando são transformações que justificam uma nova 

revolução, tal qual a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX. A Revolução 

Informacional estaria permeando as relações sociais contemporâneas e, por isso, ele 

denomina nossa sociedade como Sociedade da Informação (CASTELLS, 1999 a, b). 

Castells vai mais além em sua obra O Poder da Comunicação 2015 e sustenta que, 

na atualidade, “[...] as relações de poder, base das instituições que organizam a sociedade, 

são amplamente construídas na mentalidade das pessoas através de processos de 

comunicação”. (ibid., p. 29). E para tratar da questão dos recentes movimentos de protesto 

que eclodiram pelo mundo na segunda década dos anos 2000 (como a Revolução Egípcia, 

201171 e Occupy Wall Street, 201172, entre outros), ele propõe que estamos vivenciando 

uma nova experiência nas relações que se estabelecem com o Estado. Os movimentos 

sociais exerceriam o contrapoder e se constituiriam “[...] mediante um processo de 

comunicação autônoma, livre de controle dos que detêm o poder institucional” 

(CASTELLS, 2013, p. 14). 

Nessa perspectiva, observamos a esfera pública contemporânea em nossa 

pesquisa. As interações se estabelecem permeadas pelo poder da comunicação 

(CASTELLS, 2015) na sociedade em rede, hiperconectada. O uso que os grandes 

conglomerados de mídia têm feito da internet, bem como as apropriações que os políticos 

e governos estabelecem ao atuar nas redes sociais online serão observadas: algoritmos 

que nos direcionam a conteúdos específicos, políticas públicas excludentes em termos de 

educação digital, censura ao livre acesso às redes digitais em alguns países etc. Para 

                                                           
69  “A computação social da Web 2.0 aporta uma modificação essencial no uso da web. Enquanto em sua 

primeira fase a web é predominantemente para leitura de informações, esta segunda fase cria possibilidades 

de escrita coletiva, de aprendizagem e de colaboração na e em rede (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 52). 
70 Internet das Coisas se refere a uma revolução tecnológica que tem como objetivo conectar os itens usados 

no dia a dia à rede mundial de computadores. 
71 A Revolução Egípcia foi composta por uma série de manifestações que ocorreram em janeiro e fevereiro 

de 2011 no Egito, que tinham diversos fatores de fundo: injustiça, violência policial, desemprego, sexismo, 

entre outros. Foi articulada pelas redes sociais e ganhou o espaço público, até que, em 11 de fevereiro de 

2011, o presidente Hosni Mubarak renunciou. Houve ampla comemoração da população na Praça Tahrir, 

no centro de Cairo. 
72 Movimento de protesto contra a desigualdade econômica e social, a corrupção e a indevida influência 

das empresas - sobretudo do setor financeiro - no governo dos Estados Unidos. Iniciado em 17 de 

setembro de 2011, no Zuccotti Park, no distrito financeiro de Manhattan, na cidade de Nova York. Foi 

referência para outros movimentos em todo mundo. As manifestações foram a princípio convocadas pela 

revista canadense Adbusters, inspirando-se nos movimentos árabes pela democracia, especialmente nos 

protestos na Praça Tahrir, no Cairo, que resultaram na Revolução Egípcia de 2011. A denúncia de que o 

megainvestidor George Soros seria um financiador do movimento foi desmentida pela própria agência que 

divulgara a versão. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Protesto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desigualdade_econ%C3%B4mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desigualdade_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Captura_do_regulador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Captura_do_regulador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_financeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2011
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Zuccotti_Park&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Financial_District_(Manhattan)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lower_Manhattan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_de_Nova_York
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canadense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adbusters
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protestos_no_mundo_%C3%A1rabe_em_2010-2011
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_Tahrir
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cairo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Eg%C3%ADpcia_de_2011
https://pt.wikipedia.org/wiki/George_Soros


90 
 

refletir sobre essas e outras questões, o método de investigação adotado entrelaça a 

economia, a cultura e a política, a fim de explicitar a dinâmica da esfera pública como 

categoria central para entender as sociedades contemporâneas.   

Mas, ao mesmo tempo, em todo o percurso, as redes sociais online são percebidas 

como forças de um contrapoder, uma esfera digital em que atuam atores sociais que 

outrora estavam excluídos dos processos de comunicação massivos: mídias alternativas, 

cidadãos comuns, entre outras minorias que lutam por interesses específicos que nem 

sempre estão presentes na agenda institucional. As novas mídias digitais exercem um 

papel central nos movimentos sociais contemporâneos, “[...] circulando a informação, 

abrindo espaços para críticas sociais e facilitando novas formas de mobilização social” 

(TUFTE, 2013, p. 63) A centralidade da mídia é notada tanto nas relações de poder quanto 

nas de contra poder, mas não mais sob a perspectiva da comunicação de massa, mas, da 

autocomunicação de massas73 (CASTELLS, 2013; 2015).  

  

2.2 ESFERA PÚBLICA BURGUESA 

 

Partimos para avançar em nossos estudos, da investigação sobre esfera pública 

apresentada em Mudança Estrutural da Esfera Pública ([1962] 2014), de Habermas, que 

segue o modelo Marxista da crítica imanente da ideologia e da dominação. Ao mesmo 

tempo, tal proposta apresenta os potenciais de emancipação nela inseridos. O resultado é 

uma teoria crítica da sociedade que aponta para os potenciais e os limites da vida 

democrática. O fio condutor da obra é a ideia kantiana do uso público da razão. O foco 

do livro é a vida pública e política dos séculos XVII e XVIII, até meados do século XIX, 

na Europa (Inglaterra, França e Alemanha), ambientada nas novas relações que emergiam 

entre Estado, sociedade e economia. 

Pensando em Habermas, podemos dizer que o mérito do autor, quando articulou 

seu pensamento na obra clássica Mudança Estrutural da Esfera Pública ([1962] 2014), 

foi nos traçar um ponto de partida ao retratar a reconstrução histórica dos processos pelos 

quais percorreu a esfera pública, desde a Grécia clássica, passando pela Idade Média, até 

chegar às novas configurações entre público e privado da burguesia liberal da sociedade 

                                                           
73 “É autocomunicação porque a produção das mensagens é decidida de modo  autônomo pelo remetente, 

a designação do receptor é autodirecionada e a recuperação de  mensagens das redes de 

comunicação é autosselecionada” (CASTELLS, 2013, p. 12). 
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moderna, e suas transformações posteriores nas democracias de massa do Estado de bem-

estar social, com toda sua complexidade ainda a ser desvendada, como explica Werle 

(HABERMAS, 2014).  

Seguindo a perspectiva da contribuição do autor, nas cidades–Estado da antiga 

Grécia, havia uma divisão bem definida entre o “âmbito privado”, da economia 

doméstica, voltada para a satisfação das necessidades, e a “esfera pública” da polis, o 

espaço entre livres e iguais. Tanto Habermas (2014) como Hannah Arendt (1959), esta 

em sua também clássica obra A condição humana, ao tratarem do conceito de privado, 

dizem que, na sociedade pré-moderna, o âmbito do privado era simultaneamente o âmbito 

da família e o da economia.   

Para a autora, no pensamento grego, a esfera privada era entendida no sentido de 

“privação”, de “ser privado de”: significava ser privado de coisas que compõem uma 

verdadeira vida humana, ser privado da realidade que acompanha o fato de ser visto e 

ouvido pelos outros, ser privado dos relacionamentos que advêm do compartilhamento 

de um mundo em comum. A esfera pública era, por sua vez, “[...] um âmbito aberto ao 

debate - no qual aqueles cidadãos que recebiam o reconhecimento por direito do status de 

cidadão podiam interagir como iguais” (WERLE, 2014, p.19).  

Para os gregos, a liberdade estava, nesse sentido, reservada apenas ao domínio 

político da polis. Nas cidades-Estado da Grécia Clássica, os cidadãos se reuniam em 

lugares comuns para debater questões, fazer propostas e tomar decisões. O “[...] exercício 

do poder político era relativamente visível: as intervenções e argumentações dos 

participantes podiam ser vistas e ouvidas por aqueles ali reunidos, e todos tinham direitos 

iguais de manifestar a própria opinião e de ser ouvido”, como nos recorda Thompson 

(2014, p.165). Entretanto, tratava-se de uma esfera pública de acesso restrito, somente 

homens atenienses, acima dos 20 anos, podiam dela participar, e mulheres, escravos e 

“metecos” (estrangeiros) eram excluídos. 

A constituição de uma esfera pública no período medieval foi estruturada, por sua 

vez, para a representação do status atribuído às autoridades seculares e espirituais. Tinha 

a função de tornar visíveis a autoridade e a dominação diante de um público passivo e 

espectador. Em celebrações, rituais e cerimoniais festivos, ou seja, a publicidade74 era 

exercida pelo monarca ou pelos dominantes, sendo que a vida pública era apenas 

                                                           
74 Referimo-nos à publicidade como “[...] ‘caráter e qualidade do que é público’, a propriedade das coisas 

na medida em que estão visíveis e disponíveis para o conhecimento comum” (MAIA, 2008, p. 167).  
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representada para o povo, que dela tomava parte como espectador. Assim como na 

antiguidade grega, estabelecia-se “[...] uma divisão rígida entre o público e o privado, só 

que sem qualquer dimensão mediadora da liberdade política e de participação ativa dos 

cidadãos privados” (ibid., p. 20). 

Já a esfera pública burguesa apresenta diferenciações da esfera medieval e da 

grega. Diferentemente do que era observado na Grécia clássica, a liberdade não era 

atributo exclusivo da vida pública (apesar de seguir o princípio do uso público da razão 

por cidadãos livres e iguais e de também haver exclusão de mulheres e negros, por 

exemplo). “Trata-se, antes, de um processo complexo de diferenciação e de mediação que 

decorre de uma dinâmica endógena do social” (idem). Surge, no período histórico, uma 

ideia de público relacionada com o Estado, mas também, com todas as pessoas (cidadãos 

privados e agentes do Estado) interessadas em debater assuntos relacionados aos 

interesses gerais da sociedade, o que também a diferencia da esfera medieval.  Ou seja, 

“[...] entre o domínio da autoridade pública ou o Estado e o domínio privado da sociedade 

civil e da família surgiu a esfera pública burguesa” (ibid., p. 21). 

 

2.2.1. Nova ambiência 

 

Com a sociedade moderna, vimos o crescimento da economia capitalista. Esferas 

relativamente autônomas e interconectadas surgem: a economia torna-se desconectada da 

família, não mais faz parte dos lares privados. Emergem novos locais de socialização, 

lugares de discussão e ambientes sociais onde as elites instruídas podiam interagir entre 

si e com a nobreza em posição de relativa igualdade.  Sobre essa ambiência, Habermas 

pontua: 

A “cidade” não é apenas centro econômico vital da sociedade 

burguesa. Em oposição político-cultural à “corte”, ela define 

sobretudo uma esfera pública literária inicial que encontra suas 

instituições nos cafés [coffee-houses], nos salões [salons] e nas 

sociedades de comensais [Tischgesellschaften]. No encontro com 

os intelectuais burgueses, em conversações sociáveis que logo se 

desdobram em críticas públicas, os herdeiros daquela sociedade 

humanística aristocrática lançam a ponte entre a forma residual 

de uma esfera pública decadente – a da corte – e a forma prévia 

de uma nova esfera pública – a burguesa (HABERMAS, 2014, p. 

139).  

 Para Habermas (2014, p. 135), “A esfera pública burguesa pode ser entendida, 

antes de mais nada, como a esfera de pessoas privadas que se reúnem em um público”.  
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São pessoas que supervisionavam, procuravam influenciar e de alguma maneira controlar 

o poder, mas elas mesmas não possuíam uma parte do poder do Estado, como acontecia 

com a nobreza na fase anterior. Há no período um fortalecimento do Estado e da 

burguesia. Porém, o Estado sendo dirigido pela nobreza e a burguesia sendo privada do 

poder: os elementos fundamentais da contradição que levou ao surgimento da esfera 

pública burguesa: havia uma emergente força econômica que estava desprovida de poder 

político.  

 Como proposto por Taylor (2010), o debate desenrolava-se e, por fim, chegava à 

sua conclusão no corpo competente que tomava decisões. Segundo o autor, as discussões 

se dão em um espaço metatópico: “[...] é um espaço de discussão que, de forma muito 

consciente, se encara como existindo fora do poder” (ibid., p. 11). Supõe-se que a esfera 

pública é ouvida pelo poder, “[...] mas não é, em si mesma, um exercício do poder” 

(idem). Para o autor, o que a esfera pública moderna propõe é que a sociedade chegue a 

uma mente comum, sem a mediação da esfera política, “num discurso da razão fora do 

poder, que todavia é normativa para o poder” (ibid., p. 13). Sobre a questão, Avritzer e 

Costa argumentam (2004, p. 707): 

 

A burguesia é a primeira classe governante cuja fonte de poder é 

independente do controle do Estado e que se localiza no nível 

privado. Sua relação com o poder é, nesse sentido, 

estruturalmente diferente de outras classes na história, uma vez 

que renuncia ao exercício direto do governo, reivindicando, 

contudo, o direito de ter conhecimento do que faz o Estado.  

 

Habermas apresenta a constituição e a dinâmica da esfera pública moderna sob 

três dimensões: sua infraestrutura social como forma de sociabilidade, suas funções 

políticas de crítica e de racionalização do poder, e seus ideais normativos. O que fica 

claro, no contexto, é que já havia a suposição e esperança de que os atores sociais seriam 

ouvidos pelos governantes. Também percebe-se que as pessoas passam a se compreender 

não mais como meros objetos passivos de autoridade pública, “[...] mas como sujeitos 

autônomos que se opõem criticamente a ela” (WERLE, 2014, p. 21).  Não se tratava 

apenas da afirmação de interesses econômicos e instrumentalização do poder político para 

esses fins. Segundo Werle, tratava-se, sobretudo, de “[...] confrontar o princípio da 

dominação existente, estabelecendo uma zona crítica de formação de um juízo comum ou 

de um interesse geral pela prática da discussão pública, mediante razões” (ibid., p. 22). O 
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potencial emancipatório da esfera pública estava na forma de interação e de discussão que 

não levava em conta o status ou a identidade daquele que falava, mas, sim, o melhor 

argumento. 

 

2.2.2 Impacto do Surgimento da Imprensa na Esfera Pública  

 

Thompson (2010) aponta que, se tanto Habermas (2014) quanto Arendt (1959) 

foram profundamente influenciados pela ideia clássica grega sobre as virtudes do diálogo 

e do debate entre pares que se reúnem para discutir questões de interesse geral quando 

estruturam suas visões sobre esfera pública, entretanto, a contribuição diferenciada e 

ampliada de Habermas (2014) é relevante. O motivo é que o autor de Mudança Estrutural 

da Esfera Pública destina um papel importante para a mídia impressa na organização de 

uma nova esfera pública que apareceu na Europa moderna. 

Pensando na imprensa e na forma como ela se insere na esfera pública - o que é 

relevante para nosso estudo, cabe ressaltar que a esfera pública burguesa utilizou a 

imprensa de opinião, em primeiro lugar, para mediar o uso público de suas razões, ou 

seja, ampliar os debates, as deliberações entre os atores sociais. A imprensa serviu de 

veículo para expressar os pontos de vista de modo aberto e para fazer circular opiniões 

em vários ambientes (MAIA, 2009). Segundo Werle (2014), tornou-se um elemento-

chave da esfera pública que dava suporte aos debates que ocorriam nos espaços de 

sociabilidade, onde aconteciam discussões críticas sobre as atividades do parlamento e da 

coroa. 

Num primeiro momento, o comércio de jornais foi organizado na forma de 

pequenos empreendimentos artesanais. Nessa etapa, os ganhos decorrentes da atividade, 

ou seja, “[...] os cálculos se orientavam por princípios de maximização modesta dos 

lucros, mantida nos limites tradicionalistas do capitalismo inicial” (HABERMAS, 2014, 

p. 396). Alguns sustentavam sozinhos o risco econômico dos jornais: forneciam material, 

pagavam colaboradores etc. Por volta dos séculos XVI e XVII, enquanto, por um lado, 

presenciava-se na Europa a emergência da economia capitalista, o crescimento de troca 

de bens, também se verificava uma crescente troca no nível da informação, ocasionada 

pela ascensão do jornal impresso. Esse espaço foi gradualmente se transformando em uma 

esfera pública que incidia sobre questões políticas.  

A partir do século XVIII, a crescente disponibilidade de jornais e periódicos 

políticos ajudaram a estimular o debate. “A imprensa tornou-se um fórum para o debate 
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político crítico, fornecendo um comentário crítico sobre ações oficiais do estado” 

(THOMPSON, 2010, p. 17). Na visão de Thompson (2014, p. 105), o que Habermas tenta 

mostrar em sua obra é que a crítica estimulada pela imprensa periódica, na época, teve 

um impacto transformador sobre as formas dos estados modernos. Isso porque, na esfera 

pública burguesa, os indivíduos tinham uma relação argumentativa polêmica e crítica em 

face do Estado, e não uma relação participativa. Daí a origem do questionamento do papel 

do Estado nas democracias contemporâneas.  

Porém, com as alterações que foram ocorrendo no perfil da imprensa, houve “[...] 

a “refuncionalização do princípio da esfera pública” (HABERMAS, 2014), que se baseou 

nas mudanças pelas quais atravessava a imprensa, que passou a ter características 

comerciais”. Percebe-se, dessa forma, que a extinção da esfera pública burguesa deveu-

se também ao desaparecimento das instituições que tinham proporcionado um fórum para 

que ela se estabelecesse, como a imprensa periódica. O jornal assume o caráter de uma 

empresa, cujo espaço de anúncios é produzido como uma mercadoria, permutável por 

uma parcela do que é redigido e, assim, “[...] à medida que a imprensa se comercializa, 

nivela-se o limiar entre a circulação de mercadorias e a interação do público; no interior 

do domínio privado, apaga-se a clara delimitação entre esfera pública e a esfera privada” 

(ibid., p.395). Os jornais passam a funcionar como uma empresa do capitalismo, 

descaracterizando, na visão do autor, seu papel inicial crítico.  

Posteriormente à primeira edição da obra, no prefácio de 1990 de Mudança 

estrutural da Esfera Pública, Habermas admite que o diagnóstico que fez baseando-se 

em um “[...] desenvolvimento retilíneo que vai de um público politicamente ativo para 

um público privatizado, ‘de um público que discute a cultura para um público que 

consome cultura’ teria sido incompleto” (ibid. p. 60). Seu pessimismo inicial não 

contemplaria a capacidade de resistência e, sobretudo, o potencial crítico de uma “massa 

pluralista” (ibid. p. 61) que em seus hábitos culturais começava a superar a barreira de 

classes.  

 

2.3. ESFERA PÚBLICA EM DIREITO E DEMOCRACIA 

  

 Diante do exposto, podemos dizer que, em termos históricos, a esfera pública 

burguesa floresceu em condições propícias do século XVIII, e entra em decadência ou se 

reconfigura nos séculos XIX e XX. Em função dessas alterações históricas, em Direito e 



96 
 

Democracia, Habermas (1997) retoma a discussão sob nova perspectiva. Ele sustenta que, 

em Mudança Estrutural da Esfera Pública, a despeito do declínio da esfera pública 

burguesa, que teria proporcionado “[...] uma realização parcial e imperfeita do ideal” 

(WERLE, 2014, p. 32), o princípio crítico conserva seu valor como ideal normativo. O 

uso público da razão é também o conceito nuclear de uma teoria da democracia ou da 

política deliberativa que vai consolidar-se em Direito e Democracia. 

 Entretanto, nas condições modificadas das democracias de massa do Estado de 

bem-estar social, o modelo liberal da esfera pública de modo algum é plausível, sendo 

que a teoria crítica das sociedades democráticas tem como tarefa fazer um diagnóstico 

sobre como estão sendo restabelecidas as funções críticas da esfera pública e quais as 

novas configurações do uso público da razão. Trata-se de refletir sobre a natureza da 

deliberação pública75 e do exercício da cidadania em um processo político democrático 

no contexto de esferas dominadas pelos meios de comunicação de massas e por técnicas 

sofisticadas de marketing político. 

Habermas (1997) pontua que, como ficção do Estado de direito, a opinião pública 

conserva, na teoria normativa da democracia, a unidade de uma grandeza contratual. Na 

prática, entretanto, essa unidade já se dissolveu há muito tempo. Ainda assim, ele pondera 

a importância de se considerar ambos os aspectos, se queremos apreender o modo de 

legitimação efetivamente vigente nas democracias de massa do Estado de bem-estar 

social. O cerne do argumento do autor está, agora, na preocupação em resolver o problema 

de reconhecer uma função relevante ao processo e ao resultado da formação da opinião e 

da vontade em sociedades democráticas.  Para Gomes (2008, p. 81), “O problema 

consiste, portanto, em decidir qual o lugar e o alcance da opinião e da vontade dos 

cidadãos no modo como na democracia são produzidas as decisões políticas”. Até que 

ponto as forças e os anseios que emanam da sociedade têm tido um papel constitutivo nas 

decisões tomadas em democracias ainda frágeis como a brasileira? 

 Antes de avançarmos, entretanto, fazendo uma breve recontextualização, vale 

lembrar que, entre 1989 e 1992, Habermas foi, pela primeira vez, desde os anos 1960 

(relembrando que Mudança Estrutural da Esfera Pública é dessa década), compelido a 

considerar e rever a sua posição sobre a esfera pública. Em decorrência disso, 

primeiramente, Mudança Estrutural da Esfera Pública ganha a sua primeira tradução 

americana, em 1989, celebrada com um famoso congresso sobre a esfera pública em 

                                                           
75 Para Habermas o conceito de deliberação publica refere-se à discussão pública e ao debate racional entre 

cidadãos iguais (2014) 
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Habermas, de que o filósofo participou e no qual foi confrontado com releituras da sua 

obra e reexames do conceito por ele desenvolvido em 1962 (GOMES, 2008).  

O resultado desse congresso é uma influente coletânea, organizada por Craig 

Calhoun, Habermas and the Public Sphere, publicada em 1992. No mesmo ano, o autor 

lança Direito e Democracia, obra em que a noção de esfera pública é readmitida ao 

patrimônio argumentativo do pensador alemão. Do conceito dos anos 60, a conceito 

contestado nos anos 80, Direito e Democracia “[...] expressa, e ao mesmo tempo leva ao 

ponto mais alto, um processo de consagração da ideia de esfera pública como palavra-

chave importante em teoria social” (Gomes, 2008, p.70). A ideia de esfera pública se 

converte na ideia de deliberação pública e passa a representar o ponto de partida de toda 

a corrente contemporânea de teoria democrática que se denomina democracia 

deliberativa76. 

 Na perspectiva de Habermas, apresentada nessa nova fase, a ligação entre os 

cidadãos, a opinião deles, suas vontades e o sistema que efetivamente produz decisões 

obrigatórias para todos os membros da sociedade deve partir de um modelo de democracia 

que evite, ao mesmo tempo, as dificuldades do modelo liberal e do modelo republicano. 

Gomes (2008a) nos orienta que no modelo republicano deve haver processos coletivos 

por meio dos quais se formam a opinião pública e a vontade geral: demandam interações 

discursivas e consenso para formação de leis, políticas públicas, etc.  

 Já na perspectiva liberal, por outro lado, caminhar-se-ia em outro sentido. Há o 

pressuposto de que a política se caracteriza essencialmente como luta por posições em 

busca do poder administrativo. Dessa forma, o processo de formação da opinião da 

vontade, em qualquer dos meios da sua realização, é basicamente uma competição entre 

grupos que se movem estrategicamente para assegurar ou adquirir posições; uma 

competição cujo êxito ou fracasso se mede pela aprovação dos cidadãos (GOMES, 2008a; 

HABERMAS, 1997).  

 A compatibilidade entre um modelo e outro é a temática que vai ser apresentada 

em praticamente toda a obra Direito e Democracia. Habermas insiste que um teste de 

legitimidade do processo democrático consiste em verificar em que medida as 

deliberações institucionalizadas, que constituem o modo de produção de decisão, estão 

                                                           
76 Democracia deliberativa implifica um processo político por meio do qual um grupo de pessoas examina 

um problema e chega a uma solução bem fundamentada após um período de consideração inclusiva de 

diversos pontos de vista. 
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abertas aos aportes e pressões da opinião pública77, ou seja, abertas à circulação informal 

da comunicação política. A estrutura fundamental da proposta habermasiana nesta 

segunda fase de sua obra seria: 

A compatibilidade entre, de um lado, os exigentes requisitos da 

comunicação pública política na formação da opinião e da 

vontade coletivas, de matriz republicana, e, do outro, o fato de 

que a opinião pública não é um sistema socialmente 

institucionalizado para produzir leis nem políticas, [...] próprias 

de um modelo discursivo de democracia [...] (GOMES, 2008, p. 

77). 

 Percebe-se, nessa segunda fase da obra habermasiana, que a deliberação 

democrática está, na visão do autor, alicerçada em um modelo dual, baseado na relação 

articulada entre parlamento associado à esfera pública, composta por uma rede 

espontânea de diálogos informais entre diversos atores sociais, realizados de forma 

democrática. O sistema político é concebido como um sistema aberto, com maior 

transparência e a mídia surge, agora, com um papel ambivalente, ao contrário do que 

ocorria em Mudança Estrutural da Esfera Pública, quando era tratada como responsável 

pela “opacidade e refeudalização da esfera pública” (Correia, 2011). Como bem pondera 

o autor: “[...] agora Habermas não negou a ambivalência da mídia como ator social 

responsável por publicidade e transparência” (ibid. p. 41). 

Nota-se que Habermas revitalizou suas concepções, passando a tecer 

considerações menos críticas quanto à resistência da estrutura e função democrática da 

esfera pública em um contexto social permeado pelos meios de comunicação, admitindo 

a resistência do público e a capacidade dos atores sociais questionarem o poder da mídia, 

percebendo que a interpretação anterior era reducionista ao tratar de uma passagem da 

“racionalização da cultura a um consumo da cultura” (HABERMAS, 1999, p. 28). O autor 

chega a se pronunciar sobre a questão: 

[...] se eu empreendesse hoje, de novo, a análise da transformação 

do espaço público, eu não saberia determinar suas consequências 

para uma teoria da democracia. Pode ser que essa análise 

oferecesse uma avaliação menos pessimista que antes e 

apresentasse uma perspectiva menos triste e simplesmente 

hipotética (idem). 

 

 Em Direito e Democracia, ele retoma, dessa forma, o conceito de esfera pública 

e torna-se menos propenso a perceber a mídia como mera porta-voz de interesses, ou 

como instrumento de dominação. A mídia surge com capacidade de conferir visibilidade 

                                                           
77 O conceito de opinião pública será trabalhado e problematizado na sequência. Vide item 2.4 do presente 

capítulo. 
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a eventos e discursos, libertando processos comunicativos de espaços restritos e 

permitindo uma integração de debates que se dão nesses espaços (GOMES; MAIA, 2008; 

MAIA, 2009). É sob essa perspectiva, pontuada no segundo momento de sua bibliografia, 

que nos alinhamos para a realização do presente estudo. 

 Percebe-se, assim, que, em Direito e Democracia, Habermas (1997) amplia e 

melhor organiza os públicos especializados e leigos em um eixo composto por um centro 

e vários anéis, em que no centro estariam os complexos institucionais (administração 

política, judiciário, parlamento etc.), depois viriam esferas autonomamente organizadas e 

ligadas ao governo (universidades, associações beneficentes, fundações etc.). 

Posteriormente, teríamos uma periferia, em que se alocariam ativistas, igreja, instituições 

culturais, cidadãos comuns etc. 

 Como bem pondera Correia (2016), se, em Mudança Estrutural da Esfera 

Pública, Habermas apresentou a esfera pública como um espaço de liberdade onde os 

seus participantes se reconheciam livres e iguais, demonstrando a racionalidade dialógica 

gerada na discussão das pessoas privadas reunidas num público, em formulações 

posteriores, “[...] a esfera pública materializou-se numa rede de sensores localizados no 

interior da sociedade, sensíveis às pressões dos problemas coletivos e, também, como 

uma caixa-de-ressonância que amplifica a pressão dos problemas, tematizando-os e 

dramatizando-as, de modo a serem assumidos e considerados pelos decisores” (ibid., p. 

10).   

 Com maior aporte sociológico do que a perspectiva histórica contida em Mudança 

Estrutural da Esfera Pública, em suas ponderações mais recentes, Habermas descreve 

como a complexidade social afeta fluxos de comunicação através do sistema social. Mas, 

ainda que tenhamos que admitir a evolução do pensamento de Habermas, para alguns 

autores a definição de esfera pública em Direito e Democracia (1997), assim como em 

Mudança estrutural da esfera Pública (2014), continuou ligada ao campo do debate, fora 

do sistema formal político (COOKE, 1994; GOMES, 1999). A noção de “debate crítico”, 

de inspiração kantiana do “uso público da razão”, “[...] do valor da publicidade e da 

importância do argumento, conduzido de maneira racional, entre cidadãos considerados 

como iguais moral e politicamente, como meio de formar a opinião pública” (MAIA, 

2008, p. 280), continuariam permeando a obra do autor também em Direito e 

Democracia. 
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2.4. OPINIÃO PÚBLICA  

 

2.4.1 A origem: público, públicos e opinião pública 

 

Falamos anteriormente da importância da opinião pública na busca pelas 

demandas dos cidadãos, ou seja, na pressão por mudanças e institucionalização dos 

anseios sociais em forma de medidas concretas (leis, regulamentações, disponibilização 

de recursos etc.). Mas ao consultarmos a literatura, percebemos que há muitas e distintas 

definições para opinião pública, e por isso, o conceito merece revisão teórica. As 

definições que encontramos partem de contextos históricos diferenciados, perspectivas 

distintas de autores, da racionalização ou percepção do conceito como controle social. 

 Há ainda quem encaminhe o conceito para a disposição de expressar-se ou não 

dos indivíduos, admitindo que a ausência, o silêncio, também é uma forma de opinião 

(NEUMAN, 1995). O próprio uso de público e da esfera pública revela uma diversidade 

de significados. Para Habermas (2014, p. 93): “[...] não apenas a linguagem coloquial 

confirma isso (sobretudo aquela marcada pelo jargão da burocracia e dos meios de 

comunicação de massa), mas também as ciências (sobretudo a jurisprudência, a política 

e a Sociologia)”. 

Para o autor, a palavra público é de amplo entendimento. Denominam-se 

“públicos” eventos que, em oposição às sociedades fechadas, são acessíveis a todos – do 

mesmo modo que falamos de praças públicas ou casas públicas. Já quando nos referimos 

a prédios públicos, não estamos nos referindo a uma acessibilidade ampla 

necessariamente, mas podemos estar tratando do fato de tal local abrigar instalações do 

Estado. O Estado é o “poder público”. “Ele deve esse atributo à publicidade de suas 

tarefas: cuidar do bem comum público de todos os concidadãos” (ibid., p. 94). 

O significado do termo também se altera quando nos referimos à reputação. Como 

exemplifica Habermas, alguém pode fazer seu “nome público”, referindo-se à fama. A 

reputação seria “[...] a consideração, aquilo que se apresenta à opinião dos outros, ou seja, 

opinião no sentido de uma reputação diante da multidão [...]” (ibid., p. 240-241). Mas 

ainda há o uso frequente, e que para nós é de grande interesse no presente estudo, no 

sentido de uma opinião pública, ou seja, uma esfera pública indignada ou informada que 
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seriam significados associados ao público, à publicidade78 e ao tornar público, dentro da 

percepção do mesmo autor.  

Habermas tem a compreensão de que a esfera pública burguesa se apoiou na ideia 

de opinião pública. Como se percebe, o sujeito dessa esfera pública é o “público como 

portador de opinião; a publicidade está relacionada à função crítica desse público”, mas, 

“[...] no âmbito dos meios de comunicação de massa, a publicidade mudou seu 

significado. De uma forma de opinião passou a ser também um atributo daquilo que atrai 

a opinião pública para si” (ibid., p. 94-95). E essa perspectiva também não nos abandona 

durante nossas observações empíricas. 

O substantivo opinião pública propriamente dito teria se formado a partir do 

adjetivo öffentlich [público], em analogia com publicité e publicity.  Di Felice (2010a) 

pondera que o conceito de opinião pública nasce com a substituição da sociedade feudal, 

com a decadência do modelo baseado no poder do rei, que impunha leis inquestionáveis; 

e com a consolidação da burguesia. A sociedade que nasce daí não é mais assentada em 

valores divinos, “justos”, e sim em códigos racionais, que têm mais a ver com a 

necessidade de organizar as coisas ao gosto da nova classe que ascende ao poder e vai 

fazer leis para defender seus interesses.  

Mas, além de Habermas, muitos teóricos se lançaram a tratar de opinião pública, 

ou em seus pensamentos expuseram a ideia dentro de diversas vertentes (Locke, 

Rousseuau, Mill, Bordieu, Lippiman, Habermas). Habermas ressalta que o sentido de 

opinião, entretanto, não se desenvolveu linearmente na direção de opinião pública tal 

como estabelecida, em alemão, no final do século XVIII. Depois de ter encontrado sua 

formulação clássica na doutrina do direito de Kant, a opinião pública é problematizada 

por Marx e Hegel na teoria política do liberalismo da metade do século XIX, e assume 

“sua ambivalência como ideia de ideologia” (2014, p. 240), servindo como introdução 

para a formulação clássica e para o entendimento que hoje grande parte dos autores fazem 

do termo (CASTELLS, 2015; FUCHS, 2015). 

2.4.2 Opinião como reputação e opinião como coerção 

 

                                                           
78 A publicidade será entendida em nosso trabalho como “[...] um requerimento fundamental para a 

deliberação, tanto para as concepções liberais de democracia quanto para as concepções republicanas. A 

publicidade pode ser entendida, de um modo geral, “como ‘caráter e qualidade do que é público’, a 

propriedade das coisas na medida em que estão visíveis e disponíveis para o conhecimento comum” 

(MAIA, 2008, p. 167). 
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John Locke (1632-1704), pai do liberalismo, e principal filósofo da era moderna, 

em suas articulações teóricas propõe que opinião surge como reputação. Deveríamos 

distinguir, segundo a percepção do autor, três tipos de leis: a divina, a civil e a da opinião 

ou reputação. Em sua obra Essay Concerning Human Understanding (Ensaio sobre o 

Entendimento Humano, publicada originalmente em 1671), ele preceitua: 

Muchos hombres han buscado la soledad, y se han acostumbrado 

a ella; pero nadie que tenga el menor entendimento o sentido 

humano puede vivir en sociedade con la continua aversión y 

mala opinión de los familiares y las personas com las que trata. 

Es um peso demasiado grande para poder sufrirlo (LOCKE 

1894, p. 476-479, citado por NEUMANN, 1995). 

 

  Na visão de Locke, a opinião pública seria um tribunal que faria com que os 

homens se moldassem por medo do isolamento. Para ele, o que chamamos de nossa opinião 

não nos pertence, tendo em vista que ela nada mais é do que reflexo da opinião dos demais.  

Ainda que a expressão ‘opinião pública’ não apareça na obra de Locke, está presente 

indiretamente quando o autor fala na “lei da opinião ou da reputação”. Quem também 

caminha na mesma direção de Locke é Rousseau (2010).  Ele relaciona a opinião pública 

com reputação e a opinião pública propiciaria a coesão. Seria uma força conservadora e 

protetora da moral. Para o autor, entretanto, estaria mais ligada à acepção moral do que 

intelectual ou racional.  

Liberais como Mill e Tocqueville, por sua vez, na percepção de Habermas (2014, 

p.311) depreciam o processo de coesão da opinião pública A reforma do direito e do voto 

foram os temas do século XIX, e a ampliação do público, e não mais o princípio da 

publicidade como proposta no século XVIII, passam a ter relevância nessa nova fase. Para 

os autores, com a ampliação do público e com o surgimento de interesses irreconciliáveis 

(como os que muitas vezes nos deparamos hoje), emerge uma opinião pública cindida.  

A opinião pública que outrora deveria dissolver todo tipo de coerção passaria a 

mostrar-se como “[...] domínio da sociedade por meio do poder da opinião pública até os 

limites da impertinência” (HABERMAS, 2014, p. 312). Os autores veem a opinião 

pública mais como uma coação à conformidade do que como uma força crítica e parecem 

considerar a opinião pública um poder. Assim, Tocqueville argumenta: 

Se um homem ou partido nos Estados Unidos sofre uma injustiça, 

para quem ele deve se voltar? Para a opinião pública? Ela sim é 

que forma a maioria. Para o corpo legislativo? Ele representa a 

maioria e lhe obedece cegamente. Para o Executivo? Ele é 

nomeado pela maioria [...]. Para a ordem pública? Ela não é outra 

coisa senão a maioria sob armas. Para os membros dos júris? Os 
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júris são a maioria [...] (TOCQUEVILLE, p. 248, citado por 

Habermas, 2014, p. 313).  

 

Nessa perspectiva a exigência de tolerância se volta para a opinião pública. Mill, 

por exemplo, nos fala de tolerância, e não crítica, pois faltaria à unidade da opinião 

pública (e da razão) a garantia objetiva de uma concordância de interesses. A contribuição 

do autor para os debates controversos que se processam até os dias de hoje é 

inquestionável, especialmente quando pensamos que estamos diante de uma sociedade 

fragmentada em interesses múltiplos e que devem ser respeitados. 

Mas, se pensadores como Tocqueville ([1835] 1945) já advertiam para o risco de 

as minorias se tornarem sós e desprotegidas frente a uma maioria dominante, ou seja, pela 

tirania da maioria, Bourdieu (2014) vai adiante no debate. Ele também se opõe ao 

conceito proposto por muitos autores, dentre eles o próprio Habermas, de que a opinião 

pública seja uma espécie de opinião geral.  Para ele, a opinião pública consiste numa 

opinião restrita somente aos que podem ter opinião, que possuem dignidade ou instrução 

para tanto. A opinião pública seria, na verdade, a opinião dos ilustres.  Ele faz uma crítica 

contundente à formação da opinião pública.  Assim como Habermas, embasa a formação 

da opinião em um processo racional, entretanto, problematiza o conceito. 

Em sua obra Sobre o Estado, ele sustenta que “[...] a opinião pública é a opinião 

dos que são dignos de ter uma opinião. Embora haja em seu pensamento também uma 

espécie de definição censitária da opinião pública, como opinião esclarecida, como 

opinião digna desse nome” (BOURDIEU, 2014, p. 101). O autor acredita que, para se 

estabelecer a vontade das maiorias, inclusive no campo das legislações e do direito em 

sociedades democráticas, quando se trata de terrenos não constituídos (aborto, pena de 

morte, casamento gay, ou mesmo questões políticas polêmicas como a das já referidas 

“pedaladas” fiscais de Dilma), em que há um “vazio jurídico”, sempre se joga um jogo 

duplo entre a opinião de todos e a opinião autorizada e eficiente que é obtida como 

subconjunto restrito da opinião pública democraticamente definida. Objetivamente, para 

ele: “A verdade dos dominantes torna-se a de todos”. Ele estabelece a crítica a partir do 

fato de que as pessoas mais bem informadas teriam um instrumental superior, seriam mais 

bem preparadas e com melhor capacidade de argumentação que a maioria, impondo seus 

pontos de vista e difundindo-os. 

Se para ele a argumentação faz a diferença, para Neumann (1995), entretanto, não 

importa se a pessoa se exime mediante uma opinião ou mediante uma conduta, mas o que 

vale é o entendimento de que “a opinião é uma expressão de algo considerado aceitável” 
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(ibid., p. 86). Ela leva em conta o elemento do consenso, mais que a argumentação, não 

sustentando suas ponderações no princípio racional. Vai além ao trabalhar sob a 

perspectiva da teoria da “espiral do silêncio”. A autora identifica três elementos 

relacionados ao processo da opinião pública: “a capacidade humana de perceber o 

crescimento ou enfraquecimento das opiniões públicas; as reações diante desta percepção, 

que impulsionam o indivíduo a falar mais confiantemente ou calar-se; e, por fim; o temor 

ao isolamento que faz com que a maior parte das pessoas submeta-se à opinião alheia” 

(ibid., p. 88). 

Na internet, essa perspectiva parece-nos muito importante de ser observada, na 

medida em que há a possibilidade de exclusão do ator social79 do debate, ou seu 

isolamento de determinados contextos em um simples click, caso não se adeque ao 

repertório do grupo. Isso ocorre também, e especialmente, se estiver em posição 

contraditória no campo político. Na rede, as relações são líquidas (BAUMAN, 2001) e 

podem ser desfeitas em uma simples discordância de um dos atores, ou reprovação, não 

levando, muitas vezes ao aprofundamento do contraditório. Se silenciar o oponente faz 

parte do jogo das redes sociais online, ao contrário, os likes e compartilhamentos de uma 

determinada posição ou ideia podem amplificar temas, estimular e encorajar os atores 

sociais a se engajar nos debates das maiorias, se posicionando como fomentadores de 

opinião. 

 

2.4.3 Susceptibilidade à persuasão 

 

Walter Lippmann (2010) começa seu livro seminal Opinião Pública, primeira 

edição de 1922, com uma história sobre uma ilha remota em que viviam algumas pessoas 

de nacionalidades diferentes sem conexão com o mundo exterior, a não ser um barco a 

vapor, que vinha a cada sessenta dias e trazia, entre outras coisas, os jornais. Entre uma 

vinda e outra do barco, eclodiria a guerra e a Alemanha entraria em disputas com a Grã-

Bretanha e a França, colocando as pessoas da ilha, que até então viviam como amigos por 

estarem isoladas das notícias, em conflito, de uma hora para a outra.  

                                                           
79 Para nós, o ator social pode ser uma pessoa ou um coletivo, mas que esteja inserido no processo de debate 

ou dos movimentos sociais aqui analisados. Bourdieu (1983) sustenta que ator não é aquele que atua 

conforme o lugar que ocupa na organização, mas o que modifica o ambiente material e sobre tudo social 

no qual está inserido. Não consideramos que os atores aqui analisados, em todos os casos, tiveram 

consciência de estarem engajados num processo de transformação, mas, ainda assim, adotamos tal 

denominação para designar, não só os cidadãos que estiveram nas redes digitais interagindo, como também 

partidos políticos, organizações privadas, instituições etc. 
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Lippiman usa essa história para ilustrar o poder dos jornais em nossa mente, ou 

seja, a interpretação que fazemos do mundo social pela mídia. Entretanto, se há força nas 

notícias veiculadas pelos meios de comunicação de massa, como os jornais, é importante 

observar, como bem ponderado por Lippmann (ibid., p. 304), “[...] a notícia e a verdade 

não são a mesma coisa, e precisam ser claramente distinguidas”. Segundo sugere o autor, 

a função da notícia é sinalizar um evento e a da verdade é trazer luz aos fatos escondidos, 

pô-los em relação um com o outro e fazer uma imagem da realidade com base na qual os 

homens possam atuar. 

 Dessa forma, não seria possível chegarmos à verdade numa sociedade pouco 

plural e onde não tivéssemos acesso à informação, e mais, a uma diversidade de 

informações que nos permitam realizar contrapontos e formatar nosso próprio ponto de 

vista. Informações que sejam qualificadas e idôneas e que venham não só do contexto 

midiático, auxiliando na composição sustentável, não de meras informações, mas de 

informação transformada em conhecimento, como proposto por Morin (2004).  

Para Lippmann (2010), os mapas mentais que resultam da exposição dos 

indivíduos à mídia jamais serão capazes de refletir a verdade. Assim, a opinião pública, 

na visão do autor, seria uma ilusão, na medida em que não seria possível a todas as pessoas 

chegarem a um conceito unificado.  

Além disso, o conceito crítico proposto por Lippmann traz para nós a questão de 

que convivemos com os estereótipos, que também seriam importantes entraves à 

consolidação da opinião pública, pois formamos imagens do mundo exterior a partir de 

imagens indiscutíveis em nossas cabeças. Somente poucas pessoas, iriam além das 

fronteiras do que é passado por seus pais, professores e buscariam informações em fontes 

alternativas, além dos meios tradicionais de comunicação. Sairiam, assim, de seu 

ambiente para conhecer outras perspectivas, ampliando seu campo de visão, seus 

horizontes e perspectivas.  

Ele preceitua que as pessoas são vítimas fáceis de provedores de pistas, de seus 

estereótipos e preconceitos. Argumenta que “[...] os jornalistas têm tendência de 

generalizar sobre outras pessoas baseando-se para isso em ideias fixas” (ibid., p. 13). E o 

jornalismo seria, assim, “[...] um meio ineficaz de educar o público” (idem). Opinião 

pública seria para ele uma ilusão, pois “seria impossível às pessoas chegarem a um sentido 

comum [...]” (ibid., p. 14). Segundo o autor, é preferível falar menos em democracia como 

um regime do povo e mais como um regime para o povo, pois predomina neste regime a 

luta simbólica dos atores pelo controle do imaginário social.  
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2.4.4 Opinião Pública na atualidade 

 

 Vislumbramos observar as diversas formas com que se constitui a formação da 

opinião pública na atualidade. Nosso entendimento preserva a dimensão crítica do público 

e alinha-se à perspectiva teórica proposta em nosso trabalho, que estabelece a dialética 

poder e contrapoder, ou seja, a possibilidade do público contestar nas redes sociais online 

e nos espaços públicos o modo pelo qual o Estado, grandes grupos de mídia, grandes 

corporações capitalistas exercem o poder. As reflexões teóricas anteriormente pontuadas 

nos auxiliam na compreensão de muitos momentos do embate que aqui analisamos.  

 O modelo discursivo da formação da opinião pública esclarecida proposto por 

Habermas postula “[...] que o processo de discussão racional entre pessoas autônomas se 

deve desenrolar em condições de liberdade, de tal modo que o argumento prevalece sobre 

a força” (CORREIA, 2004, p. 99). Admite-se o estabelecimento de um consenso acerca 

do interesse geral. A publicidade, nesse contexto, é um requerimento fundamental para 

que a deliberação se processe de forma satisfatória.  Se há a formação de uma opinião 

pública ativa, por meio da concorrência de posições, “[...] torna-se possível avaliar os 

graus de interpenetração ou de ressonância das decisões políticas com os acordos 

produzidos na esfera pública” (MAIA, 2008, p. 171).  

 Ainda que estejamos observando desmandos na sociedade brasileira (que vem 

emergindo sob a forma de processos de lavagem de dinheiro, corrupção, desvio de verbas 

públicas, numa efetiva demonstração de que estamos diante de políticos que 

negligenciaram em seu favor e de seus interesses privados em detrimento do público, ou 

seja, das necessidades sinalizadas pelos cidadãos), o uso do poder público não “fica imune 

à crítica (ou crise) da própria legitimidade” (idem). 

 Nesse sentido, teóricos como Melluci (1996), Warren (2001), Peruzzo (2013, 

2017), Fraser (1992) têm buscado demonstrar como as diferentes associações e grupos da 

sociedade civil podem agir criticamente na sociedade para estabelecer relações e 

importantes argumentações na esfera pública para incrementar a opinião pública e 

ampliar suas perspectivas de análise. Além disso, em função das tecnologias da 

informação e comunicação, o conceito de opinião pública está sendo rediscutido. Para 

Lemos e Lévy (2010), a opinião pública está sendo forjada a cada dia nas listas de 

discussão, nos fóruns, blogs e demais dispositivos de comunicação, próprios às 

comunidades sociais. Para esses autores, com os sites de redes sociais surgem novas 
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formas de expressão. Pensamentos e opiniões são expressos por pessoas comuns, por 

atores sociais que os produzem utilizando-se de ferramentais digitais, de dispositivos 

móveis.  

Em princípio, esses cidadãos expressariam suas próprias opiniões e não mais 

seriam intermediados por outros atores sociais, como, por exemplo, jornalistas. A internet 

propiciaria a ampliação da circulação da palavra. Quem ganharia com isso, segundo os 

adeptos dessa vertente otimista, seriam os cidadãos, na medida em que cresce a liberdade 

de produzir, consumir e distribuir informação. “Amplia-se, dito de outro modo, a ‘esfera 

pública’ e, consequentemente, a esfera da ação comunicativa”, como propõem Lemos e 

Lévy (ibid., p. 89). 

Hoje, mais do que influenciar pessoas, o que é relevante ponderar quando se pensa 

em opinião pública é que a mídia é central na definição do que é discutido ou não pelos 

cidadãos no seu cotidiano e na esfera política. O que não passa pela mídia estaria, assim, 

fora da agenda política e social. Nessa perspectiva, a nova esfera pública é uma arena 

midiática cujas opiniões que circulam devem ser observadas mediante toda sua 

complexidade.  

 No debate contemporâneo, nas democracias abatidas por crises institucionais e de 

confiança, a discussão sobre o conceito de opinião pública vem ocorrendo pela 

necessidade da inserção de novos atores na esfera pública, motivados pelas oportunidades 

trazidas pelas tecnologias da informação e comunicação para a problematização de temas 

tradicionais da democracia, tais como: representatividade, aperfeiçoamento das formas 

de participação dos cidadãos, estabelecimento de direitos, entre outros. 

 Por isso, nossa proposta avança no sentido da percepção de que o conceito de 

Esfera Pública está atrelado à deliberação pública, sustentado na teoria democrática 

(GOMES; MAIA, 2008). E acreditamos, assim como Cohen (1997) que uma deliberação 

é razoável quando as partes “apresentam razões para fazer avançar suas propostas, para 

embasá-las ou para criticá-las” (ibid., p.74), num processo de cooperação dialógica que 

permita a resolução de situações problemáticas ou conflituosas. 

 Como proposto por Silva (2011, p. 302), temos o entendimento que a esfera 

pública deve possibilitar a apresentação de diferentes alternativas relativamente às 

matérias em discussão, sendo que a verificação crítica das políticas governamentais 

(saúde, educação, segurança etc.) deve ser um dos principais objetivos a ser perseguido 

pelos cidadãos, sejam questões de mudança e implementação de leis, subtração de direitos 
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conquistados, abuso de poder etc. Trabalhamos voltados aos movimentos de protesto 

político dentro da proposta, sugerida por Gomes (2008, p. 54) na tabela 2, a seguir. 

 Para que se compreenda melhor, por fim, em que direção daremos continuidade a 

nossa fundamentação, esclarecemos que a esfera pública será percebida como um meio 

para a produção da opinião. A comunicação é o ponto central de nossas observações, pois 

estamos nos debruçando em um estudo que parte da análise da comunicação dos atores 

sociais, incluindo a imprensa, utilizando para tanto a rede social online Twitter. As 

movimentações dos cidadãos e suas ações nas ruas, nos movimentos organizados, na 

mídia alternativa é a ambiência que utilizamos para encontrar as respostas para as 

questões cotidianas que levaram a sociedade brasileira aos movimentos, em cada etapa 

do processo.  

 Para efeito de coerência argumentativa, a partir de agora, designaremos de 

maneira genérica “a esfera pública como um meio de formação da opinião e da vontade 

públicas” e “entenderemos a comunicação, discussão e deliberação pública como o modo 

pelo qual tal formação se realiza na esfera pública” (ibid., p. 75).  Cabe registrar que, por 

deliberação estabelecemos não a tomada de decisão que se dá num determinado momento, 

mas, sim, o “processo argumentativo” (MAIA, 2008) feito em público. Lembramos que, 

nesse processo, a mídia desempenha, sem dúvida, um papel central na disseminação de 

informações aos cidadãos, incluindo as relativas às demandas políticas pelas redes sociais 

online. 
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TABELA 2 - ASPECTOS ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO DA OPINIÃO E DA VONTADE COLETIVAS. 

MEIO MODOS INSTRUMENTOS MATÉRIA RESULTADO 

MATERIAL 

META 

NORMATIVA 

Por meio de quê? Como? Com que meios ou 

recursos 

O que? Para que? Por quê? 

Esfera pública Comunicação Política 

deliberações (institu-

cionalizadas ou não), 

circulação informal, 

discussões públicas etc. 

Infraestrutura informal 

para a comunicação 

Questões que 

afetaram aos atores 

sociais no cotidiano 

no período 

explorado, 

especialmente no 

campo político. 

Opinião Pública Influência sobre a 

decisão Política 

(principais resultados 

dos movimentos de 

protesto, ou seja, 

resultados das 

mobilizações e 

deliberações que se 

estabeleceram na rede). 

Fonte: GOMES (2008).  
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MEIO MODOS INSTRUMENTOS MATÉRIA RESULTADO 

MATERIAL 

META 

NORMATIVA 

Nossa ambiência será o 

Twitter, considerado 

por nós como uma rede 

social digital e uma 

esfera pública digital. 

Deliberações que ocorreram 

na esfera digital em junho de 

2013 (transporte, saúde, 

educação etc.), março de 2015 

e março de 2016 (corrupção, 

impeachment etc.). 

Redes Sociais Online, 

especialmente o 

Twitter 

 

 

Corrupção, 

Desvio de Verbas, 

Destituição da 

Presidente Dilma 

Roussef, problemas 

sociais: saúde, 

segurança, transporte. 

 

Observaremos o 

papel da opinião 

pública na destituição 

da presidente 

 

Revogação do 

aumento da tarifa 

de ônibus, 

 

Impeachment 

 

 

Revogação da 

PEC 37 

 

Destituição de 

Políticos 

Fonte: GOMES (2008).  
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2.5. ESFERA PÚBLICA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

2.5.1. Sociedade contemporânea, sociedade em rede 

 

 A revisão da clássica obra de Habermas, que ocorreu nos anos 1990, foi realizada antes da 

organização em rede da sociedade contemporânea. Desde a publicação de Mudança Estrutural da 

Esfera Pública, a sociedade civil e o mundo da vida sofreram transformações. As instituições 

tradicionais da sociedade civil e a esfera privada se estruturaram como redes: de organizações, redes 

de capital social, indivíduos em rede. Nesse modelo de sociedade, cada vez mais, a construção da 

democracia está na incorporação pela sociedade de valores democráticos nas práticas cotidianas.  

 Os processos de transformação social não podem, hoje, permanecer confinados às esferas 

institucionais, ainda que reconheçamos o valor dessas esferas.  A sociedade em rede redesenhou as 

formas de interação na esfera pública, ampliou as formas de comunicação por meio da esfera digital. 

A construção da democracia, num efetivo processo de democratização, implica na concretização de 

uma maior soberania popular, que não limite a democracia à representação, mas que amplie o campo 

dessa prática também à participação, levando os cidadãos, para tanto, a apropriarem-se da esfera 

pública digital, ainda que dentro de limites desafiadores, mas, de qualquer forma, buscando caminhos 

alternativos, e que rompam as dificuldades que nos são impostas pelo nosso tempo. Esses desafios 

não são poucos e o caminho é ainda complexo e tortuoso e passa por fomentar a politização, a inserção 

digital, o reconhecimento efetivo nas decisões governamentais e a participação da opinião pública, 

entre outras questões. 

 Mas o que é essa rede que altera as relações sociais, impacta economias e processos políticos 

pelo mundo? Como se processam as relações nessa nova ambiência?  Antes de avançarmos, creio ser 

pertinente o esclarecimento de que uma rede, na definição de Castells (2015), é um conjunto de nós 

interconectados. “Como a relevância dos nós pode variar, os mais importantes são chamados de 

‘centros’ em algumas versões da teoria de redes” (ibid., p. 66). O autor esclarece que qualquer 

componente de uma rede é um nó e sua função e significado dependem de sua interação com outros 

nós. Na vida social, as redes são estruturas comunicativas. Segundo a perspectiva do autor, nas redes, 

atores sociais promovem seus valores e interesses, interagem com outros atores sociais. Entretanto, 

as redes não são construções específicas das sociedades do século XXI, mas constituem um modelo 

de vida, ou seja, existe vida, há redes.  
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 Mas as conexões de hoje, com o impacto das novas tecnologias da informação e comunicação 

são muito mais complexas. Como ressalta Recuero (2009a), as conexões estabelecidas pelas redes 

sociais na internet podem ser muito mais amplas e mais complexas do que as que estabelecemos off-

line, com maior potencial de informação.  Isso devido ao fato de que as primeiras tecnologias de 

comunicação, baseadas na eletricidade, não eram poderosas o suficiente para equipar redes com 

autonomia em todos os seus nós. Como propõe Benkler (2006) só sob as condições de uma sociedade 

industrial madura que as redes puderam surgir e usar o potencial das tecnologias de comunicação 

digitais para sua plena viabilização. Para Benkler (idem), as novas formas de participação sem custo 

possibilitadas pela internet alteram a forma como os atores sociais se percebem: de receptores 

passivos passam a se ver como produtores de informação, ou seja, “[...] como atores potenciais nas 

arenas políticas, em vez de quase sempre serem receptores passivos de informação mediada” 

(BENKLER, ibid., p. 220).   

Na percepção de Castells (2015) as redes se tornaram as formas organizacionais mais 

eficientes como resultados de três de suas características principais: “flexibilidade” (habilidade da 

rede se reconfigurar, às vezes contornando pontos que bloqueiam os canais de comunicação para 

encontrar novas conexões);” escalabilidade” (capacidade de expandir ou encolher em tamanho sem 

grandes interrupções); “capacidade de sobrevivência” (capacidade de suportar ataques a seus nós, 

pois podem operar em diversas configurações, não tem um único centro) (ibid., p.69). 

Ao refletirmos sobre os avanços que as conexões em rede trouxeram para a humanidade, 

podemos dizer que a transformação social mais profunda que notamos no século XXI ocorreu na 

primeira década dos anos 2000, com a explosão de sites de redes sociais na web, entre eles o 

Facebook, Twitter e Youtube.  Os sites de redes sociais, ou, como prefiro chamar, as redes sociais 

online, promoveram uma nova forma de sociabilidade, dinamizaram a conectividade, estimularam a 

convivência entre as pessoas e o compartilhamento de ideias (resgate de parentes distantes, amigos 

do colégio; pessoas que se mudaram para além-mar; ampliação de experiências científicas, 

acadêmicas e profissionais; incremento de trocas de percepção política; novas experiências de 

compras etc.).  

Os sites de redes sociais, como o Twitter, que é nosso objeto de estudo, ou seja, as redes 

sociais online são definidas como “serviços baseados na web que permitem aos indivíduos: (1) 

constituir um perfil público ou semipúblico dentro de um sistema delimitado; (2) articular uma lista 

de outros usuários com quem compartilhem uma conexão; e (3) visualizar e percorrer suas listas de 

conexões, bem como aquelas feitas por outros usuários dentro do sistema” (BOYD; ELLISON, 2007, 
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citados por CASTELLS, 2015, p. 40). Segundo Recuero (2009b), são constituídos de representações 

dos atores sociais e de suas conexões. As representações são, por exemplo, um perfil no Facebook, 

no Twitter ou no Instagram, e as conexões são variadas, construídas por meio das interações entre os 

atores sociais e mantidas pelo sistema online: convocações para os protestos, listas de abaixo-assinado 

contra governos, envio de fotos dos protestos, avisos e alertas sobre movimentação de ativistas ou 

mesmo da polícia pelas ruas da cidade. 

  Boyd (2007) acredita que as redes sociais online são como espaços públicos mediados. 

Seriam esferas onde se torna possível a reunião pública dos indivíduos, por meio da tecnologia, e em 

que é permitido às pessoas expressarem-se, aprenderem com os outros e até discutirem as normas que 

regem a sociedade. A autora caracteriza tais espaços públicos mediados através de quatro 

propriedades que lhe são únicas: “a persistência”, que se refere à permanência do que é dito na web; 

“a capacidade de busca, de pessoas ou informações”; “a replicabilidade”, ou a possibilidade de 

reproduzir os materiais digitais; e “a existência de audiências invisíveis”, ou seja, um público que 

aparentemente não existia no momento em que um sujeito se manifesta on-line, mas que pelas 

possibilidades de replicabilidade, permanência e busca acaba por consumir essa informação 

posteriormente.  

 

2.5.2. Esfera pública contemporânea: novas contextualizações, antigos desafios 

 

 Com as relações de comunicação propiciadas pelo surgimento das redes sociais online, surge 

um novo modelo de esfera pública. Segundo proposto por Lévy, no prefácio à edição brasileira de  O 

futura da Internet (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 13), essa nova esfera pública digital não é recortada 

mais por territórios geográficos, (os seus cortes relevantes correspondem antes às línguas, às culturas 

e aos centros de interesses), mas é mundial. Os valores e os modos de ação trazidos pela nova esfera 

pública são a abertura, as relações entre pares e a colaboração.  Para Fiedland et al. (2006), as redes 

estão se tornando centrais para a compreensão de sistemas complexos, e isso se reflete também no 

que tange ao conceito de esfera pública. “O conhecimento das estruturas de rede abre novas 

perspectivas para a formação da opinião pública entre esferas que até agora têm sido concebidas como 

funcionalmente conectadas” (ibid., p. 1). 

Os autores salientam que, se antes pensávamos em esferas da sociedade em separado, agora, 

devemos conceber trocas e fluxos que circulam entre a esfera pública política e a esfera pública 



114 
 

informal, a esfera pública informal e a sociedade civil, a sociedade civil e o mundo da vida, e assim 

por diante. Tudo parece fluir de forma líquida, de um campo a outro. Como nos recordam, com maior 

aporte sociológico, diante de todas as transformações por que viu passar nossa sociedade nos últimos 

anos, recentemente, a teoria de Habermas (2006) tenta descrever como a complexidade afeta os fluxos 

de comunicação. O autor, por vezes, acenaria “[...] no sentido de uma descrição de rede na 

caracterização do processo, mas a metáfora de fluxos líquidos domina” (Fiedland, 2006, p. 1) ainda 

suas ponderações e articulações teóricas.  Entretanto, em suas recontextualizações, Habermas 

(2006) já propõe que a comunicação mediada sustente normas da democracia deliberativa e, para 

tanto, a mídia necessitaria atender duas condições fundamentais: autorregulação – manter 

independência de atores políticos, forças de mercado e grupos de interesse; e ser capaz de considerar 

e responder à opinião pública. Habermas (1997) propõe a análise da esfera pública relacionando-a 

com outros âmbitos das sociedades modernas. 

Otimista em relação ao uso da internet, Benkler (2006, p. 213), por sua vez, argumenta que 

“A possibilidade de se comunicar efetivamente na esfera pública permite que as pessoas deixem de 

ser leitoras passivas e ouvintes e passem a ser oradoras em potencial, partes de uma conversa”. Há 

aqui uma visão na direção do empoderamento do sujeito social. O autor elucida o conceito de esfera 

pública no contexto da sociedade informacional, propondo um caráter mais democrático para a 

“esfera pública interconectada” do que na esfera pública controlada pelos meios de comunicação de 

massa. A ele aliam-se autores como (CASTELLS, 2013, 2015; LEMOS; LEVY, 2010; DI FELICE, 

2010b, DI FELICE; LEMOS, 2014; DAHLGREN, 2013). Assim, o que nos dá a entender é que, sob 

sua perspectiva, a arquitetura da rede permite ao cidadão participar de debates de interesse público.   

Em sua obra The Wealth of Networks, Benkler (2006) ainda que descarte a utopia da internet 

como esfera pública ideal, defende a arquitetura da comunicação multidirecional, distribuída em rede, 

e a diminuição de custos de emissão, como uma das principais diferenças entre a economia dominada 

pelos mass media e a economia informacional em rede. O autor em suas argumentações critica os que 

colocam a internet como excludente, ao invés de inclusiva. A distribuição em rede e a diminuição dos 

custos de emissão alterariam “[...] fundamentalmente a capacidade dos indivíduos, atuando sozinhos 

ou com outros, de serem participantes ativos na esfera pública [...]” (ibid., p. 212). 

Ou seja, ele descreve uma esfera pública, agora, interconectada, ou permeada pela cultura da 

convergência80, como nos propõe Jenkins (2008), a cultura da convergência estaria “[...] provocando 

                                                           
80 “A convergência é um processo ao mesmo tempo corporativo, de cima para baixo, e de consumidores, de baixo para 

cima. A convergência corporativa coexiste com a convergência oriunda do cotidiano. As empresas de comunicação estão 
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constantes flutuações na mídia e expandindo as oportunidades para os grupos alternativos reagirem 

aos meios de comunicação de massa” (ibid., p. 331). Nessa nova ambiência, assistimos aos 

movimentos de protesto contemporâneo, mediante atores sociais que se articulam por múltiplos 

dispositivos tecnológicos.   

 A esfera pública contemporânea seria, assim, “um espaço comum”, embora os meios sejam 

múltiplos, como também as trocas que neles se processam (TAYLOR, 2010). Para Taylor (idem), 

hoje, os diversos meios se encontram em “intercomunicação”. Ele pontua que “A nossa discussão 

acerca da televisão atende, agora, ao que se disse no jornal da manhã, que, por seu turno, se refere ao 

debate radiofônico de ontem, e assim por diante. Eis porque, habitualmente, falamos da esfera pública 

no singular” (ibid., p. 4). E sustenta que a esfera pública é um espaço extra político e metatópico. Para 

ele, o espaço comum tópico é o que surge do “ajustamento num certo local” (ibid., p. 7). Em 

contrapartida, a esfera pública seria diferente disso, transcenderia tais espaços tópicos, pois agruparia 

uma pluralidade desses espaços num espaço mais amplo de “não-assembleia”. 

 Há, ainda, autores que defendem que o modelo unitário de esfera pública, inicialmente 

proposto por Habermas (1962; 2014), vem sendo progressivamente modificado (BENKLER, 2006; 

FRASER, 1992; CORREIA, 2016). Ao ser abandonado, surge em seu lugar, como proposto por 

Fraser (1992), uma esfera pública composta por uma rede heterogênea de públicos, os quais tem a 

possibilidade de renegociar, repensar questões diversas que antes não eram colocadas na pauta e 

ficavam na periferia do debate da sociedade civil (FUCHS, 2015). Fraser, em sua obra Rethinking the 

Public Sphere (op. cit.), tece uma crítica ao autor de Mudança Estrutural da Esfera Pública, no sentido 

de que os grupos marginalizados seriam excluídos da esfera pública universal como definida por 

Habermas.  Ela percebe a esfera pública como um espaço pertinente a múltiplos discursos que 

expressam interesses, identidades e necessidades, além das posições dominantes. 

Já Fuchs (2015), ao tecer suas recontextualizações vai contra a interpretação por ele vista 

como “idealista de Habermas” e a favor do entendimento cultural-materialista do conceito de esfera 

pública, baseado na economia política. Autor crítico, ele acredita que Habermas acerta quando indica 

que a esfera pública “envolve o comando de recursos de seus membros (propriedade, habilidades 

intelectuais)”, mas aponta que o autor negligenciaria quando se volta contra a mídia (lembrando que 

em contextualizações mais recentes Habermas já flexibiliza sua posição em relação ao papel da 

                                                           
aprendendo a como acelerar o fluxo de conteúdos através de canais de entrega, a fim de expandir suas oportunidades de 

receita, ampliar mercados e reforçar a fidelidade...” (RÜDGER, 2011, p. 30-31). 
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mídia). Para ele, não podemos tornar a mídia vilã de um processo comunicacional, como percebemos 

em Mudança Estrutural da Esfera Pública.  Devemos, sim, incorporar os atributos da mídia a favor 

dos processos de deliberação política e cidadania.   

Ele, criticamente, ressalta que, segundo Habermas, pode-se dizer que a mídia social teria 

potencial de ser uma esfera pública e o mundo da vida81 da ação comunicativa82. Porém, esta esfera 

estaria limitada pela mídia direcionada pelo poder político e pelo dinheiro:  

[...] então as empresas possuem e controlam – e o estado monitora – os dados 

dos usuários das mídias sociais. A mídia social contemporânea como um todo 

não forma a esfera pública, mas, de alguma forma, é controlada por empresas 

e pelo estado, os quais colonizam e, assim, destroem os potenciais de esfera 

pública da mídia social. A realidade antagonista da mídia social desafia os 

princípios do liberalismo clássico (FUCHS, 2015, p. 58). 

 

 Enfim, para Fuchs (2008), a mídia deve estar a serviço do público.  Ainda, em sua perspectiva, 

a esfera pública/sociedade civil83 seria um espaço que “conectaria a cultura, a economia e a política 

e, assim, criaria sobreposições entre a esfera pública e estes âmbitos: a esfera sociopolítica, a esfera 

socioeconômica e a esfera sociocultural”. Como se a sociedade pudesse ser entendida pela 

composição de esferas diferentes e conectadas: a economia é a esfera da produção do valor de uso; a 

política é a esfera na qual as decisões coletivas são tomadas e a cultura é a esfera na qual os 

significados sociais e os valores morais são criados. 

O autor dá ao sistema midiático um significativo papel no tocante a tornar a informação 

pública. Ele apresenta uma distinção, no contexto da esfera pública, de três vertentes da mídia, e 

amplia a perspectiva limitante do poder de massificação da imprensa, como proposto inicialmente 

por Habermas (2014). Para o autor (2015, p. 24), teríamos: 

1. A “Mídia Capitalista”, que envolve empresas que são privadas, pertencentes a indivíduos, 

famílias ou acionistas. Está culturalmente localizada na esfera pública, mas, ao mesmo tempo, 

faz parte da economia capitalista e, assim, não só produz informação pública, mas lucro 

monetário e financeiro ao vender audiência/usuários e/ou conteúdo; 

2. A “Mídia Pública” é fundada por ou com a ajuda do estado e/ou com a ajuda do estado e/ou 

criada e mantida por um estatuto específico. É vista como um serviço público, cujo papel é 

promover informação política, educativa e de entretenimento para os cidadãos. É vista como 

                                                           
81 O mundo da vida compreende as intersubjetividades dos atores inseridos em situações concretas da vida, constituindo-

se no pano de fundo sobre o qual ocorrem as ações (HABERMAS, 2001; 2003). 
82 Segundo Habermas (2002, p. 127), a Ação Comunicativa está “[...] inserida em um mundo da vida que fornece uma 

cobertura protetora dos riscos sob a forma de um imenso consenso de fundo”. 
83 O autor utiliza esfera pública e sociedade civil como sinônimos. 
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um serviço público, cujo papel é promover informação política, educativa, de entretenimento 

para os cidadãos. É vista como as organizações localizadas dentro ou próximas do sistema do 

estado; 

3. A “Sociedade Civil” que é parte integrante da esfera pública. Está economicamente 

relacionada ao estado se for o caso de receber subsídios, e normalmente ocupa o papel de 

antagonista em relação à economia capitalista e aos governos. Como mídia alternativa, tende 

a rejeitar lógicas de lucro e comerciais, tende a expressar pontos de vista alternativos que 

desafiam os governos e as corporações. A mídia da sociedade civil é dirigida, controlada e 

possuída por cidadãos com projetos comuns. Expressa pontos de vista alternativos no nível da 

cultura e tem modelos de organização alternativos no nível da economia política 

(SANDOVAL; FUCHS, 2010). 

 

Mas, ainda que Fuchs (2015) perceba a pluralidade de formas de manifestação para a 

expressão, o autor faz duras críticas à maneira como a mídia capitalista limita a esfera pública: 

concentração de mídia, conteúdo mais focado em entretenimento do que em notícias e educação (o 

que prejudicaria a politização dos cidadãos); desigualdade de poder que colocam em desvantagem 

vozes e grupos que não têm muito dinheiro para atuar na esfera pública; limitação de vozes em função 

da lógica do mercado (tendência de exclusão de vozes que questionem a lógica do mercado); vazio 

educacional e econômico que podem privilegiar pessoas cultas e ricas no jornalismo na 

contemporaneidade. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 - MOVIMENTOS SOCIAIS 
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3.1. AS TEORIAS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 

  

 As teorias dos movimentos sociais mais conhecidas são: a Teoria de Mobilização de Recursos 

(TMR), a Teoria do Processo Político (TPP) e a Teoria dos Novos Movimentos Sociais (ALONSO, 

2009). Entretanto, hoje, já se fala na Teoria dos Novíssimos Movimentos Sociais84, que estaria em 

associação aos movimentos do século XXI (GOHN, 2014). Para nós, interessa-nos a percepção 

essencial de que, depois do mundo do trabalho ter perdido a centralidade no capitalismo tardio (que 

almejava a utopia oitocentista do autogoverno dos trabalhadores), houve o deslocamento para uma 

nova zona de conflito. Os protagonistas dos movimentos passaram a ser jovens, mulheres, estudantes 

e profissionais liberais, a maioria da classe média e não mais o proletariado. Buscam problematizar 

não mais a distribuição de recursos, mas a qualidade de vida e o direito à diversidade. Abandona-se 

a economia como centro das explicações dos movimentos sociais e cultura e política são trazidas para 

justificar essas ações. 

 No caso da Teoria de Mobilização de Recursos (MCCARTRY; ZALD, 1977), as explicações 

para as mobilizações coletivas aparecem atreladas à racionalidade, em confronto com as mobilizações 

que alicerçavam nas emoções coletivas. Os adeptos dessa linha de pensamento defenderam que os 

movimentos sociais, como os que primavam pelos direitos civis nos Estados Unidos, tinham sentido 

e organização. Eles não viam tais movimentos como expressão caótica de insatisfação. Contrários às 

visões do Marxismo, para tal vertente a ação coletiva só se viabilizaria na presença de recursos 

materiais (financeiros e infraestrutura) e humanos (apoiadores) e com organização. A TMR aplicou 

a sociologia das organizações ao processo de constituição dos movimentos sociais, ressaltando o lado 

racional e estratégico da ação coletiva. Mas deixava à cultura um lugar residual e não privilegiado, 

numa análise que não privilegiava uma visão conjuntural. 

 As outras teorias (Teoria dos Processos Políticos e Teoria dos Novos Movimentos Sociais) 

surgiram com um enquadramento macro histórico, embora também já distantes das propostas 

marxistas sobre revolução. Para explicar os movimentos, tais teorias agregaram política e cultura à 

economia. Entretanto, a TPP investe em uma teoria da mobilização política e a TNMS se volta mais 

às questões da mudança cultural. Em comum, tanto a TMR quanto a TPP supõem a coordenação entre 

os ativistas, mas os agentes emergiriam do processo contencioso e não seriam preexistentes. A TPP 

adiciona um elemento cultural às percepções teóricas ao explorar que a coordenação dos movimentos 

                                                           
84 A autora utiliza o termo para referir-se aos movimentos sociais de massa que surgiram em diferentes países nos últimos 

anos, 2009 a 2013: Tunísia, Egito, Espanha, Portugal, Grécia, Chile, Estados Unidos etc. 
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depende de solidariedade. Seria, assim, produto da combinação entre o pertencimento a uma categoria 

e à densidade das redes interpessoais (TILLY, 1978). Nessa perspectiva, “A mobilização é, então, o 

processo pelo qual um grupo cria solidariedade e adquire controle coletivo sobre os recursos 

necessários para sua ação” (ALONSO, 2009, p. 55). Entretanto, a solidariedade, dentro dessa 

perspectiva, só gera ação se puder contar com estruturas de mobilização: recursos formais, como 

organizações civis, e informais, redes sociais que favoreçam a mobilização. A mobilização é: “o 

processo pelo qual um grupo cria solidariedade e adquire controle coletivo sobre os recursos 

necessários para sua ação” (idem), baseando-se num conflito entre partes (Estado e sociedade). A 

TPP fala de “detentores do poder”, que tem acesso ao governo, e “desafiantes”. 

 Já os principais teóricos dos Novos Movimentos Sociais, TNMS, também críticos da 

ortodoxia Marxista, mantêm um enquadramento macro histórico (nisso não diferem da TPP) e a suas 

especificidades estão no fato de terem realizado uma interpretação efetivamente cultural para os 

movimentos sociais (TOURAINE, 1978; 1983; HABERMAS, 1981; MELUCCI, 1996). Touraine 

(1978) distingue dois padrões de sociedade, aos quais corresponderiam dois tipos de movimentos 

sociais. A industrial, em que há a vigência entre o plano de produção (técnica) e o da reprodução 

(cultura), e cujos atores de mobilizações seriam o movimento operário. Para ele, entretanto, após os 

anos 60, surge um novo padrão de sociedade, “a sociedade pós-industrial”, na qual a indústria e o 

trabalho perdem a centralidade e o conflito não está mais associado a um setor considerado 

fundamental da atividade social, mas em toda parte.  Assim, os conflitos do campo do trabalho são 

suplantados por demandas concernentes às sociedades democráticas, que primam pela expansão de 

direitos. A dominação, nesse novo cenário, emerge do âmbito cultural, por meio do controle da 

informação, sendo que técnica e cultura passam a se relacionar intimamente.  

 Os atores, agora, ao contrário de se definirem pelo trabalho, se definem pelas formas de vida. 

Touraine retoma o conceito de “sociedade civil” como apartada do Estado e do mercado e os 

movimentos sociais, nesse contexto, “não se organizariam em combate ao Estado, nem com a  

finalidade de conquistá-lo” (ALONSO, 2009, p. 60). Na visão de Alonso, “Em vez de demandar 

democratização política ao Estado, [os movimentos] demandariam uma democratização social, a ser 

construída não no plano das leis, mas dos costumes” (ibid., p. 61). 

 Habermas tem percepção similar. Para ele, o conflito capital-trabalho, típico do século XIX, 

foi mediado pelo Estado, que cresceu para atender novas tarefas: regulador de produção, de mercado, 

etc. Mas, também para ele, o mundo do trabalho perde a centralidade e há o deslocamento para uma 

“nova zona de conflito”, afetada pela colonização do mundo da vida.  Surgem, assim, movimentos 
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sociais que não são motivados por questões redistributivas, mas por uma luta simbólica em torno da 

melhoria da qualidade de vida: realização pessoal, participação, direitos fundamentais. Os novos 

movimentos sociais seriam “subculturas defensivas” decorrentes de problemas que afetam o estilo de 

vida das pessoas, ou decorrentes do capitalismo (poluição, urbanização, etc.), ou do poder militar, 

controle e uso de informações pessoais, manipulação genética, etc., ou seja, problemas que geram 

“riscos invisíveis (HABERMAS, 1981b, p. 33)”. 

 Mellucci também parte da sociedade pós-industrial e complexa e trata de uma interpenetração 

entre o mundo público e o privado. Para ele, nas sociedades “de massa” ou “sociedade de informação” 

(MELUCCI, 1996) haveria um novo padrão de dominação exercido pela ciência e tecnocracia. Seu 

mérito é ter se dedicado a uma teoria da identidade coletiva e construído uma teoria psicossocial da 

ação coletiva. Melucci criticou tanto as explicações psicológicas para a formação da ação coletiva 

(irracionalidade das massas), quanto macro explicações. Para ele, os atores construiriam a ação 

coletiva na medida em que se comunicam e, liderança e organização surgem como fundamentais 

nessa perspectiva. Segundo Alonso (2009, p. 66), o autor definiria os movimentos sociais não como 

um agente, mas como “uma forma de ação coletiva, que surge a partir de um campo de oportunidade 

e constrangimentos e que possui organização, liderança e estratégia”. 

 Vale considerar que, com o decorrer do tempo, a TNMS projetou-se na América Latina, ainda 

que nos últimos anos, pelo mundo todo, os estudos estejam investindo em abordagens integradas. 

Para Vizer, por exemplo, os movimentos sociais representam uma forma específica e historicamente 

diferenciada de organização social surgida no final do século XlX, como manifestação de setores 

sociais fundamentalmente urbanos (FERREIRA; VIZER, 2007, p. 45). Em sua proposição, Vizer 

(2007) subdivide os movimentos dos anos 90 em duas linhas. Primeiro, os que contemplam um 

discurso coletivo e “universalista” sobre valores como Direitos Humanos, Direitos Sociais, 

Cidadania, Gênero, Meio Ambiente. Uma segunda vertente se organizaria em torno de interesses 

particulares e específicos ou locais, sejam de natureza política, econômica ou cultural. 

 Sorj (2016) fala em construção da sociedade civil. Para ele, há uma primeira etapa em que ela 

foi construída a partir de ideologias políticas com visões do conjunto da sociedade. Haveria um 

segundo momento, ou uma segunda “onda”, como ele prefere chamar, em torno da defesa dos mais 

diversos direitos: gêneros, meio ambiente, questões relativas à raça, diversidade etc. Ambas as 

“ondas” se sustentavam em esforços argumentativos e “visões de mundo” de uma sociedade 

desejável”. Mas, hoje, no mundo virtual, predominam mensagens curtas (ou imagens) relacionadas a 

situações contextuais, que mobilizam sentimentos e atitudes reativas. Assim, na visão do autor: 
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A primeira [onda] seria formada por organizações que representavam amplos setores 

sociais, geralmente agrupadas em torno de interesses sócio econômicos ou 

profissionais [...]. A segunda formada por uma miríade de organizações, em geral 

pequenas, cuja legitimidade se sustenta no valor moral da causa defendida (como 

direitos humanos, identidades de gênero, raça, orientação sexual, meio ambiente 

etc.) e não um mandato concedido por um público. Por fim, a terceira [...] formada 

por cidadãos que emitem opiniões, geralmente pessoais, nas redes sociais. Cada uma 

dessas ondas não elimina a anterior; elas se sobrepõem e se influenciam mutuamente 

[...] (SORJ, 2016, p. 11). 

  Nota-se que, também aqui, o paradigma do conflito social e a oposição violenta ao 

capitalismo são deixados de lado em função da perspectiva da “inclusão, a integração social e o 

pluralismo, os direitos humanos, o reconhecimento das minorias, as identidades e o direito à 

diferença”. Tal percepção também está presente nas propostas teóricas apresentadas por Vizer (2007), 

Fraser (1992), Correia (2016) e Castells (2015), em função da emergência de um novo contexto 

mundial, em que haveria “O direito à diferença dentro da igualdade” (VIZER, 2007, p. 30).  

 Castells (2015, p. 95) estabelece um paralelo entre a sociedade industrial e a sociedade em 

rede. Para ele, hoje, nas redes de computadores, da mesma forma que no passado, de outra forma, há 

redes de resistência terrorista, movimentos sociais em rede que lutam por um mundo melhor. Na 

contemporaneidade os conflitos saõ travados por atores sociais em rede e as formas de expressão e 

organização do poder e contrapoder são redefinidas, mas não desaparecem. Dessa forma, ainda hoje, 

teríamos a perspectiva de que “O poder governa, os contrapoderes lutam” (CASTELLS, 2015, p. 95), 

ou tentam se mobilizar. Para o autor, as fontes de poder social – violência, dominação política, 

enquadramento cultural, persuasão e coerção –, ainda que persistam em nosso contexto histórico, 

operam em outro terreno, de forma global e colaborativa. 

 Percebe-se, assim, pelo exposto, que os movimentos de classe foram dando lugar, na 

atualidade, a outros simbólicos: feminismo, pacifismo, ambientalismo. Movimentos do tempo em que 

estão inseridos os autores, assim como Marx o fez. Assim, se Touraine, Habermas, Melucci, Vizer, 

Sorj, Castells têm teorias ou visões particulares, confluem no sentido de que uma mudança 

macrossocial teria gerado uma nova forma de dominação cultural (por meio da tecnologia e da 

ciência) e perturbado as distinções entre público e privado. 

 

3.2. MOVIMENTOS SOCIAIS, CONFLITOS E PROTESTOS 
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 Mas o que são em essência os movimentos sociais?  Entre os autores que têm se dedicado ao 

tema e estudado os movimentos sociais, podemos destacar, entre outros: Alberto Melucci, Alain 

Touraine, Sidney Tarrow, Nancy Fraser, Manuel Castells. Os debates sobre os movimentos sociais 

se acentuaram a partir da década de 70.  Autores que tratam dos estudos sobre movimentos sociais, 

como Alberto Melucci (1989; 1996) e Gamson e Wolfsfeld (1993) sustentam que os movimentos 

sociais não são “entidades” prontas, com interesses “fixos”, mas, ao contrário, pressupõem 

articulações de posicionamentos no campo social.   

Para Melucci (1999), os movimentos sociais são resultado de uma carência social e assinalam 

uma profunda transformação na lógica e no processo que guiam as sociedades complexas. O autor 

faz diferença entre vários tipos de ação coletiva. Exploramos aqui a proposição realizada entre 

conflito e movimentos sociais. Ele define conflito “como uma relação entre atores opostos, lutando 

pelos mesmos recursos aos quais os mesmos dão valor”. A presença por si só de um conflito, 

entretanto, não bastaria como tal para qualificar um movimento social em sentido analítico. Já a 

definição proposta pelo autor para movimento social, como forma de ação coletiva, abarca as 

seguintes dimensões: a. baseia-se em solidariedade; b. que haja desenvolvimento de conflito; e c. que 

rompa os limites do sistema em que ocorre a ação (MELUCCI, 1999, p. 21).   

A questão central é que, antes de tudo, os atores, no caso dos movimentos sociais, devem 

reconhecer a si mesmos e serem reconhecidos como membros de um mesmo sistema de relações 

sociais e a ação deve envolver “solidariedade”. O conflito, como se nota, é um elemento que integra 

o movimento social. Ele também esclarece que, por vezes, os movimentos sociais contemporâneos 

são genericamente tratados como protestos, o que, em seu entendimento, seria uma simplificação 

empírica (MELUCCI, 1999).  Isso porque, no seu ponto de vista, esta terminologia é um 

reducionismo. Tenderia a renegar outras dimensões da ação coletiva que não são redutíveis ao 

político, como as expressivas, folclóricas etc. Entretanto, em nosso trabalho, como os movimentos 

sociais convergiram para o campo dos protestos políticos, muitas vezes adotaremos tal terminologia. 

Mas entendemos ser pertinente fazer a ressalva para fins de compreensão do leitor. 

 Melucci entende ainda que, tanto no que diz respeito às instituições políticas quanto aos atores 

sociais tradicionais, partidos políticos, sindicatos, grupos de pressão, todos são afetados pelos 

movimentos sociais. Com relação à influência direta dos movimentos sociais sobre os sistemas 

políticos, ele retrata que podem ser de três tipos: a. uma ampliação dos limites da política; b. uma 

mudança nas regras e procedimentos políticos (alteração de legislação: mudanças em leis que 

regulamentam questões trabalhistas, direitos diversos do cidadão etc.); e c. uma transformação nas 
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formas de participação no interior dos sistemas políticos (criação de comissões de ética dentro do 

Parlamento, por exemplo) (AVRITZER; LYRA, 1994, p. 152-166). 

 Peruzzo, reconhecida pesquisadora brasileira deste campo, propõe que “[...] movimentos 

sociais são articulações da sociedade civil constituída por segmentos da população que se reconhecem 

como portadores de direitos e que se organizam para reivindicá-los” (PERUZZO, 2013, p. 75).  A 

mesma autora nos orienta para a diferença entre movimento social – mais amplo – e movimento 

popular, “[...] aquele orgânico às classes populares, melhor dizendo subalternas, e que portam 

conteúdos emancipadores”.  

 Para Gohn, os movimentos sociais são ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e 

cultural que viabilizam formas distintas de a população se organizar e expressar suas demandas 

(GOHN, 2008). Na ação concreta, essas formas adotam diferentes estratégias que variam da simples 

denúncia, passando pela pressão direta (mobilizações, marchas, concentrações, passeatas, distúrbios 

à ordem constituída, atos de desobediência civil, negociações etc.) até as pressões indiretas. Na 

atualidade, os principais movimentos sociais atuam, segundo a autora, por meio de redes sociais, 

locais, regionais, nacionais e internacionais ou transnacionais, e utilizam-se muito dos novos meios 

de comunicação e informação, como a internet. Por isso, “[...] exercitam o que Habermas denominou 

de o agir comunicativo. A criação e o desenvolvimento de novos saberes, na atualidade, são também 

produtos dessa comunicabilidade” (GOHN, 2011, p. 336). 

Donatela de la Porta e Mario Diani (2015, p. 1496) vêm os movimentos sociais como: “(a) 

redes informais principalmente de interação, com base em (b) crenças compartilhadas e solidariedade, 

mobilizadas em torno de (c) temas controversos através do (d) uso frequente de várias formas de 

protesto” 85.  Vizer (2007, p. 45), por sua vez, acredita que: “Os Movimentos Sociais representam em 

princípio a expressão dialética e manifesta da complexidade, a diversidade e a agitação social”. Uma 

forma de ação social que pretende justamente transformar as condições objetivas de seu “ambiente”.  

A despeito dos mais diversos direcionamentos propostos, que hora convergem hora se 

complementam, ou até se contrapõem teoricamente, como sustentado por Melucci (1996), o que nos 

interessa sobremaneira observar é que os movimentos de protesto são importantes produtores de 

novas ideias e agentes vitais na contestação de antigas formas de ver ou fazer as coisas, assim como 

na construção de identidades coletivas.  E também que uma convergência mínima entre os enfoques 

se estabeleceu nos últimos anos “em torno da tese de que movimentos sociais não surgem pela simples 

                                                           
85 “Social movements are (a) mostly informal networks of interaction, based on (b) shared beliefs and solidarity, mobilized 

around (c) contentious themes through (d) the frequent use of various of protest”. 
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presença de desigualdade, nem resultam diretamente de cálculos de interesses ou de valores”, mas 

“[...] envolvem ação estratégica crucial para o controle sobre bens e recursos que sustentam a ação 

coletiva, quanto à formação de solidariedades e identidades coletivas” (ALONSO, 2009, p.72). 

Em nosso estudo específico, ao analisarmos os protestos que vêm ocorrendo no Brasil, 

agregamos um componente que tem sido fundamental para o agravamento dos movimentos: uma 

profunda crise de confiança. A literatura sustenta que a confiança política é um fator essencial para o 

sucesso da governança democrática (NORRIS, 1999; PHAAR; PUTNAM, 2000, MOISÉS, 2010). A 

confiança representaria uma espécie de “capital de governança”, ou seja, um “[...] facilitador da 

aceitação de decisões que, no ambiente de certezas provisórias que caracteriza o processo 

democrático, exigem amplo apoio público para serem bem-sucedidas” (BRATTON et al. apud 

MOISÉS, 2010. p. 46).  

Na sociedade, como sabemos, há disputas de interesses, jogos de poder para a viabilização de 

interesses e a confiança auxilia a função de coordenação social do Estado. Dentro desse contexto, 

tendo em vista que o Estado tem o objetivo de garantir a soberania. “O Estado define a cidadania, 

conferindo direitos e reivindicando deveres de seus sujeitos” (CASTELLS, 2015, p. 85). No cenário 

de incertezas que caracteriza a consolidação democrática, a confiança nas instituições fornece a base 

da aceitação à lei e às normas democráticas. 

Se hoje assistimos no Brasil a tantas manifestações, parece-nos pertinente observar que há por 

trás desse fenômeno uma crise de confiança. Verifica-se que há um questionamento, por parte dos 

cidadãos, do desempenho das instituições da democracia brasileira (poder executivo, legislativo, 

judiciário, imprensa). A relação com as instituições é, entretanto, um aspecto central do regime 

democrático, sem cuja efetividade os princípios de liberdade e igualdade não prevalecem e, assim, 

não vigora a cidadania dos atores sociais. Surgem daí insatisfações e os movimentos sociais. 

3.3. CRISE DE CONFIANÇA COMO ORIGEM DOS MOVIMENTOS 

 

Autores como Putman (1993) e Inglehart (1990) acreditam que confiança social se explica a 

partir do contexto sociocultural que a origina. Putman acredita que ela ocorre tendo em vista valores 

compartilhados, disposição das pessoas para agirem em comum, repertórios coletivos que formam o 

capital social86 (PUTMAN, 2000, BORDIEU, 1983; COLEMAN, 1990), que estimularia o 

                                                           
86 O capital social é definido por muitos autores como o valor que circula dentro de uma rede social (PUTMAN, 2000).  

Para Coleman (1990), isso se refere aos aspectos da estrutura social que facilitam ações coletivas dos atores no seu âmbito 

interno. Para Bourdieu (1983), trata-se de redes permanentes e próximas de um grupo que asseguram a seus membros um 
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surgimento do capital político87 favorável à estabilidade do regime democrático. A ideia é que a 

coordenação social necessária à realização de objetivos que interessam à coletividade demanda o 

envolvimento dos cidadãos.   

 Os cidadãos cobram das instituições um papel compatível com as expectativas da sociedade. 

Afinal, as instituições têm, em princípio, uma função de mediação que permite distinguir o regime 

democrático de outras formas de governo. Como proposto por Moisés (2010), os cidadãos se 

identificam com as instituições porque aprendem a fazê-lo. Primeiramente aprendem a respeitar e se 

identificar com as instituições pelos processos de transmissão do significado e de experiências em 

relação a elas que nos são passados de geração a geração. Na vida adulta, com as experiências 

pessoais, sociais e políticas, em sociedades democráticas, por meio de eleições e de outras formas de 

manifestações na esfera pública, passam a avaliar racionalmente o desempenho das instituições.  

As instituições definem, dentro dessa perspectiva, a configuração dos campos de interação, 

tendo em vista que a vida social é feita por indivíduos que perseguem objetivos os mais variados. 

Agem dentro de circunstâncias, contextos. Como propõe Thompson: 

As instituições podem ser vistas como determinados conjuntos de regras, 

recursos e relações com certo grau de durabilidade no tempo e alguma 

extensão no espaço, e que se mantêm unidas com o propósito de alcançar 

alguns objetivos globais (THOMPSON, 2014, p. 37). 

Pensando em termos globais, muitos países estabeleceram instituições democráticas formais 

só nos últimos sessenta anos e há ainda um abismo entre as expectativas dos cidadãos e as instituições. 

Como argumenta Castells (2015, p. 350), a grande questão parece mesmo ser “[...] o quão 

democráticos são os países que se autoproclamam democracias e o quão estáveis são suas instituições 

quando se deparam com o abismo crescente entre suas regras constitucionais e as crenças de seus 

cidadãos?”. 

Se a democracia assegura aos cidadãos o direito de escolher seus representantes, se o princípio 

da democracia é que todos os membros adultos da comunidade política podem influir, através do 

voto, na escolha de quem governa, é hora de pensar que o voto parece não estar garantindo que as 

aspirações dos cidadãos sejam concretizadas. E, se um governo quiser se manter no poder, deve ter a 

                                                           
conjunto de recursos atuais ou potenciais; já para Putnam (2000) capital social refere-se aos aspectos das organizações 

sociais, como as redes, as normas e a confiança, que permitem a ação e a cooperação para benefício coletivo. 
87 O conceito de capital político, extraído da Sociologia de Pierre Bourdieu, indica o reconhecimento social que permite 

que alguns indivíduos, mais do que outros, sejam aceitos como atores políticos e, portanto, capazes de agir 

politicamente.  
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percepção de que o ato de governar representa estar de acordo com as expectativas de seus 

governados.  

O governo está moralmente obrigado a seguir a opinião do público. E é a esfera pública o 

“lugar em que se elaboram concepções racionais que devem orientar o governo” (TAYLOR, 2010, 

p.11) que quer se manter no poder. Como nos recorda o autor, trata-se de uma disputa não oficial que, 

todavia, tem por objetivo levar a um veredito, ainda que se defina fora da esfera do poder. Dentro 

dessa perspectiva, reforçamos que não podemos deixar de observar a internet como uma oportunidade 

para dar voz aos atores sociais. Especialmente em um momento em que observamos no Brasil e em 

muitos países da América Latina e do mundo uma perda de confiança nas instituições e nos 

governantes.  

É a confiança que agrega a sociedade. Sem confiança, como propõe Castells (2013) nada 

funciona: ditaduras podem ser derrubadas, partidos ficam expostos, a mídia torna-se suspeita. O que 

temos visto no Brasil nos últimos anos senão uma imprensa desqualificada, governos desacreditados 

(apesar do impeachment, seguimos num processo de desagrado e insatisfação com o atual governo 

que, aliás, tem o presidente da República, Michel Temer, envolvido em suspeitas de corrupção88), 

legislativo desmoralizado, judiciário sob vigilância da sociedade.   

É preciso, como proposto por Cortina, que haja uma cidadania “capaz de tolerar, respeitar ou 

integrar as diferentes culturas de uma comunidade política de tal modo que seus membros se sintam 

cidadãos de primeira classe” (CORTINA, 2005, p.140). Para o autor, uma cidadania que tenha por 

pretensão ser elo de ligação entre os diversos grupos sociais deve ter caráter pluralista e ser capaz de 

organizar as diferenças da sociedade. Segundo GÓMEZ DE LA TORRE E REICHERT (2011), esse 

sentimento de pertencimento, que Cortina aponta como fundamental, e a crença na justiça, seriam 

essenciais para assegurar uma democracia sustentável. “Em uma sociedade em que a política é vista 

com descrença e a fé na justiça está em ruínas, como demonstra ser a realidade brasileira, parece 

inviável a constituição de cidadãos vivendo em democracia” (2011, p. 163). 

Mas há uma crise do Estado como instituição (APPADURAI, 1996; FRASER, 2007; BECK, 

2005). E isso tem sido observado no Brasil de forma recorrente em diversas oportunidades. Junho de 

2013, março de 2015 e março de 2016 são apenas alguns desses momentos. A crise de confiança que 

assistimos no Brasil tem levado os cidadãos a uma contundente crítica em relação às instituições em 

                                                           
88 O presidente Michel Temer foi citado por delatores da operação Lava Jato, que apontaram para supostas relações com 

pessoas que participaram do esquema de corrupção na Petrobras. Disponível em: 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil/2016/05/160509_temer_acusacoes_lab. Acesso em: 11 fev. 2018. 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil/2016/05/160509_temer_acusacoes_lab
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vigência, motivada pelos mais diversos desmandos, desvio de verbas públicas, corrupção no 

Congresso, escândalos envolvendo autoridades políticas etc. E, como bem pondera Castells (2013), 

os movimentos sociais têm suas raízes na injustiça fundamental de todas as sociedades, seja na 

Europa, na América Latina, na América do Norte, e, não poderia ser diferente no Brasil.  

A situação em que se encontra o País parece sugerir que existe uma distância crítica entre o 

ideal e a prática da democracia na percepção das pessoas comuns. Essa crise de confiança é também 

o que tem levado, muitas vezes, o cidadão brasileiro ao afastamento e exaustão no campo do debate 

e envolvimento político.  Como proposto por Moisés, essa desconfiança coloca em questão a relação 

com o sistema democrático, tendo em vista que “a participação dos cidadãos é a essência da 

democracia” (MOISÉS, 2010, p. 45).  

Percebemos dessa forma que há proposições complexas no seio da sociedade contemporânea 

e que somente a existência do que Giddens (2017) chama de grupos secundários pode auxiliar a 

resolver o embate que não permita ao Estado se tornar fraco ou forte demais, pois “[...] caso o estado 

seja forte pode conduzir a um despotismo tirânico [...]”, por outro lado, caso o Estado seja fraco, 

pode” [...] dar origem a uma instabilidade [...].” (GIDDENS, 2017, p. 162).  Dentro desse cenário, as 

redes sociais online constituem um novo espaço público da sociedade contemporânea, da sociedade 

em rede, onde se processam novas formas de produção e elaboração de poder e contra poder, e onde 

emergem oportunidades, “brechas” para esse embate com o Estado, ainda que, como veremos mais 

adiante (veja nossas ponderações Capítulo V e nas Considerações Finais), muitas ressalvas possam 

ser feitas em relação às adversidades pertinentes a esse espaço enquanto esfera pública. 

 

 

 

3.4. MOVIMENTOS EM REDE OU NOVÍSSIMOS MOVIMENTOS SOCIAIS E O PODER DA 

COMUNICAÇÃO 

 

3.4.1. A Teoria do Poder da Comunicação de Castells 

 

 Como já pontuamos, a virada do século XXI trouxe novos problemas e novos desafios. O 

ativismo desloca-se do nacional para o global, com o apoio das Tecnologias da Informação e 

Comunicação.  Os movimentos de classe já não estão no epicentro das manifestações e foram dando 

lugar a outros movimentos simbólicos (feminismo, pacifismo, ambientalismo). Muitas vezes, os 
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Novíssimos Movimentos Sociais (GOHEN, 2014) são muito mais de minorias do que de grandes 

coletivos e, em grande parte, ocorrem por meio de ações pacíficas, como as últimas manifestações do 

cenário político brasileiro.  Digo em grande parte, porque convivemos também, desde o 11 de 

setembro com uma sequência pelo mundo de atores que usam do terrorismo como forma de 

mobilização coletiva (vide os recentes episódios na Inglaterra, em Paris, na Espanha) 

(ATENTADO..., 2017 online). Além disso, em vários países do Ocidente os movimentos sociais se 

burocratizaram e se converteram até mesmo em partidos.  

 Hoje, em ampla medida, a produção e circulação de conhecimentos, visando à democratização 

do Estado, parece ser o tema central dos debates sobre grande parte dos movimentos sociais de nossa 

época. Melucci (2001), com sua tese sobre a “sociedade da informação”, é um dos teóricos que têm 

auxiliado a compreensão dos movimentos contemporâneos. Castells, ao observar a “sociedade em 

rede” (1999), também nos auxilia na análise dos conflitos do nosso tempo e dá à comunicação 

centralidade no processo.   

Esses novíssimos movimentos sociais são retrato de nossa época no que tange à política, 

cultura, economia.  Para compreender esses fenômenos, em primeiro lugar, cabe lembrar, como 

sustentado por Harvey (2005), que a globalização89 e a guinada em direção ao neoliberalismo90 

enfatizaram, ao invés de diminuir, as desigualdades sociais e o poder de classe foi sendo restituído às 

elites. As políticas neoliberais dos anos 90, bem como a globalização, aprofundaram a 

marginalização, o desemprego e os conflitos sociais, gerando condições para “[...] uma forte cultura 

urbana do protesto e a reorganização dos movimentos de reivindicação social” (VIZER, 2007 p. 43), 

que hoje presenciamos em nossa sociedade, ainda que em novos formatos (mais pacíficos, em rede). 

Pensando em termos de América Latina, que é onde se situa o Brasil, apesar da implantação 

de sistemas democráticos no final do século XX, após anos de ditaduras que assombraram a região 

(décadas de 1960, 1970 e 1980), os problemas de dívida externa, inflação, corrupção por parte dos 

governantes, concentração extrema de riquezas, violência e desemprego continuaram levando os 

                                                           
89A globalização, afirma Giddens (1991), é produto da modernidade, na medida em que consiste, basicamente, no 

alongamento das relações entre formas sociais e eventos locais e distantes propiciado pelo desencaixe e pela reflexividade. 

“A globalização pode assim ser definida como a intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam 

localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de 

distância e vice-versa. Este é um processo dialético porque tais acontecimentos locais podem se deslocar numa direção 

anversa às relações muito distanciadas que os modelam. A transformação local é tanto uma parte da globalização quanto 

a extensão lateral das conexões sociais através do tempo e do espaço” (GIDDENS, 1991, p.70). 
90 Neoliberalismo é um conceito que tem sido empregado por autores que advogam em favor em favor de políticas 

de liberalização econômica, como privatizações, austeridade fiscal, desregulamentação, livre comércio e o corte de 

despesas governamentais, a fim de reforçar o papel do setor privado na economia (HARVEY, 2005; 2008; PAULANI, 

1999). 
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cidadãos ao aprofundamento da desigualdade social.  Como bem ponderou Freire, os discursos 

neoliberais não tiveram êxito em “[...] acabar com as classes sociais e decretar a inexistência de 

interesses diferentes entre elas, bem como não têm força para acabar com os conflitos e lutas entre 

elas”. O que acontece é que a luta é uma categoria histórica e social. (FREIRE, 1992, p. 21). 

 O processo democrático, por aqui, enfrenta ainda grandes desafios: partidos políticos 

desacreditados e uma decorrente crise de confiança nas instituições. Para Bauman (QUEROL, 2016 

online), o que está acontecendo “é o colapso da confiança”. Na percepção do sociólogo, há a “crença 

de que os líderes não só são corruptos [...], mas também incapazes”. Para atuar nesse cenário é 

necessário “poder: ser capaz de fazer coisas; e política: a habilidade de decidir quais são as coisas que 

têm que ser feitas”. Mas, na visão do sociólogo, entretanto: 

 

A questão é que esse casamento entre poder e política nas mãos do Estado-

nação acabou. O poder se globalizou, mas as políticas são tão locais quanto 

antes. A política tem as mãos cortadas. As pessoas já não acreditam no sistema 

democrático porque ele não cumpre suas promessas [...] A crise 

contemporânea da democracia é uma crise das instituições democráticas 

(BAUMAN apud QUEROL, 2016, online). 

 

 Além disso, no caso do Brasil, vale lembrar que de um Estado-Nação de base agrícola 

migramos para uma realidade urbana, que tem concentrado grupos sociais muito distintos, 

“aproximando o que antes era disperso, num processo que se desenvolveu [não só no Brasil] na 

América Latina, em menos de meio século” (GOMEZ DE LA TORRE; REICHERT; 2011 p. 151). 

Como bem observam os autores, o intercâmbio fomentado pelo desenvolvimento dos centros urbanos 

e das tecnologias da informação e da comunicação tem ganhado força e direcionado a processos que 

envolvem exclusão, desigualdade e inclusão das diferenças. 

  Percebe-se, assim que, entre outros fatores, o cenário no qual os movimentos no Brasil 

ocorrem, hoje, tem como características relevantes: a globalização da economia e da cultura; 

mobilidade e fluxo transnacional de trabalhadores, pessoas, capital, informação e serviços; políticas 

neoliberais que imperam e desregulam o emprego, reduzem salários, trazem crise à empregabilidade, 

para citar alguns pontos. Agrega-se a tal contexto uma questão subjacente, em que há novas 

percepções de mundo, em termos de relações e precarização de trabalho, direitos no campo da saúde, 

educação e mobilidade urbana.  

 Assim, embora no Brasil, historicamente, sempre tenham existido movimentos sociais de 

diferentes tipos – movimentos por melhoria de condições de trabalho, os que defendem os direitos 

humanos relativos a segmentos sociais a partir de determinadas características de natureza humana 
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(gênero, idade, raça etc.), voltados a resolver questões decorrentes de desigualdades que afetam 

grandes contingentes populacionais (movimentos de transporte, moradia, saúde etc.), movimentos 

político-ideológicos (PERUZZO, 2013), surgem, hoje, novas formas de enfrentamento para resolver 

essas recorrentes questões do cenário nacional.  Ainda que as demandas dos atores sociais se 

reconfigurem através dos tempos, e novas expectativas sejam incorporadas ao repertório deliberativo, 

notamos que os movimentos sociais permanecem vivos, mesmo que com proposições variadas. 

 Dentro dessa lógica, para observarmos o contexto dos “novíssimos movimentos sociais” 

(GOHN, 2014), ou os movimentos da “sociedade em rede” (CASTELLS, 2013), partimos da 

perspectiva baseada na interação entre poder e contrapoder, proposta pelo autor (CASTELLS, 2015). 

Para Castells, o poder vem das instituições e o contrapoder da sociedade civil. Assumimos que o 

papel da sociedade civil, nesse contexto, “não está diretamente relacionado com a conquista do poder 

institucionalizado, nem com a gestão da economia, mas com a geração de influência para a 

viabilização das demandas sociais, por meio das associações democráticas (sejam de esquerda ou de 

direita) e da discussão sem constrangimentos na esfera pública. (TAYLOR, 2010, p. 2). Nessa 

perspectiva, a comunicação ganha centralidade ao propiciar debates e influenciar na tomada de 

decisões tanto dos representantes políticos, quanto dos atores que circulam pela esfera civil. 

 Entendemos que o poder é “o processo mais fundamental na sociedade, já que a sociedade é 

definida em torno de valores e instituições e o que é valorizado e institucionalizado é definido pelas 

relações de poder” (CASTELLS, 2015, p. 57).  O contrapoder ao qual nos referimos está muito mais 

ligado à geração de influência através do debate do que propriamente à ocupação de espaços nas 

instituições políticas e de governo.  A Teoria fundamentada no poder apresentada por Castells, na 

obra O Poder da Comunicação (2015), parte da premissa de que as relações de poder são constitutivas 

da sociedade e que os sistemas políticos na atualidade estão mergulhados numa crise de confiança 

(BAUMAN apud QUEROL 2016; MOÍSES, 2010; GUIDDENS, 2017), da qual já tratamos em item 

anterior. Na percepção de Castells, essa crise de confiança tem sido corroborada pela 

intercomunicação individual, que deu a possibilidade aos atores sociais de desafiarem o Estado e as 

instituições em geral. O autor, percebe-se, dá à comunicação um papel relevante no processo. 

 Mas o poder (aqui falamos do poder institucional, que vem das autoridades, da polícia, do 

governo, das grandes corporações da mídia que dominam o mercado), como nos lembra o autor, nesse 

jogo de interesses que envolvem os movimentos sociais, pode ser exercido por meio da coerção, ou 

da possibilidade de coerção. No primeiro caso, podemos exemplificar o que vimos em muitos 

momentos nos protestos recentes que ocorreram no Brasil, quando houve uso de força policial, por 
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parte do Estado. No segundo caso, podemos citar, especialmente, o episódio em que ocorreu a 

“construção de significado com base em discursos por meio dos quais os atores sociais orienta [ram] 

suas ações” (CASTELLS, 2015, p. 57). Nessa segunda perspectiva podemos lembrar a tentativa da 

mídia de desqualificar os movimentos de protesto, utilizando os principais grupos de comunicação 

do país na primeira metade do mês de junho de 2013, ou na “guerra” travada na esfera midiática91, 

em 2016, quando os grandes grupos de comunicação entraram nas disputas pelas articulações em 

torno do impeachment da ex-presidente Dilma.  

 Como a democracia envolve interesses, percebemos que, durante muitos episódios que 

assistimos no decorrer dos movimentos no Brasil, predominaram, na esfera pública, demandas 

específicas (derrubada de representantes do Congresso Nacional de seus cargos: Eduardo Cunha, por 

exemplo; derrubada de projetos em andamento no Congresso, como o da PEC 37; destituição de 

representantes do governo, como o processo de impeachment da presidente, ou a destituição de Lula 

do cargo de ministro92, entre outros exemplos). Mas, embora as relações de poder se estabeleçam para 

que esses interesses sejam viabilizados, sempre com um maior grau de influência de uma parte sobre 

a outra, nunca há um poder absoluto, “ou um grau zero de influência daqueles submetidos ao poder 

em relação àqueles em posições de poder” (CASTELLS, 2015, p. 57). 

 Nessa conjuntura, os processos de comunicação são decisivos em estruturar essa interação.  

Porém, o pesquisador não percebe o uso das tecnologias na comunicação dos atores sociais durante 

os protestos como determinante. Para ele, os movimentos de protesto são processos mais complexos 

e ancorados nas relações sociais, nos contextos sociais e institucionais (CASTELLS, 2015; SORJ, 

2014), perspectiva com a qual nos alinhamos. “A dinâmica e os efeitos da comunicação mediada 

dependem da cultura, da organização e da tecnologia de sistemas de comunicação específicos”, 

pontua o autor (CASTELLS, 2015, p. 29). Percebe-se assim, que, para além de um determinismo 

tecnológico, o autor sustenta sua teoria em: 

Determinantes estruturais do poder social e político na sociedade em rede; 

determinantes estruturais do processo de comunicação de massa sob as condições 

                                                           
91 Esfera midiática: Em nosso trabalho entendemos que a esfera pública é compreendida por várias esferas 

interconectadas: esfera política, esfera midiática, esfera civil. A esfera midiática, na sociedade contemporânea, tem forte 

influência sobre as demais. 
92 Sobre o episódio da nomeação de Lula pela então presidente Dilma para ministro da Casa Civil, cabe ressaltar que, à 

época, o ex-presidente já era alvo da Operação Lava Jato. Se assumisse, teria foro privilegiado. Com foro privilegiado, o 

ex-presidente só seria julgado direto em última instância, ou seja, todo processo teria que ser remetido ao Supremo 

Tribunal Federal. A lei brasileira entende que há pessoas que exercem cargos e funções de especial relevância para o 

Estado, sendo que, assim, devem ser julgadas por órgãos superiores (é o caso do presidente da República e seus ministros). 

Entretanto, alguns ministros do supremo, que seriam responsáveis pelo julgamento de Lula, foram nomeados por ele e 

por Dilma Rousseff, durante seus governos (na época três haviam sido nomeados por Lula e 5 por Dilma). (FAGUNDEZ; 

MENDONÇA; 2016, online).  
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organizacionais, culturais e tecnológicas de nossa época; e o processamento 

cognitivo dos símbolos apresentados pelo sistema de comunicação à mente humana 

à medida que ele se relaciona com uma prática social politicamente relevante. 

(CASTELLS, 2015, p. 25). 

  

 Um dos pontos relevantes apontados por Castells (2015) é que, diferentemente da esfera 

institucional deliberativa (Congresso Nacional, por exemplo), que é sistematicamente tendenciosa em 

relação à dominação existente, a esfera da comunicação seria moldada pelos múltiplos insumos que 

receberia de uma diversidade de fontes, assim como por interações. Assim, para explicar os protestos 

dos últimos anos no Brasil e no mundo, apoiamo-nos amplamente, ao nos debruçarmos em nossa 

pesquisa empírica no Capítulo V, em Castells e em sua teoria apresentada na obra O Poder da 

Comunicação (2015). Nossa perspectiva é de que “as relações de poder são constitutivas da sociedade 

porque aqueles que detêm o poder constroem as instituições segundo seus valores e interesses” 

(CASTELLS, 2013, p. 10). Essa visão nos acompanha por estar alinhada ao que estamos assistindo 

no Brasil, onde um governo de esquerda foi envolvido em tramas de corrupção e lavagem de dinheiro, 

o que levou a sociedade ao dissabor de uma profunda crise, que se estabeleceu em 2013, chegou à 

destituição de uma presidente em 2016, e se agrava com denúncias que cercam o atual presidente, ex-

vice-presidente de Dilma, empossado no lugar da governante deposta e político ainda em exercício.   

 

 

 

3.4.2. Redes sociais online como sustentação para os movimentos sociais 

 

 Como sinaliza Castells, muitos dos sistemas políticos da atualidade, e aqui incluímos o 

brasileiro, estão mergulhados em uma crise estrutural de legitimidade, arrasados por escândalos e 

com dependência da cobertura da mídia. Entretanto, nas últimas duas décadas, “[...] a expansão da 

intercomunicação individual deu suporte a uma extraordinária ampliação da habilidade de atores 

individuais e sociais desafiarem o poder do Estado” (CASTELLS, 2015, p, 34).  

 Para o autor, uma característica relevante da sociedade em rede é que tanto a dominação 

quanto a resistência dependem das redes. Castells (2015, p. 95) faz uma importante análise e pondera 

que os conflitos na atualidade têm um paralelo com tensões já vivenciadas no passado, as quais, hoje, 

são reeditadas de acordo com o contexto histórico em que estamos inseridos.  Para ele, no passado, 

“A fábrica e a grande corporação industrial organizada verticalmente foram a base material para o 

desenvolvimento tanto do capital corporativo quanto do movimento dos trabalhadores”. Hoje, em 
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contrapartida, da mesma forma, nas redes de computadores há redes de resistência terrorista e 

movimentos sociais em rede que lutam por um mundo melhor. O que observamos é que, na 

contemporaneidade, os conflitos são travados por atores sociais em rede e as formas de expressão e 

organização do poder e contrapoder são redefinidos, mas não desaparecem. Ou seja, dos trabalhadores 

teriam migrado para os atores sociais em rede. Da fábrica como ambiência da manifestação das 

contradições sociais, teríamos evoluído para as ambiências virtuais. 

 Foi dentro dessa perspectiva que observamos os movimentos que ocorreram no Brasil em 

2013, 2015, 2016. Verificamos jogos de forças para estabelecimento de posições, num retrato de que, 

ainda hoje, a histórica se repete: “O poder governa, os contrapoderes lutam” (CASTELLS, 2015, p. 

95), ou tentam se mobilizar e, para tanto, se utilizam também (mas não somente) das redes digitais. 

Dessa forma, podemos dizer que as fontes de poder social – violência, dominação política, 

enquadramento cultural, persuasão e coerção –, ainda que persistam em nosso contexto cotidiano, 

operam em outro terreno, de forma global e colaborativa. 

 Ainda assim, como postulam diversos autores, os movimentos da atualidade não são um efeito 

da internet (CASTELLS, 2013; FUCHS, 2015; BENKLER, 2006; MAIA; ARANTES, 2017). É 

preciso destacar que os processos sociais estão incorporados em um contexto mais amplo, ou seja, 

em um conjunto complexo de relações de poder, que sempre existiram na sociedade. Fuchs (2015) é 

um dos autores que compartilha da visão de que “[...] os protestos contemporâneos não são rebeliões 

das mídias sociais [...]” (ibid., p. 57). Mas, por outro lado, o autor reconhece que essas mídias não 

são irrelevantes em momentos de protestos e têm tido um papel importante para fomentar esses 

processos.  

 O fato é que não podemos deixar de observar que há um relevante processo de automediação 

entre os atores sociais durante os protestos da atualidade, como sugerido por Castells (2015), e que o 

uso da internet e das redes sociais online como plataformas da comunicação digital trazem mais 

autonomia aos cidadãos e a quem mais se insere no processo comunicacional. Para o autor, o que se 

observa durante esses movimentos é um híbrido de comunicação de massa com autocomunicação: 

 

É comunicação de massa porque processa mensagens de muitos para muitos com o 

potencial de alcançar uma multiplicidade de receptores e de conectar a um número 

infindável de redes que transmitem informações digitalizadas pela vizinhança ou 

pelo  mundo. É autocomunicação porque a produção das mensagens é decidida de 

modo  autônomo pelo remetente, a designação do receptor é auto direcionada e a 

recuperação de mensagens das redes de comunicação é auto selecionada 

(CASTELLS, 2013, p. 12). 
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  Maia e Arantes (2017) salientam que nessa nova ambiência há formas híbridas de se 

estabelecer o debate durante os movimentos sociais: blogs, Twitter, espaços ao leitor na grande 

imprensa, mídia cidadã. Isso faz com que as dificuldades de comunicação durante os protestos sejam 

diminuídas. Entretanto, mídias alternativas, é bom recordar, sempre existiram. Se hoje temos as redes 

sociais, no passado também eram usados meios como comunicação contra hegemônica, mídia 

ativista, cidadã etc. (DOWING, 2001; PERUZZO, 2013, 2017).  

 Porém, ao se observar o que ocorre nos dias de hoje, durante os movimentos de protesto da 

sociedade em rede, o que se vê é que nas ruas os atores sociais que interagem entre si, face a face, 

divulgam a outros espaços o que presenciam por seus celulares. Passam informação, ao mesmo 

tempo, a companheiros de protesto sobre congestionamentos, movimentação da polícia e rotas dos 

protestos, por meio de dispositivos móveis. Atuam nas ruas e interagem também nos mais diversos 

espaços, como atores se comunicando por seus dispositivos a partir de seus lares, ambientes de 

trabalho, bares, estádios de futebol etc. Observam o noticiário na TV, enquanto reorganizam ideias e 

percepções da mídia de massa e as replicam no Twitter.  

 Durante o século 20, quando a mídia de massa dominava o contexto midiático, havia um 

cenário muito diverso do atual em termos de relação entre os atores sociais. A comunicação e as 

tecnologias utilizadas para se comunicar eram voltadas para audiências em massa. Hoje os atores se 

movimentam em torno de várias plataformas de mídia durante os eventos midiáticos –  no nosso caso, 

os movimentos de protesto pelo Brasil, indo da discussão no Twitter à experiência em tempo real da 

TV ao vivo e às interações e discussões através de mensagens de texto, tudo em um ritmo bastante 

acelerado. Isso faz com que o ator social se veja diante de exigências acrescidas sobre a capacidade 

de navegar, ou seja, de se inserir no debate. Dessa forma, Maia e Arantes nos sinalizam que o atual 

ambiente interconectado de mídia incorpora uma vasta variedade de tecnologias de comunicação e 

que os atores sociais, durante os movimentos sociais: 

[...] enviam releases aos jornais através de e-mails ou Twitter; agem como fontes de 

matérias jornalísticas, através de interações face-a-face ou mediadas; criam e 

administram websites ou páginas de Facebook; monitoram conteúdo comunicacional 

oriundo de fontes diversas. Esses agentes interagem, através de diferentes 

dispositivos, com representantes da esfera política institucional formal, com redes 

de movimentos sociais e com audiências diversas num contínuo de práticas políticas” 

(MAIA; ARANTES, 2017, p. 6).  

 

Tal percepção já havia sido explorada por Fuchs (2015). Ele realizou um estudo com 418 

ativistas para mapear com que frequência os envolvidos nos movimentos de protesto de 2011, 

protestos Occupy, realizavam atividades de mídia para tentar mobilizar pessoas para o protesto, 
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discussão, ocupação e por quais meios. Os dados indicaram uma interação entre a comunicação on e 

off-line. Ele detectou que a comunicação face a face, por telefone, por e-mail, Facebook, Twitter, 

SMS, foram as mídias mais importantes utilizadas para promover a mobilização e que os ativistas 

usam várias mídias para a comunicação. Ou seja, o autor, em sua pesquisa, pontua o uso de uma 

variedade de formas de comunicação durante protestos, mas a comunicação, como sempre, assume 

protagonismo para alavancar os movimentos. 

SORJ (2016) também reforça a participação dos atores sociais no que tange ao presencial e ao 

virtual. Para ele, na medida em que a política se afasta das denúncias que podem catalisar consensos 

amplos, faz-se necessário combinar “[...] a participação virtual com a presencial, gerando formatos 

dinâmicos que permitam mecanismos efetivos de deliberação, negociação e elaboração de propostas, 

em particular em temas que impliquem algum nível de complexidade, conhecimento técnico, e 

negociação de interesses e conflito de valores” (ibid., p. 18).  
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TABELA 3 - TABELA FUCHS: FREQUÊNCIA DE USO POR MÊS DE FORMAS 

ESPECÍFICAS DE COMUNICAÇÃO NA MOBILIZAÇÃO DO PROTESTO 

 

Fonte: FUCHS (2015, p. 55). 
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Somada às interações diversas, é incontestável que na nova dinâmica dos protestos os atores 

sociais produzem novos artefatos e se utilizam de uma nova linguagem nas redes digitais para o 

enfrentamento das instituições (hashtags, memes, emoticons93, vídeos em tempo real etc.).  Muitos 

são os autores que pontuam a relação frutífera entre movimentos sociais e meios digitais 

(DAHLGREN, 2013; SHIRKY, 2010), sendo estes meios fomentadores da comunicação em larga 

escala, em alcance transnacional e de baixo custo e que possibilitam a diminuição da dependência da 

mídia tradicional.    

Isso se deve ao fato de a tecnologia estar mais acessível técnica e economicamente ao cidadão, 

levando-o à utilização de dispositivos de fotos e vídeos para realizar manifestações nas redes digitais.  

Manifestantes fotografam e filmam o que estão vendo em tempo real, amplificando o debate. Como 

bem acentua Primo: 

 

A rigor, não há como deixar de reconhecer a importância política da liberdade 

de expressão promovida pelas interfaces fáceis e baratas (ou gratuitas) dos 

meios digitais. Nem tampouco se pode ignorar a força dos movimentos 

espontâneos em rede, cujos efeitos antes não eram possíveis em uma 

sociedade caracterizada pela mídia de massa. As próprias práticas de 

ciberativismo comprovam a força dos meios digitais para a articulação, 

mobilização e ações políticas (PRIMO, 2013b, p. 17). 

 

Pensando em interfaces digitais, no Twitter, por exemplo, as hashtags têm o poder de articular 

diferentes debates e elevar temas ao centro das atenções (assuntos são catapultados ao noticiário da 

grande mídia, criam-se articulações em torno de interesses por temas diversos concernentes ao 

universo discursivo dos protestos: #globogolpista #vemprarua #foradilma. Para atingir seus objetivos, 

propagar suas ideias, organizar encontros, listas de apoio, levantar fundos, recrutar pessoas para os 

mais diversos fins, são criados sites, páginas no Facebook, canais no Youtube, blogs pessoais ou 

institucionais diversos. Ou seja, através de diferentes dispositivos tecnológicos ocorre a interação 

com representantes da esfera política, com seus pares e com a sociedade como um todo. 

As transmissões audiovisuais, outrora de domínio da mídia capitalista, agora estão ao alcance 

dos atores sociais, dos manifestantes, que podem denunciar ações violentas da polícia, contestar e 

amplificar a importância ou falta de importância dada aos protestos e ampliar a visibilidade de suas 

                                                           
93 Forma de comunicação paralinguística o emoticon é uma sequência de caracteres tipográficos ou também uma imagem 

que traduz o estado psicológico, emotivo, de quem os emprega, por meio de ícones ilustrativos de uma expressão facial. 

Exemplos:  (isto é, sorrindo, estou alegre);  (estou triste, chorando), etc. Normalmente é usado nas comunicações 

escritas de programas como Whatsapp, Twitter, entre outros. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paralingu%C3%ADstica
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reivindicações. Além disso, esses vídeos ampliam os pontos de vista e alargam a esfera de debate 

durante os protestos sob vários temas, inclusive as acusações feitas contra os próprios manifestantes.  

Foi o que ocorreu em 2013, por exemplo, no Brasil. Preso sob a acusação de ter atirado um 

coquetel molotov contra a polícia em uma manifestação no Rio de Janeiro, em 22 de julho de 2013, 

o estudante Bruno Ferreira Teles foi inocentado graças a um conjunto de vídeos que mostrava sua 

posição e a impossibilidade de que ele fosse o responsável pelo arremesso do material (BARREIRA, 

2013). Percebe-se, diante do exposto, que a apropriação do espaço urbano acontece em um 

movimento dinâmico e relacional. 

 

A rua passa a ser o espaço do vivido, da explicitação dos conflitos [...]. A rua 

passa a ser o espaço por excelência da visibilidade do enfrentamento, do 

questionamento dos confinamentos de cada um no seu lugar, e as novas 

tecnologias servem para o registro, a conexão “ao vivo”, a internet como o 

lugar da transmissão do espetáculo que a performance da ação nas ruas quer 

contrapor à espetacularização capitalista (SILVA, 2014, p. 12). 
 

Apesar de esses movimentos, muitas vezes, se iniciarem em redes sociais online, eles não são 

identificados como movimentos até que tomem o espaço urbano94: “O espaço do movimento consiste 

em uma interação entre o espaço dos fluxos na internet e nas redes de comunicação sem fio, e o 

espaço dos lugares das áreas ocupadas e dos edifícios simbólicos que são alvo de ações de protesto” 

(CASTELLS, 2015, p.49). Não por acaso a Avenida Paulista, em São Paulo; a orla da praia de 

Copacabana, no Rio de Janeiro; as imediações do Congresso Nacional, em Brasília; o Farol da Barra, 

em Salvador; o Marco Zero, em Recife, espaços públicos de grande visibilidade, tenham sido tomados 

durante os protestos dos últimos anos no País. Esse híbrido de ciberespaço e espaço urbano constitui, 

para o autor, um terceiro espaço que ele chama de “espaço da autonomia”. 

Nas ruas, como apontam diversos estudos (CAMMAERTS, 2013) esses eventos adquirem 

valor de notícia, por meio das táticas, dramatizações, espetacularização e ridicularização das ações. 

Isso porque os movimentos sociais possuem ainda pouca capacidade de influenciar a cobertura da 

mídia e ações nos espaços públicos materializam e tornam concretas as reivindicações, além de trazer 

para as cidades transtornos e manifestações com valor de notícia (fechamento de ruas, tomada de 

praças etc.). Dessa forma, nessa complexa dinâmica, esses sofisticados mecanismos de comunicação 

                                                           
94 Entendemos por espaço público “[...] a instância de associação informal dos cidadãos privados interessados nos assuntos 

de interesse coletivo. O espaço público distingue-se dos media [...]” (CORREIA, 2007, p. 54), que seria o sistema de 

meios tecnológicos de difusão maciça, segundo o mesmo autor. O espaço urbano é para nós um relevante espaço público 

onde se processam os movimentos de protesto da atualidade. O campo dos media “intersecta-se com o espaço público 

como espaço de divulgação e circulação de mensagens que asseguram a relação entre a vida privada e o sistema político 

em que se desenvolve [...] (idem, p. 55). 
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e participação da atualidade estabelecem uma nova lógica de produção, circulação e consumo dos 

produtos midiáticos durante os movimentos de protesto.  

Banett e Segerberg (2012) propõem o conceito de ação conectiva para caracterizar essa nova 

forma de ação coletiva em que os custos são reduzidos a ponto de não haver mais necessidade de 

apoio de grandes organizações ou partidos para dar sustentação aos protestos. Di Felice nos lembra 

que há também a entrada em cena de novos atores, que se apropriam de suas causas e em grande parte 

das oportunidades não mais se deixam representar apenas por partidos políticos, ONGS e pelo próprio 

Estado. Estamos diante de novas mediações. Como pondera o autor: 

 

A esfera pública contemporânea é muita mais complexa do que aquela de 15 ou 20 

anos atrás. Hoje se fala no Brasil de questões indígenas – um grande extermínio 

desses povos, de Belo Monte, de corrupção da classe política e do mau uso dinheiro 

público, entre outros temas. São casos que estão em pauta também pelo fato de que 

essas populações estão acessando a internet, estão produzindo seu ponto de vista 

diretamente e sobretudo no Facebook. Não é mais uma ONG que vai até a aldeia 

indígena e divulga aquela realidade, ou o antropólogo que está envolvido com esses 

povos e conhece seus problemas. São os protagonistas, eles mesmos agindo, 

apresentando vários projetos e criando sua própria estratégia por meio da tecnologia 

e da conectividade (DI FELICE; LEMOS, 2014, p. 33- 34). 

 Até mesmo Papacharissi (2002, p. 10), autora mais crítica, admite que “as redes, como o 

Twitter, podem revitalizar a sociedade”, proporcionando aos cidadãos uma possibilidade de defesa 

de seus interesses. Mas, se há uma contribuição substancial nas novas tecnologias da informação e 

comunicação para o debate político, não podemos negligenciar em perceber que os movimentos de 

protesto contemporâneo ainda estão mergulhados em questões complexas que precisam ser 

observadas e vencidas para que se chegue a uma evolução real nas práticas democráticas. 

 Assim, na tentativa de sistematizar as possibilidades trazidas pelas novas formas de 

comunicação durante os embates contemporâneos, realizados em rede, elaboramos uma relação das 

características principais em que se processam os novíssimos movimentos sociais. Como já exposto, 

em nosso entendimento, os pontos mais relevantes observados nessa nova forma de interação seriam: 

1. Mudança na forma de se comunicar: ação conectiva (BANETT; SEGERBERG, 2012); 

autocomunicação de massa (CASTELLS, 2013; 2015), interatividade (PRIMO, 2011); 

2. Formas híbridas de se estabelecer o debate (face a face, Twitter, e-mail etc.); 

3. União para a efetivação dos protestos do ambiente virtual com o presencial, ou seja, redes e 

ruas ou espaços públicos; 

4. Poder da comunicação e centralidade das redes sociais, no nosso caso o Twitter, que concentra 

capacidade de elevar temas ao centro do debate; 
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5. Novas formas de visibilidade, numa inversão da lógica dos protestos (vídeos em tempo real, 

captura de imagens no local dos fatos, memes etc.); 

6. Entrada em cena de novos atores sociais e perda da centralidade de representação 

institucional. Há uma ampliação da complexidade da esfera pública; 

7. Descentralização do controle da mídia capitalista: pluralismo midiático. 

 Mas, se tanto para a política em geral como para os movimentos sociais, além de outros 

processos deliberativos que ocorrem na esfera pública, a internet trouxe contribuições, não podemos 

deixar de observar os desafios que ainda temos que transpor. Não podemos pensar 

indiscriminadamente nesse novo ambiente de comunicação como um espaço livre das contradições e 

dos jogos de poder que já preexistiam em nossa sociedade: interesse do grande capital corporativo, 

força dos grandes grupos de comunicação para o enfraquecimento das demandas, baixo nível 

educacional e frágil repertório político dos atores sociais etc. Para que nossas ponderações avancem 

e tragam a nosso trabalho toda complexidade dessa nova ambiência, na sequência apresentamos 

alguns entraves que ainda nos são impostos em processos de deliberação durante os movimentos 

sociais. 

 

3.4.3. Desafios dos movimentos sociais em rede: a Internet não é o paraíso  

 

 Até a segunda metade dos anos 1990 havia enorme expectativa em relação à internet no que 

diz respeito à renovação das possibilidades de participação democrática.  Diversos autores já 

destacaram o potencial dos meios digitais para que os movimentos sociais promovam a comunicação 

em larga escala (DAHLGREN, 2013; SHIRKY, 2010; BENNETT; SEGERBERG, 2012, 

CASTELLS, 2013). Hoje, porém, tanto autores que já vinham trabalhando com o tema de forma 

otimista amadureceram seus pontos de vista, quanto outros pesquisadores com posições desde sempre 

críticas tecem comentários severos em relação à ambiência das redes sociais online como esfera 

pública emancipadora (FUCHS, 2015; PAPACHARISSI, 2002, WOLTON, 2006).  

 Nosso estudo foi realizado observando ambas as possibilidades. Não descartamos o potencial 

emancipador da internet, mas também não estamos cegos às contradições que esse espaço nos 

apresenta. Nessa perspectiva, ponderamos que estamos ainda distantes do ideal no que concerne à 
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busca de efeitos concretos para a democracia brasileira, mesmo com a ampliação do espaço para 

debates, troca de informações e opiniões trazidos pela web. 

  Como propõe Gomes (2005), são raras as discussões que presenciamos no Twitter, nosso 

objeto de estudo, que satisfazem critérios como racionalidade, ou pelo menos razoabilidade 

argumentativa, e efetividade, no sentido de produção de efeitos de decisão política. Veremos, 

inclusive, mais adiante, em nossa pesquisa empírica, que são poucos os momentos em que os atores 

sociais vão além da mera reprodução de ideias, muitas vezes pré-formatadas pela mídia corporativa, 

ou têm uma postura que nos leve a acreditar que há um substancial senso crítico no ambiente digital.   

 Para Gomes (2008) há limitações nas condições requeridas para a participação política efetiva 

dos atores sociais de três vertentes: “cognitiva, cultural e instrumental” (ibid., p. 298). Em primeiro 

lugar, faltariam condições que instruam o cidadão sobre a natureza do Estado e da sociedade política, 

seus processos, suas instituições e que deem condições aos atores sociais de se aparelharem para 

formar uma opinião qualificada sobre as disputas do jogo político No Brasil, por exemplo, as 

campanhas pré-eleitorais se focam muito mais na obrigatoriedade do voto do que na importância do 

ato cívico em si para a democracia. Além disso, como pontuamos no capítulo introdutório, há no 

Brasil, até os dias de hoje, uma grande massa de pessoas com profundas deficiências educacionais e 

um grande contingente de analfabetos funcionais, como contextualizamos no Capítulo I. Mesmo entre 

a população com bom nível de escolaridade há problemas no que concerne à atuação na ambiência 

digital, o que seria um ponto crítico para a interação dos atores sociais na esfera pública, na medida 

em que, em uma sociedade midiatizada95 (HJARVARD, 2014), com relevante centralidade da 

comunicação (CASTELLS, 2015), “[...] quem não se organiza em torno da mídia vai ficando excluído 

dos processos reivindicatórios (DOWNING, 2001)”. Ou seja, quem não sabe atuar no Twitter, talvez 

não tenha condições de usar a rede a seu favor para denunciar desmandos ou transmitir em tempo real 

a violência do Estado, por exemplo. Quem não sabe operar no Facebook pode ficar desinformado 

sobre convocações para debates, protestos, ou mesmo sobre listas e abaixo-assinados reivindicando 

direitos políticos e sociais que circulam nessa ambiência. 

                                                           
95 Autores como Hajarvard (2014), Fausto Neto (2008), Braga (2006), entre outros, têm refletido sobre o tema da 

midiatização para demonstrar que a mídia é um elemento estruturante da vida social contemporânea.  O conceito de 

midiatização ainda é, entretanto, um pouco difuso. Um dos mais frequentes erros que se incorre está no tocante à 

diferenciação entre mediação e midiatização. Hajarvard (2014) distingue mediação de midiatização sob a seguinte 

perspectiva: “A midiatização diz respeito às transformações estruturais de longa duração na relação entre a mídia e outras 

esferas sociais. Em contraste à mediação, que lida com o uso da mídia para práticas comunicativas específicas em 

interação situada, a midiatização preocupa-se com os padrões em transformação de interações sociais e relações entre os 

vários atores sociais”. (ibid., p. 24). 
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 Quanto às condições culturais96, ou seja, as relacionadas aos significados compartilhados, não 

podemos deixar de observar que hoje há na sociedade imagens públicas dominantes (como, por 

exemplo, as de que toda a classe política é corrupta), além de impressões e opiniões sobre questões 

polêmicas pré-concebidas. Isso tem contribuído para agravar a crise de confiança nas instituições 

(Executivo, Legislativo, Imprensa). A mídia corporativa, vale lembrar, muitas vezes manipula, 

insulta, julga antecipadamente e destrói o prestígio e a trajetória de quem cruza seu caminho, sejam 

indivíduos ou corporações, auxiliando na composição do imaginário coletivo.  E como nos recorda 

(GOMES, 2008), lidamos o tempo todo “com impressões e opiniões sobre matérias, posições e 

sujeitos, e tudo o mais do domínio das representações, dos valores e do imaginário” (ibid., p. 298) e 

isso é, em grande medida, um fator relevante a desestimular a participação política ou mesmo a criar 

resistências ou tendências no sentido de desqualificar ações governamentais.  

 Há ainda, como proposto pelo referido autor, as condições de natureza instrumental, que 

dificultam a participação dos cidadãos nos movimentos sociais. São as que se referem aos meios e 

modos destinados a assegurar a participação política durante os movimentos de protesto (a questão 

da inclusão digital, por exemplo). Embora no Brasil estejamos vendo uma crescente inclusão digital, 

e os números sejam favoráveis em relação a países com grande contingente populacional como o 

brasileiro, ainda estamos distantes de atingir a totalidade da população, especialmente em regiões 

mais carentes do Norte e Nordeste.  

 Segundo um levantamento realizado com 75 países (a pesquisa foi divulgada em março de 

2017 e realizada em 2016), de diversas regiões do mundo, pela The Economist Inteligence Unit, em 

parceria com o Facebook, com base em várias fontes, entre elas informações da União Internacional 

de Telecomunicações (ITU, na sigla em inglês) e entrevistas com especialistas no tema, o Brasil teria 

ainda 70, 5 milhões de pessoas off-line. São cidadãos que não possuem acesso à internet, seja por 

meio de banda larga fixa ou móvel. O País estaria no décimo lugar do ranking, em melhor posição do 

que países também muito populosos, como China (660,9 milhões) e Índia (864,7 milhões), que 

aparecem no topo da lista, mas ainda haveria milhões de pessoas em condição de exclusão. Ainda 

assim, podemos apontar a acessibilidade como uma questão crítica (BRASIL..., 2017 online; 

INCLUSÃO..., 2017 online; THE INCLUSIVE..., 2017). 

                                                           
96 Entendemos aqui cultura “como mentalidades, valores, convicções e representações compartilhadas”. (GOMES, 2005, 

p. 60).  
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 Mas, para além desta questão da acessibilidade, nota-se ainda o risco da grande quantidade de 

informações desqualificadas disponíveis na rede, que, quando também associada ao pouco preparo 

dos atores sociais para interpretá-las, torna-se um fator de exclusão. Assim, o autor acredita que: 

Por enquanto, o que se vê em geral é que a distribuição desigual de competências 

técnicas, de recursos financeiros e de habilidades educacionais se transforma numa 

nova desigualdade de oportunidades políticas, que ao invés de resolver as 

desigualdades anteriores, torna-as ainda mais graves quando o crescente aumento 

das oportunidades digitais de participação política termina por ficar fora do alcance 

de uma parcela considerável da população (GOMES, 2005, p. 71-72). 

  

 Há uma grande quantidade de informações na internet, “information overflow” (LAHAM, 

2006). Por vezes, muitas são as informações desencontradas, contraditórias ou até mesmo falsas. Vale 

reforçar que nem toda informação política na internet promove a democracia (GOMES, 2005). A 

mesma possibilidade de anonimato que protege a liberdade política contra o controle de governos 

tirânicos é, ao mesmo tempo, reforço considerável para conteúdos e práticas tirânicas, racistas, 

discriminatórias e antidemocráticas que vem ganhando espaço na internet.  

 Numa leitura bastante crítica, em nosso entendimento, em proposição complementar sobre a 

grande quantidade de informação presente na Web, Sylvia Moretzsohon (2007, p. 2) salienta que hoje 

temos a superexposição às informações que “substitui a cegueira pela treva”: 

[...] diante do que estava oculto podíamos ser levados a saber que ignorávamos, e, 

com isso, despertar para a necessidade de saber; pela aparência da visibilidade total, 

somos levados a ignorar que não sabemos, e nos consolamos na ilusão do saber 

(MORETZSOHON, 2007, p. 2).  

Assim, muitas vezes, parece que muito temos falado da Operação Lava Jato, dos escândalos 

políticos, dos desmandos de nossos representantes públicos. Há informações nos noticiários 

diariamente, debates nas redes sociais, e nem por isso a população parece ter chegado a um senso 

comum, e menos ainda a esclarecimentos satisfatórios sobre os acontecimentos, tantos são os 

escândalos, tantos são os políticos envolvidos e os desvios de verba pública noticiados. De qualquer 

forma, consideramos a visão da autora crítica demais e tendemos ao alinhamento com as 

considerações propostas por Martín-Barbero (2009), para quem o que é preocupante é a deficiência 

do sistema educacional e não o aumento da quantidade de informação em um contexto de pessoas 

expostas a conteúdos midiáticos cada vez mais dispersos: 

Hoje há tanta informação que é muito difícil saber o que é importante. Mas o 

problema para mim não é o que vão fazer os meios, mas o que fará o sistema 

educacional para formar pessoas com capacidade de serem interlocutoras 
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desse entorno; não de um jornal, uma rádio, uma TV, mas desse entorno de 

informação em que tudo está mesclado. Há muitas coisas a repensar 

radicalmente. (MARTÍN-BARBERO, 2009 online). 

Atento à relevância das mediações, e de mediadores como jornalistas e educadores, o 

pesquisador se pronuncia sobre a falsa perspectiva de que, com a chegada da internet, não 

necessitamos mais ser representados, seja por partidos políticos, seja pela escola, seja pelo Estado. 

Ele ressalta: “Seguimos necessitando de mediações de representação das diferentes dimensões da 

vida. Precisamos de partidos políticos ou de uma associação de país em um colégio, por exemplo,”, 

afirma (idem).  

 Reforçamos, assim, a ideia de que, se o papel do professor de hoje já não é o mesmo, por outro 

lado, ele passa a ser um facilitador, na medida em que o jovem quer ser protagonista. Da mesma 

forma, o papel do jornalista não é o mesmo, pois o cidadão também está ampliando seu protagonismo 

na esfera pública. Os meios de comunicação, no contexto contemporâneo, são um reconhecido lugar 

de saber. O jornalista tem, nesse cenário, responsabilidade na formação de sujeitos conscientes. Na 

complexidade do entorno social, cabe ao jornalista contribuir para a formação de um leitor capaz de 

pensar criticamente a realidade política que lhe é apresentada pelos meios de comunicação de massa 

e pela internet. Aí está um imenso desafio, na medida em que há uma precarização do ensino de 

Jornalismo, bem como do exercício da profissão, o que seria, entretanto, motivo para outro amplo 

debate. 

 

3.4.3.1. Concentração Midiática 

 

 Outro ponto apontado por diversos autores e que vem sendo debatido mesmo antes da chegada 

da Internet a nossas vidas no Brasil é a grande concentração midiática (GOMES; MAIA, 2008), que 

é uma realidade em nosso País e que, agora, estaria sendo transposta para os domínios da ambiência 

digital.  Mesmo com a ampliação das possibilidades trazidas pela Internet, em termos de liberdade de 

expressão e interatividade, haveria, segundo essa vertente, discursos produzidos pela imprensa 

capitalista (por meio de seus portais, como G1, do Grupo Globo; R7, do Grupo Record; UOL, do 

Grupo Folha) que ainda dominariam a esfera pública digital, posicionada também na lógica do capital.  

Somado a isso, há as mídias que nasceram na própria ambiência digital (Google, Facebook, Twitter 

etc.), mas também atuam na lógica do mercado capitalista (FUCHS, 2015).  Gomes, em complemento 
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a essa questão, faz um alerta: “[...] a maior parte da informação política tem como fonte indivíduos 

privados com interesse político” (ibid., p. 70). 

 Para Avritzer (2014), o que temos na contemporaneidade é um grande debate na esfera pública 

muito enviesado, no qual a mídia eletrônica e a grande imprensa escrita (jornais do porte de O Globo, 

O Estado de S. Paulo, Correio Braziliense, Revista Veja etc.) têm ainda um papel fundamental na 

formação da opinião pública. Sobre a concentração da mídia, um estudo apresentado no livro 

Jornalismo e Política Democrática no Brasil (2008), comprova que um pequeno número de famílias 

controla a grande mídia brasileira97: Saad (Bandeirantes), Abravanel (SBT), Marinho (Grupo Globo); 

Sirotsky (RBS); Mesquita (Grupo Estado); Civita (Grupo Abril); Frias (Grupo Folha); para citar os 

principais exemplos. Nesse sentido, Fuchs (2015) nos convida a questionar “Quem é dono das 

plataformas de Internet? Quem é o dono da rede social? Não são poucos, ou até, muitas vezes, não 

são os mesmos, como no caso da Globo, como o G1. 

 Além disso, a televisão é uma das grandes fontes de informação dos brasileiros, especialmente 

a TV Globo, que, nos protestos de 2013, 2015 e 2016 foi, muitas vezes criticada por suas posições 

ideológicas e tendenciosas. Tal percepção fez com que durante os movimentos de protesto dos últimos 

anos tivéssemos, no Twitter, #globogolpista entre as mais utilizadas hashtags. Segundo Matos (2008, 

p. 34): “A emissora foi acusada de sufocar movimentos populares e aspirações de esquerda em 

episódios como a campanha das Diretas Já, em 1984, e as eleições presidenciais de 1989”. 

 Durante os movimentos que aqui estudamos por diversas vezes ocorreram manifestações que 

hostilizaram representantes da TV Globo, como durante os protestos de junho de 2013, em que Caco 

Barcelos, um dos mais reconhecidos jornalistas integrantes da Globo, foi impedido de avançar em 

uma reportagem durante os movimentos de protesto. 

 O fato é que, no Brasil, há ainda concentração midiática, tendo em vista o domínio dos 

veículos de comunicação por poucos e representativos grupos privados (MATOS, 2008), em 

decorrência das políticas públicas que vêm sendo praticadas pelo Estado nos últimos anos. E sabemos 

que só se forma uma opinião pública democrática se tivermos diversos emissores de mensagens e 

debates consistentes em torno dessas mensagens. Nessa perspectiva, Avirtzer e Costa (2004, p. 84) 

sustentam que “A democracia participativa precisa de uma democratização midiática”.  

 O mesmo autor, embora ateste a concentração da mídia brasileira, por outro lado, não renega 

o papel das redes sociais online na pluralização dos debates e ampliação da liberdade de expressão. 

                                                           
97 Para mais informações sugerimos verificar estudo publicado no livro Jornalismo e Política Democrática no Brasil 

(MATOS, 2008). 
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E acrescenta que há também porosidade para que os meios de comunicação absorvam temas da 

sociedade civil: “Não há dúvida que o campo da esfera pública controlado pelos meios de 

comunicação de massa mostra relativa porosidade para absorver e processar os temas colocados pelos 

atores da sociedade civil” (AVRITZER; COSTA, 2004, p. 721).  Na mesma perspectiva, Maia (2008) 

nos recorda ainda que os membros dos movimentos sociais tentam romper essa lógica e se inserir nos 

debates políticos por meio de entrevistas, programas televisivos, documentários. Assim, segundo a 

autora, percepções e os argumentos geridos em fóruns de debate crítico dessas associações, muitas 

vezes longe da visibilidade midiática, ganham acesso à esfera de visibilidade pública. Como exemplo, 

lembramos o espaço concedido ao MPL, pelo jornal Folha de S. Paulo, em 13 de junho de 2013: “Por 

que estamos nas ruas”, já mencionados no Capítulo I.  

 

FIGURA 35 - JORNALISTAS DA GLOBO SÃO HOSTILIZADOS. 

 

            Fonte: O Dia (2013) 
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3.4.3.2. O risco dos algoritmos para o ambiente democrático 

 

 Para além das questões anteriormente apresentadas, há ainda que se observar que a ambiência 

digital está comprometida ao haver filtros de dados, vigilância sobre cliques e hábitos de operação na 

rede. É cada vez mais relevante observarmos que a maior parte das informações que chegam para 

cada ator social vem como um pacote pré-formatado por algoritmos. O que aparece nas páginas 

iniciais de redes sociais, como o Facebook e Twitter, ou no topo da lista de resultados do Google, são 

conteúdos selecionados por meio de uma fórmula matemática, o algoritmo. 

  Isso faz com que as redes sociais online, o Twitter, por exemplo, sejam direcionadoras de 

conteúdos que as próprias organizações percebem como interessantes aos usuários. Pariser (2011) 

destaca que seriam filtros que manipulam as pessoas, na medida em que os usuários não têm 

consciência dessa mediação. O autor propõe que nessa dinâmica são “empurradas” informações e 

conteúdos por uma espécie de funil por onde só passam as ideias que os algoritmos julgam representar 

a personalidade do usuário, num verdadeiro “filtro bolha”.  

 Ou seja, os usuários ficariam fechados em uma bolha, quando deveriam estar explorando o 

ciberespaço. Podemos argumentar que isso seria uma espécie de enquadramento formatado pelas 

empresas que operam no universo digital, lembrando que o conceito de enquadramento nos remete 

aos processos de agrupar, representar demandas, discursos, narrativas e argumentos (GAMSON; 

MEYER, 1996). As pessoas tenderiam, nessa dinâmica, a agregar discursos e pensamentos sempre 

homogêneos. Marques e Martino (2017) ressaltam que os enquadramentos “servem tanto para 

organizar os elementos discursivos que constituem o problema em pauta quanto para definir os termos 

de seu entendimento coletivo e, assim, da negociação e busca por soluções”. Estaríamos nessa 

perspectiva diante de uma limitação do campo de percepção dos atores sociais. 

 Além disso, na medida em que os conteúdos propostos aos atores sociais reforçam suas 

percepções, gostos e ideologias, estaríamos caminhando, no campo político, para uma sociedade 

polarizada. E, como alguns autores já apontaram (MAIA, 2004; NORRIS, 2000), o dilema 

democrático não se resume à posse de informações, mas estende-se a processos de construção 

discursiva do conhecimento, ou seja, a interações dialógicas, incluindo o contraditório.  

 Eli Pariser (2011) argumenta ainda que essa dinâmica digital complexa pretende definir quem 

somos, dizendo-nos o que acessar e restringindo nossas possibilidades de ampliação de perspectivas. 

Na percepção de Sunstein (OLIVEIRA, 2017), as pessoas operariam na ambiência digital em câmaras 

de eco (echo chambers) nas conversações políticas nas redes sociais.  O professor da Faculdade de 
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Direito de Harvard, Cass Sunstein, aponta para o risco de uma excessiva polarização do debate 

público: “Se as pessoas não se entendem e se enxergam como inimigas, isso pode ser um problema 

para a democracia como um todo” (OLIVEIRA, 2017). Para Fava e Pernisa Júnior (2014, p. 5), a 

crítica “reside no fechamento de potencialidades de navegação e descobertas menos autônomas que 

esses mecanismos instauram”. 

 Mas o algoritmo não é apenas vilão. Pode também ser um agente facilitador em alguns 

momentos. E isso não podemos negar, pois trazem informações, por exemplo, sobre dietas para 

obesos, sobre consumo de alimentos saudáveis para vegetarianos, sobre questões políticas para quem 

demonstra recorrente interesse pelo tema etc. De qualquer forma, percebe-se, em certa medida, uma 

dicotomia, pois um meio que, em princípio, deveria contribuir cada vez mais para somar novas visões 

de mundo e estimular a exploração de conteúdos, afunila as possibilidades para resultados que, em 

sua maioria, confirmam as crenças de cada pessoa. 

 Sistematizamos, a seguir, a partir das ponderações aqui expressas pelos autores críticos, os 

principais entraves levantados sobre as adversidades concernentes à movimentação dos atores sociais 

na esfera digital: 

 

1. Há poucos momentos em que os posts do Twitter satisfazem critérios de racionalidade ou 

razoabilidade argumentativa; 

2. Há grande circulação de ideias pré-formatadas pela mídia corporativa (que tem interesses 

privados) no jogo político; 

3. Há limitações para a participação política em vários campos: cognitivo, cultural e 

instrumental; 

4. Baixo grau de instrução dos atores sociais impede o aparelhamento para a formação de uma 

opinião crítica e qualificada; 

5. Dificuldade dos cidadãos para operar na ambiência digital e consequente exclusão de quem 

não participa da lógica digital; 

6. Há imagens e opiniões pré-concebidas que dificultam o avanço do processo democrático 

também na ambiência digital; 

7. Acessibilidade: há ainda no Brasil 70 milhões de pessoas que não têm acesso à internet; 

8. Grande quantidade de informação disponível na rede, bem como informações desencontradas 

ou até falsas, dificultando os debates; 

9. Concentração midiática transposta para o âmbito digital; 
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10. Algoritmos como direcionadores da tomada de decisões políticas ou como meio de alienação. 

 Verifica-se que, para a vertente mais pessimista, o “[...] modelo de esfera pública que exige 

dos cidadãos um engajamento e racionalidade constantes parece ser pouco correspondente à realidade 

social contemporânea” (MARQUES, 2006, p. 183), e isso vale para a comunicação política.  
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CAPÍTULO 4 - METODOLOGIA 

 

4.1. AS ESCOLHAS DO PROCESSO DE TRABALHO 

 

A metodologia empregada para a produção do presente trabalho é composta de: pesquisa 

bibliográfica, pesquisa empírica qualitativa e quantitativa, envolvendo a análise de 900 posts 

coletados do Twitter no período das manifestações de junho de 2013, março de 2015 e março de 2016, 

como já explicitado anteriormente. Trata-se de uma triangulação metodológica, que envolve 

observação da movimentação da imprensa, observação dos atores sociais na rede Twitter, leitura de 

artigos acadêmicos, obras específicas contendo artigos de urbanistas, sociólogos, historiadores e 

antropólogos, buscando um olhar multidisciplinar para tratar do tema proposto.  

 Num primeiro momento, percorremos o caminho de observar o estado da arte, realizando 

uma ampla revisão bibliográfica sobre o tema, na qual buscamos articular as proposições teóricas 

atreladas às nossas fontes de referência, em uma tentativa de apoiar e aprofundar nosso estudo 

empírico. Nosso objetivo foi traçar, como proposto por Luna (1998), um quadro completo sobre a 

questão investigada, descrevendo o estado atual do conhecimento produzido na área de pesquisa, 

dentro do desafio que a questão dos movimentos sociais contemporâneos nos impõe.  

Posts coletados do Twitter foram o ponto de partida para a realização de uma análise de 

conteúdo, que teve por objetivo mapear a forma como têm se comportado os manifestantes durante 

os movimentos de protesto no Brasil nos últimos anos. Optamos pela análise de conteúdo98 por 

acreditarmos que no caso de um estudo envolvendo um tema complexo como a movimentação dos 

atores sociais em protestos nas redes digitais, tal metodologia nos abre oportunidades para 

observarmos a complexa configuração em que se estabelecem as relações em momentos críticos na 

atualidade. Como nos sugere Fragoso et. al. (2012, p. 15), a pesquisa social sempre foi difícil, e a 

possibilidade de observar a sociedade em uma escala ampla sempre pareceu remota. Nesse sentido, 

“[...] a internet deu aos cientistas sociais um presente”. Como propõem as autoras: “A internet nos 

permite ver mais interações sociais do que jamais esperávamos”. 

                                                           
98Bardin (2010, p. 38) define a análise de conteúdo como “[...] uma técnica de investigação que tem por finalidade a 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação”, mas o mesmo autor traz a 

possibilidade de realizações de inferências num processo híbrido de análise de dados.  
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Entretanto, para dar conta da complexidade da vida social on-line, entendemos que teríamos 

que lançar mão de uma metodologia que agregasse métodos quantitativos99 e qualitativos100. Existe 

uma crença entre os positivistas de que é pelas técnicas estatísticas, cada vez mais sofisticadas, que 

conseguimos atingir a objetividade. Mas acreditamos que a construção de técnicas “passa pela 

subjetividade dos pesquisadores e que as proposições e construções que as constituem introjetam 

interesses dos mais diferentes matizes” (MINAYO, 2009, p. 23). 

Como propõe Minayo (2009, p. 14), a metodologia é “o caminho do pensamento e a prática 

exercida na abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as 

técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e sua 

sensibilidade)”. Assim, nossa proposta não se restringiu à análise de conteúdo, mas foi ampliada. A 

fim de desvendarmos as hipóteses elaboradas na presente tese, agregamos: 

 

1. Revisão bibliográfica, incluindo também obras e estudos compilados sobre o tema das 

manifestações (Cidades Rebeldes, 2013; Manifestações de Junho no Brasil, Praças dos 

Indignados no Mundo, 2014, entre outros). 

2. Análise de Conteúdo (posts de Twitter) 

3. Consulta a matérias de jornais (Jornal Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo) e de outras 

mídias de massa (Revista Exame, Revista Carta Capital, Revista Veja, El País), que nos 

deram sustentação.  

4. Consulta a dados abertos de institutos de pesquisa (IBGE, Datafolha, IPEA, entre outros). 

  

A análise de conteúdo foi por nós estruturada dentro da perspectiva proposta por Bardin 

(2010), ou seja, foi utilizada como um instrumento de diagnóstico, mas fomos mais longe, de modo 

a trabalhar com inferências ou interpretações causais que nos levaram à ampliação de nosso olhar 

sobre o objeto estudado. Nesse sentido, acreditamos que estruturamos uma análise que não foi 

meramente quantitativa, como proposta no passado, o que é admitido pelo autor. “A abordagem não 

quantitativa recorre a indicadores não frequenciais susceptíveis de permitir inferências. Por exemplo, 

a presença (ou a ausência) pode constituir um índice tanto (ou mais) frutífero que a frequência de 

aparição”, explica Bardin (2010, p. 140).   

                                                           
99 “O método quantitativo, como o próprio nome indica, caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas 

modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estáticas” (RICHARDSON, 2008, 

p.70). 
100Os pesquisadores qualitativos “estão preocupados com o processo e não simplesmente com os resultados e o produto”. 

“[...] Os significados, a interpretação, surgem da percepção do fenômeno visto num contexto” (TRIVINOS, 1990, p. 129). 
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Como sustenta Minayo (2009, p. 21), “O universo da produção humana que pode ser resumido 

no mundo das relações, das representações e da intencionalidade e é objeto da pesquisa qualitativa 

dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores quantitativos”. Dessa forma, segundo, 

Goode e Hatt (1973, p. 39): 

 

A pesquisa moderna deve rejeitar como uma falsa dicotomia a separação entre 

estudos “qualitativos” e “quantitativos”, ou entre ponto de vista “estatístico” e “não 

estatístico”. Além disso, não importa quão precisas sejam as medidas, o que é 

medido continua a ser uma qualidade.  

Assim, acreditamos que esse caminho nos auxiliou a evitar distorções na condução da 

pesquisa, possibilitando uma margem de segurança quanto às inferências. Permitiu o aprofundamento 

dos dados e análise dos resultados. Ao utilizarmos também pesquisa qualitativa, acreditamos que 

tivemos apoio para responder questões muito particulares no campo dos significados, dos valores, 

das atitudes, a fim de que observássemos de forma mais plena o conjunto de fenômenos humanos que 

fazem parte do social que se opera nas redes digitais.  

 

4.2. ANÁLISE DE CONTEÚDO DE POSTS DO TWITTER 

 

A escolha da análise de conteúdo deveu-se ao fato de tal método nos permitir não só uma 

análise aprofundada dos posts que levantamos do Twitter, mas também das articulações sociais, por 

meio das mensagens trocadas pelos internautas. Houve ainda a possibilidade de verificarmos como 

os fatos foram sendo reelaborados através de debates que se processaram nessa rede digital, gerando 

novos posicionamentos e desdobramentos. Além disso, o Twitter foi escolhido porque é uma 

ferramenta menos afetada pelos algoritmos de filtragem em relação ao Facebook (TUFEKCI, 2015), 

por ser potencialmente mais democrático e mais público (RECUERO et al., 2017) e pela facilidade 

de coleta de dados. 

Para iniciar o trabalho realizamos uma coleta de posts do Twitter utilizando palavras-chave 

abrangentes, concernentes a cada período observado. Isso porque estamos tratando de uma pesquisa 

com duração de quatro anos e que, inicialmente, estruturava-se em demandas múltiplas, ou seja, em 

2013 havia temas relativos aos jogos esportivos que se processaram no Brasil (Copa das 

Confederações, que ocorreu em junho 2013, e Copa do Mundo, que seria realizada no País em 2014); 

questões relativas a transporte, saúde, educação, além da corrupção no cenário político nacional. 

Nessa etapa a busca continha termos como #primaverabrasileira, #copapraquem, #obrasilacordou, 
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#nãosãoapenas20centavos, #tarifazero, #saudepadraofifa101, entre outros, inclusive alguns dos que 

adotamos até o final do trabalho.  

A coleta dos dados foi feita por meio da ferramenta de localização semântica Seekr 

(atualmente a empresa chama-se Hi Plataform102, pois foi vendida). Trata-se de um mecanismo que 

realiza a busca a partir de hashtags previamente selecionadas, e que foi primordial para o 

desenvolvimento da metodologia que nos apoiou para a realização da categorização e análise do 

material capturado do Twitter.  

Em 2015 e 2016, também por busca semântica, utilizando hashtags, foram sendo incorporados 

ao monitoramento outros termos (#forarenan103, panelaço104 etc.). Isso ocorreu devido à própria 

ambiência encontrada na rede, e também pela percepção da autora do que estava ocorrendo na 

sociedade e sendo reproduzido nos noticiários da mídia corporativa. Assim, se em 2013 tínhamos em 

nossa busca preliminar palavras como: #midianinja, #saudepadraofifa; em 2015 e 2016 já apareciam 

também termos como #foradilma, #forarenan, pela necessidade apresentada pela conjuntura. Em cada 

etapa, foram coletados números elevados de posts (muitas vezes chegamos a mais de 10 mil posts em 

um único dia). Os posts foram analisados até chegarmos à escolha das palavras que comporiam a 

próxima etapa de trabalho. 

 Realizamos então um recorte, que contemplou a priorização das palavras/hashtags 

(#globogolpista #vemprarua #acordabrasil #protestobr #protestosbr protestosp #mudabrasil), sendo 

as demais desprezadas. Optamos por palavras genéricas, evitando expressões que pudessem trazer 

distorções ao trabalho, como #foradilma, #impeachment, que consideramos tendenciosas. Entretanto, 

junto a essas hashtags citadas, que nos ajudaram a mapear o cenário de demandas políticas (2015, 

2016), mantivemos, especificamente em 2013, outras relativas àquele ano, como (#MPL 

#movimentopasselivre #20centavos #vintecentavos), conforme tabela 4, por entendermos que nos 

auxiliariam no monitoramento das demandas múltiplas e a observar a diversidade da ambiência do 

debate que se processou naquele período. Assim, tanto as demandas de junho puderam ser mapeadas 

de forma abrangente, como as de 2015 e 2016. As hashtags escolhidas, entretanto, não nos eximiram 

                                                           
101 Os manifestantes saíram às ruas pedindo saúde, educação, etc., no padrão FIFA, ou seja, almejavam que os mesmos 

investimentos feitos em estádios e nos jogos esportivos que aconteciam no Brasil fossem feitos em áreas estruturais. 
102 Disponível em: https://www.hiplatform.com/ Acesso em: 8 jan. 2018. 
103 #forarenan foi uma hashtag usada em alusão ao político Renan Calheiros, que se tornou um dos principais alvos das 

críticas nas ruas em 2016. Para mais informações: http://epoca.globo.com/politica/noticia/2016/12/fora-renan-cai-no-

gosto-dos-manifestantes.html 
104 Panelaço foi um recurso utilizado pelos cidadãos brasileiros para protestar. Utilizando-se do barulho que realizavam 

de suas janelas com panelas em punho, eles procuravam protestar contra a situação, contra depoimentos de políticos na 

TV etc. Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/panelacos-acontecem-em-pelo-menos-14-capitais-durante-

programa-do-pt-18735063. Acesso em: 11 fev. 2018. 

https://www.hiplatform.com/
https://oglobo.globo.com/brasil/panelacos-acontecem-em-pelo-menos-14-capitais-durante-programa-do-pt-18735063
https://oglobo.globo.com/brasil/panelacos-acontecem-em-pelo-menos-14-capitais-durante-programa-do-pt-18735063
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da observação dos mais variados tópicos de debate. Assim, para citar um exemplo, usando 

#vemprarua, encontramos posts do tipo “Tinham que convocar o exército #bolsonaropresidente2015 

#intervencaomilitarja http://t.co/5IVLKiwAP4”, que mostrava tendência de polarização dos 

movimentos e pedido de volta dos militares. 

 

POST  1 - MANIFESTANTE DEFENDE INTERVENÇÃO MILITAR PARA CRISE POLÍTICA. 

 

SANTOS, Fabio (@fabiohemtov). “Tinham que convocar o exército #bolsonaropresidente2015 #intervencaomilitarja” 

13 de março de 2015, 12h31. Twitter. Disponível em: http://Twitter.com/fabioshemtov/statuses/576465721347186688.   

 
 

Já os termos “globogolpista” e “protestosp” foram incluídos pelas seguintes razões: o primeiro 

por necessidade de mapeamento do relacionamento entre grande imprensa e atores sociais no período, 

que se apresentou bastante controverso: hostilidade à mídia institucional, acusações à rede Globo de 

cobertura favorável à derrubada de Dilma (DEPOIS..., 2016 online). Além disso, em alguns 

momentos em 2015 e 2016 a hashtag #globogolpista foi uma das mais utilizadas no Twitter, entrando 

nos trending topics, como foi constatado em março de 2016, quando, no dia 11, a referida hashtag 

chegou ao segundo lugar entre as mais referenciadas no Twitter.  

http://t.co/5IVLKiwAP4
http://twitter.com/fabioshemtov/statuses/576465721347186688
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      FIGURA 36 - MANIFESTANTE ENTRA AO VIVO EM TELEJORNAL. 

 

                        Fonte: JC Online. Disponível em <http: goo.gl/KHe2jZ 

                        content_copy>. Acesso: 11 fev. 2018. 

 

 Isso ocorreu após uma passagem da repórter Giovana Teles para o Jornal da Globo, na noite 

de 10 de março, em que um homem ficou ao lado da jornalista mostrando um cartaz com a mensagem: 

“#Globo Golpista quer incendiar o país”. A repórter falava sobre a Operação Lava Jato, em frente ao 

Congresso Nacional, em Brasília. 

 Já a hashtag protestosp foi escolhida por ter sido São Paulo um dos maiores centros de 

concentração dos protestos durante todas as datas estudadas, como demonstramos na parte 

introdutória de nossas ponderações. Além disso, impusemos uma delimitação de horários e de datas 

a serem trabalhadas (especialmente no caso dos movimentos de 2013, veja tabelas 4 e 5). Em junho 

de 2013 escolhemos trabalhar com datas de destaque dentro da segunda quinzena do mês, período 

que consideramos que as manifestações já tinham um encaminhamento político, evitando, assim, 

distorções metodológicas. Para a escolha sustentada das datas, em 2013,  baseamo-nos também em 

ponderações e observações realizadas em estudos de Gohn (2014); Figueiredo (2014) e Maradei 

(2016) sobre os movimentos de junho.   



156 
 

 Dessa forma, chegamos a 900 posts para realização da presente análise, sendo 300 de junho 

de 2013 (150 do dia 20 de junho; 75 do dia 26 e 75 do dia 30), 300 de março de 2015 (150 do dia 13 

de março e 150 do dia 15 de março) e 300 de março de 2016 (150 do dia 13 e 150 do dia 18 de março), 

que foram criteriosamente analisados. As amostras homogêneas nos movimentos pró governo e 

contra buscaram não nos levar a distorções (vide tabela 5). 

 

4.3. SEGUNDA ETAPA: CATEGORIZAÇÃO E ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS POSTS 

 

 Feito esse recorte, passamos ao trabalho em que nos debruçamos sobre o material de forma 

mais individualizada. Utilizamos categorias especificamente definidas, com o auxílio de planilhas de 

Excel e, posteriormente, elaboramos gráficos estruturados para a sustentação de nossas análises. 

Realizamos, inicialmente, um pré-teste e avançamos, mediante ajustes que se fizeram necessários 

para o bom desempenho do processo de trabalho. Nessa etapa, definimos os parâmetros das 

categorias, como, por exemplo, o que entenderíamos por violência. Os pré-testes, realizados para cada 

bloco de twittes (2013, 2015, 2016) foram fundamentais para alinhamento de pequenas distorções e 

inconsistências metodológicas, comuns a todo processo de pesquisa empírica. 

 Cada post foi aberto e analisado individualmente, dentro de sua particularidade e chegamos, 

inclusive, em casos de maior relevância e interesse para a investigação, a nos aprofundar nos debates 

decorrentes das postagens, ou seja, nos desdobramentos que os twittes traziam (como no caso do post 

de 2016, em que a polícia aparece abraçada com manifestantes em ato de confraternização entre 

instituição e sociedade - vide post 24 ). Também o desafio da perseguição do ator social por trás dos 

posts que circularam na rede só foi possível por termos optado pela metodologia individualizada de 

análise. O perfil de cada ator social foi rastreado, chegando, muitas vezes, a extrapolar o espaço do 

Twitter, com o objetivo de desvendar quem foram os atores que tomaram parte do processo de 

deliberação na esfera digital105. Sistematicamente trabalhamos dentro da seguinte perspectiva: 

                                                           
105 Como muitas vezes não foi possível identificar o ator social pelo perfil da rede social, buscamos encontrar mais pistas sobre os 

atores em outras redes, utilizando o Google. Entretanto, cabe ressaltar que a visualização de quem opera na rede ainda é um imenso 

desafio por várias razões: falta de conhecimento por parte do pesquisador de alguns atores que são formadores de opinião, embora esse 

desafio possa ser transposto observando outros indicadores (seguidores, frequência de postagens etc.). Também há questões como a 

existência de perfis privados nas redes, identificação por apelidos (que muitas vezes não nos deixam perceber sequer o sexo do ator); 

existência de coletivos, organizações ou jornalistas que se apresentam com nomes genéricos, entre outros fatores. 
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TABELA 4 - 1ª. FASE – JUNHO DE 2013. 

Data Ano Demanda Horário da Coleta Hashtags de busca Número de Posts 

Coletados 

20/06 2013 Demandas múltiplas 

com forte cunho político 

Horário do Protesto: 

Entre 20h45 e 21h00 

 

#globogolpista #vemprarua #acordabrasil 

#protestobr #protestosbr 

#protestosp #mudabrasil  

#20 centavos 

#vintecentavos #MPL #movimentopasselivre 

150 

26/06 2013 Demandas múltiplas 

com forte cunho político 

Horário do Protesto: 

Entre 14h27 às 14h36 

 

#globogolpista #vemprarua #acordabrasil 

#protestobr #protestosbr #protestosp #mudabrasil          

#20 centavos #vintecentavos #MPL 

#movimentopasselivre 

75 

30/06 2013 Demandas múltiplas 

com forte cunho político 

Horário do Protesto: 

Entre 15h e 21h 

#globogolpista #vemprarua #acordabrasil 

#protestobr 

#protestosbr #protestosp #mudabrasil  

#20 centavos 

#vintecentavos 

#MPL  #movimentopasselivre 

75 

Fonte: Elaboração do autor 
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O dia de 20 de junho foi considerado porque mais de um milhão de pessoas foram 

às ruas, em 75 cidades, e, na ocasião, ocorreu tentativa de invasão do Itamaraty. O dia 26 

de junho por ser um momento em que houve importante confronto com a polícia durante 

jogo em Belo Horizonte entre Brasil e Uruguai pela Copa das Confederações, que estava 

sendo realizada no Brasil106. A essa altura já tínhamos na pauta temas como PEC 37, que 

limitava o âmbito da atuação do Ministério Público, altos gastos públicos para a 

realização da Copa no Brasil em 2014, mesclando-se entre as demandas populares: saúde, 

educação, críticas ao governo, o que dará sustentação a nossas observações.  E, por fim, 

o dia 30 de junho foi utilizado como data de fechamento do mês, e por se tratar de uma 

data emblemática, como já apontamos na parte introdutória, quando milhares de pessoas 

que lotavam o Maracanã cantaram à capela o Hino Nacional Brasileiro, antes do jogo da 

final da Copa das Confederações. Também utilizamos o último dia do mês, a fim de 

estabelecer uma complementação de informações e realizar o fechamento da observação 

das Jornadas de Junho. 

 Já em março de 2015 e março de 2016, nos atentamos sobre quatro datas de 

relevante articulação. No dia 13 de março de 2015, partidos de esquerda, centrais sindicais 

e movimentos sociais realizaram um ato em defesa da Petrobras e contra um ajuste fiscal 

anunciado pela presidente poucos meses antes. No dia 15 as manifestações foram pelo 

impeachment da Presidente. Por fim, tomamos também para nosso estudo os movimentos 

ocorridos em março de 2016, ocasião que refletiu o agravamento da Operação Lava Jato, 

vazamento de escutas telefônicas, rebaixamento do Brasil junto a agências internacionais, 

numa séria crise institucional para o governo, gerando, inclusive, divergências entre os 

poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). Na oportunidade foram realizados protestos 

em 13 de março (pró-impeachment) e 18 de março (contra o impeachment). 

 

  

                                                           
106 Dados obtidos em estudos publicados na obra de Figueiredo (2014, p. 20-22). 
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TABELA 5 - 2ª. FASE – IMPEACHMENT - QUESTÕES POLÍTICAS E 

CORRUPÇÃO. 

Data Ano Demanda 
Horário 

da Coleta 
Hashtags de busca 

Nº de Posts 

Coletados  

13/03 2015 
Contra 

impeachment 

Horário 

do 

Protesto 

Entre 15h 

e 18h20 

#globogolpista 

#vemprarua #acordabrasil 

#protestobr #protestosbr 

#protestosp #mudabrasil 

150 

15/03 2015 
Pró 

Impeachment 

Horário 

do 

Protesto 

Entre 15h 

e 17h32 

#globogolpista 

#vemprarua #acordabrasil 

#protestobr #protestosbr 

#protestosp #mudabrasil 

150 

13/03 2016 
Pró 

Impeachment 

Horário 

do 

Protesto 

Entre 15h 

e 19h 

#globogolpista 

#vemprarua #acordabrasil 

#protestobr #protestosbr 

#protestosp #mudabrasil 

150 

18/03 2016 
Contra 

Impeachment 

Horário 

do 

Protesto 

Entre 15h 

e 21h 

#globogolpista 

#vemprarua #acordabrasil 

#protestobr #protestosbr 

#protestosp #mudabrasil 

150 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

As hashtags nos auxiliaram no processo como uma bússola social, demonstrando 

que, hoje, elas funcionam quase como um termômetro do cotidiano. Foi por meio delas 

que chegamos à categorização das temáticas, observando a frequência com que 

apareceram, sem, contudo, incorrer no erro de considerar os momentos históricos 

estanques ou mesmo deixando de observar os processos em suas particularidades. Nossas 

análises foram feitas tendo em vista que os movimentos sociais e as articulações que 

ocorreram durante os mesmos foram processos complexos e, portanto, foram 

detalhadamente analisados e contextualizados. Em diversas oportunidades nos valemos 

também de noticiário da mídia corporativa, pois, sem tal referência, não conseguiríamos 
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dar resposta a algumas de nossas dúvidas sobre as interferências da imprensa nos 

processos de formação da opinião pública na atualidade e também em relação ao papel 

das redes digitais nesse processo. 

Dessa forma, diante do exposto, apresentamos as categorias de análise que 

lançamos mão para nos auxiliar a desvendar nossos objetivos e certificar nossa hipótese. 

Foram elencadas as seguintes categorias para o trabalho: 

1. Violência: Nas postagens foram identificados posts com teor de violência, ou 

seja, aqueles que faziam menção a um fato violento ou que traziam uma 

expressão que consideramos ser violenta à honra e dignidade dos atores 

presentes na rede, fossem eles cidadãos, organizações, instituições públicas ou 

privadas. Estabelecemos que palavras que se referissem a instituições ou 

pessoas como golpista, vândalos, ou posts que retratassem atos como: “mulher 

atropela militante do PT”, invasões, depredações fossem respectivamente 

considerados como violência. Observamos ainda: a. Frequência em que 

apareceram; b, Principais momentos em que apareceram; c. Justificativas com 

os contextos (Copa, Pec 37, impeachment, etc.); 

2. Conteúdos com humor ou ironia: Categoria dedicada a rastrear como os atores 

sociais processaram o humor nas redes durante as articulações de protesto e 

quais os temas que mais mereceram a atenção dos cidadãos com essa 

conotação.  Lembrando que o humor é uma categoria polêmica. Recuero e 

Soares (2013) ressaltam que compreende “toda uma forma de contexto 

diferenciada para a interação, onde a fala pode ser compreendida a partir de 

diferentes elementos”, ou seja, ambiguidade, o paradoxo e múltiplas 

interpretações da realidade. Por ironia entendemos a utilização de palavras que 

manifestam o sentido oposto do seu significado literal. Nessa categoria 

incluímos também os memes; 

3. Demandas dos cidadãos: Monitoramos quais foram, em que momentos e 

contextos apareceram, por que razões, picos, repetições, eventuais variações 

no curso de nossas observações: saúde, educação, segurança, PEC 37, saída 

da presidente, entre outras. As demandas foram também observadas pela 

recorrência de hashtags no decorrer do processo e com o apoio da observação 

do enquadramento do tema ao noticiário jornalístico do período. Mapeamos a. 
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Principais demandas por período observado; b. Demandas recorrentes; c. 

Picos de demandas e suas razões conjunturais; 

4. Atores sociais: Nessa etapa pesquisamos quem foram os atores sociais, quais 

foram as organizações e outros atores que estiveram na rede digital durante os 

movimentos de protesto fazendo reivindicações. Quais os atores sociais que 

participaram do debate. Essa informação mostrou-se de difícil perseguição, 

tendo em vista que, muitas vezes, eles aparecem camuflados em identidades 

fundidas, por exemplo, um jornalista que se apresenta como cidadão, um 

político travestido de ator social comum e que é, na verdade, um grande 

influenciador. Entretanto, para driblar essas questões, utilizamos o número de 

seguidores, a busca pelo nome em outras redes, apoio no Google, quando não 

havia no Twitter uma descrição mais detalhada. Ainda assim, ressaltamos que 

esse é um desafio ainda a ser transposto na rede. A identificação precisa dos 

atores que transitam no debate e suas identidades é um enorme desafio107; 

5. Postagens convocatórias: em que medida e de que forma os twittes foram 

utilizados para ativar, organizar e convocar os atores sociais para os 

movimentos; 

6. Cunho político partidário: verificamos se o post tinha algum cunho político 

partidário. Para que fosse incluído nessa categoria o post teria que ter menção 

expressa a partido ou político: PT, MDB, etc., Dilma, Lula, etc., ou a 

expressão “Coxinha”, que é extremamente remissiva ao PSDB, e notadamente 

conhecida no cenário político nacional para se referir às pessoas de direita ou 

alinhadas ao referido partido e suas ideias. Embora tenhamos observado 

movimentações políticas, ativismo em todas as fases dos protestos, em todos 

os anos estudados, a categorização teve por objetivo mapear a lembrança e o 

destaque dado aos representantes que estiveram envolvidos em corrupção, 

bem como aos partidos aos quais eles estavam ligados. Observamos: 

principais políticos em evidência, razões para essa evidência no contexto 

comunicacional; 

                                                           
107 Como estamos diante de um trabalho que se propõe a observar o debate dos atores na esfera pública, 

procuramos não desprezar nenhum ator pela sua representatividade na rede, por a nós interessa saber o que 

pensam as minorias. Outra questão é que há ferramentas que simulam o número de seguidores, como é de 

conhecimento público, o que pode dar uma leitura equivocada em relação à influência do ator social no 

campo do debate. 
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7. Formas de geração de conteúdo: A proposta foi verificar o nível de debate dos 

cidadãos, se apenas reproduzem ou se produzem conteúdos nas redes, o que 

faz toda diferença como indicativo para as análises da forma como se processa 

o debate e se manifesta a opinião pública em momentos de movimentação dos 

atores na esfera pública digital durante os protestos. 

 

7.1. Subcategorias 

a. Retweet (quando o ator está apenas redirecionando uma mensagem já 

elaborada por outrem). 

b. Twittes com links (para onde nos remeteram os posts, ou seja, de onde vem 

a informação: imprensa, outras redes sociais).  

c. Posts genuínos (genuíno do cidadão, ou seja, postagens que são totalmente 

elaboradas pelo ator social, partem de uma manifestação própria). 

 

Além disso, nessa categoria agregamos os posts com link e retwitte, e observamos 

de onde eles partiam, ou seja, quem eram os autores originais das postagens (formadores 

de opinião, políticos, cidadãos), ou de que espaços eram provenientes (outras mídias 

digitais, grande imprensa). No caso de grande imprensa, investigamos e, por meio de 

gráficos demonstrativos, apontamos quais os principais veículos da imprensa corporativa 

que nortearam o debate. Por grande imprensa ou mídia corporativa endentemos os 

conglomerados de comunicação, incluindo os portais UOL, R7, Terra, entre outros que 

fazem parte da mídia capitalista. 

 

8. Compartilhamentos, likes, retwittes: medimos, por fim, o número de 

compartilhamentos, likes e retwittes dos posts. A partir deste indicativo, 

elencamos os dois posts mais prestigiados de cada período e buscamos tecer 

alguns comentários acerca dos mesmos, vislumbrando compreender por que 

se destacaram.  
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CAPÍTULO 5 - AUDITANDO OS DADOS     

 

 O Twitter foi criado em 2006 para publicação de pequenas mensagens de até 140 

caracteres. Entretanto, a ferramenta permite, por meio de recursos, a propagação de 

mensagens compactadas (vídeos, fotos, textos jornalísticos), provenientes de outros 

espaços (mídia corporativa, outras redes sociais online, como Instagram e Facebook, por 

exemplo).  

 Os dados de número de usuários do Twitter (RODRIGUES, 2017, online) no 

Brasil são controversos e pouco divulgados, tendo em vista que a rede não é a mais 

acessada e não tem apresentado avanços substanciais, especialmente em comparação com 

o Facebook e o Instagram. Para se ter uma ideia, em julho de 2017 havia 328 milhões de 

usuários no Twitter no mundo. Em contrapartida, o Instagram, em abril do mesmo ano, 

chegou à marca de 700 milhões de usuários no mundo, em um ritmo de crescimento mais 

rápido. Somente no Brasil, onde aparece em segundo lugar entre os campeões de registros 

do Instagram (atrás dos Estados Unidos), são 45 milhões de usuários (INSTAGRAM 

CHEGA... online, 2017). 

 Mas o Twitter tem se esforçado, incluindo recursos como o “moments”, que 

permite ver listas de postagens temáticas feitas a partir da curadoria de jornalistas 

(lançado no final de 2015) e, desde novembro de 2017, liberou também um novo limite de 

280 caracteres. O objetivo com tal medida é que as pessoas gastem menos tempo editando seus 

textos e tenham mais facilidade para dizer o que querem (TWITTER AUMENTA... 2017, online). 

 A interface simplificada e a facilidade de publicar mensagens por meio de 

dispositivos móveis, como celulares e tablets, têm dado ao Twitter um papel importante 

durante movimentações de protesto (RECUERO et al., 2014), e, por isso, ele foi escolhido 

como ambiência para o nosso estudo. Além disso, nesse espaço se processam interações 

pertinentes com o meio jornalístico, ou seja, é um ambiente alternativo de produção de 

notícias e formação de opinião, o que atende às necessidades de observação propostas por 

nosso trabalho. Como sugere Zago (2013, p. 213):  

 

Da mesma forma como os veículos se apropriam desses espaços 

para distribuir notícias, também os interagentes podem utilizar 

sites de redes sociais para comentar – expressar opinião, criticar, 

reagir com humor a determinados acontecimentos jornalísticos – e 

para filtrar – postar pequenas notas, links ou manchetes – notícias, 

vindo a contribuir para uma recirculação jornalística.  
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 Assim, em nosso entendimento, tal ambiência é muito relevante para o nosso 

estudo, tendo em vista que queremos observar como se processa a formação da opinião 

pública na sociedade contemporânea. Em tal espaço ocorrem também interlocuções dos 

ativistas durante os protestos: movimentações, propagação de memes, de hashtags 

emblemáticas que se tornam “bandeiras” sociais, como #vemprarua, #naovaitergolpe, 

#impeachmentday; #globogolpista, #vemprademocracia. 

 Para Santaella, trata-se de “um espaço colaborativo no qual questões, que surgem 

a partir de interesses dos mais microscópicos aos mais macroscópicos, podem ser 

livremente debatidas e respondidas...”. (SANTAELLA; LEMOS 2011, pp. 66-67). 

Segundo o posicionamento das autoras, nessa rede há uma perspectiva relacional diversa 

das outras redes sociais, na medida em que nos deparamos com uma ecologia complexa 

de veiculação de ideias.  

 

5.1. ANÁLISE DE DADOS 

 

Antes de avançarmos, lembramos novamente, como já explicado no capítulo IV, 

que a proporcionalidade de posts estabelecida para cada período foi de 300 twittes. Em 

2015 e 2016, tivemos dois momentos históricos claros de posicionamento: contra e a 

favor do governo e, em cada data estudada, recuperamos 150 posts. No ano de 2013 

distribuímos os posts da seguinte forma: 150 no dia 20, 75 no dia 26, e 75 no dia 30 de 

junho, a fim de alcançarmos a mesma amostragem (300 twittes no período). Com o 

objetivo de aprofundarmos nossas análises, em alguns momentos, agruparemos os dias 

26 e 30 em um único bloco, com 150 posts.  

Verificando os resultados obtidos em nossa pesquisa, inicialmente, cabe observar 

que do total dos 900 posts auditados detectamos os homens como maioria na rede digital, 

assim como já havia sido constatado nas pesquisas realizadas pelo Instituto Datafolha nas 

ruas. Os cidadãos (homens e mulheres) aparecem em maior número do que instituições: 

imprensa, sindicatos, partidos, mídia alternativa etc. Entretanto, a categoria que agregou 

os atores sociais foi complexa e desafiadora para a análise. Não há na verificação dos 

dados a precisão que gostaríamos de entregar.  

O motivo é que os atores sociais aparecem, muitas vezes, camuflados na rede 

digital, ocupando outras posições (partido, formador de opinião com codinome de 

usuário, por exemplo).  Essa troca de posições, por vezes, é realizada com intenções de 
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manipular a opinião pública, aumentar a visibilidade de partidos, sem comprometimento 

ideológico declarado. Em outras oportunidades, o papel difuso dos atores sociais ocorre 

pela própria dificuldade de reconhecimento dos atores por parte do pesquisador (atores 

com nomes que não demonstram o sexo e nem de forma precisa a origem de quem está 

por trás da conta).  

Ainda que, em muitos casos, tenhamos utilizado de recursos paralelos, como 

pesquisa do ator social em outras redes (fomos, muitas vezes, ao Facebook, vasculhamos 

pistas no Google); visualização de seguidores, a fim de descobrir formadores de opinião 

(indicativo que pode ser mascarado pelo uso de subterfúgios para angariar adeptos para a 

conta); ressaltamos as dificuldades encontradas neste item. Entretanto, optamos por 

manter os dados indicativos encontrados, pois a proporcionalidade nos dá sinais concretos 

de que: homens foram maioria no debate, a imprensa aparece muito mais nas replicações 

das mensagens (nos links e retwittes) do que como fonte primária em nossa amostragem, 

e o espaço digital revela-se relevante para a explanação de ideias de cidadãos comuns, 

ainda que, muitas vezes, influenciados pela percepção apontada pela mídia corporativa.  

Vejamos o que encontramos em cada período: 

 

TABELA 6 - ATORES SOCIAIS POR PERÍODO 

 
20/06/

13 

26/06/

13 

30/06/

13 
13/06/2015 15/03/2015 13/03/2016 18/03/2016 

Total 

de posts 
150 75 75 150 150 150 150 

Cidadã

o 
50% 61% 50% 49% 47% 55% 54% 

Cidadã 40% 24% 29% 21% 43% 35% 37% 

Outros* 10% 15% 21% 16% 4% 10% 9% 

Fonte: Elaboração da autora. 

*A categoria “outros” refere-se aos atores sociais provenientes da mídia corporativa e alternativa, partidos, 

políticos, formadores de opinião, sindicatos, grupos diversos, empresas etc., que se manifestaram no Twitter 

no período e que puderam ser identificados como tal. Lembrando que a identificação dos atores sociais, 

metodologicamente, ainda é um grande desafio para os pesquisadores. 

 

 Na Twitter detectamos a presença de manifestantes de todo País: Florianópolis 

(Santa Catarina). Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), São 

Paulo (São Paulo), Araraquara (São Paulo), Caruaru (Pernambuco), Goiânia (GO), entre 
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outros estados e municípios. Observamos ainda vozes de outros países que integraram o 

debate em muitos momentos, em todas as etapas de nossa auditoria: Bordeaux (França). 

Flórida (Estados Unidos), Londres (Inglaterra), para citar alguns exemplos. 

Porém, não foi todo ator que nos deu a possibilidade de identificar sua localização, 

por questão de configuração de privacidade da conta no Twitter. Ainda assim verificamos 

que o debate se deu entre atores sociais dispersos. Estudo realizado por Maradei (2017), 

com uma amostra de 250 posts do dia 13 de março de 2016, data de manifestação a favor 

do impeachment e contra o governo, nos dá indicativos da distribuição geográfica de 

participantes naquela oportunidade. A autora reforça que: 

 

Embora haja pulverização dos participantes por diversas partes 

do País, incluindo, inclusive, atores de outras partes do mundo 

(8%), percebemos que a grande concentração do debate girou em 

torno da região Sudeste e, em menor escala, na sequência, 

Centro-Oeste e Nordeste. Os estados que demonstraram atores 

mais participativos foram São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais, respectivamente (MARADEI, 2017, p. 6).  

 

Com relação às demandas observadas na rede, cabe esclarecer que as 

manifestações contra a corrupção e questões relacionadas ao aspecto político já eram 

fortemente notadas em 2013, embora a literatura disponível fale em demandas múltiplas 

em junho. Entretanto, especialmente no período em que foi feita nossa análise, ou seja, a 

partir da segunda quinzena do mês (do dia 20 de junho em diante), pudemos verificar 

empiricamente que o movimento que surgiu pelo transporte ampliou-se para demandas 

múltiplas, e, no final do mês, afunilou para o embate político, com forte resistência às 

instituições (governo, políticos, polícia, imprensa). Mas, no período, ainda não se nota 

polarização (entre esquerda e direita), como se verifica em 2015 e 2016.  

  



167 
 

    

POST  2 - A DEMANDA INICIAL: TRANSPORTE 

 

RODRIGO (@gatodagota). “Se é perigoso ficar sem cinto no carro, por que temos que andar 

em pé no ônibus???#VemPraRua”. 26 de junho de 2013, 10h34. Twitter. Disponível em                                              

< https://witter.com/gatodagota/statuses/349943746244247552>. Acesso em 12 de dez. de 

2017>. 

 

POST  3 - DO TRANSPORTE ÀS DEMANDAS MÚLTIPLAS 

 

WEGMANN, Alice (@AliceWegmann). “Tanta coisa errada que nem cabe no cartaz!” #vemprarua 

#ogiganteacordou vemprarua http://instagram.com/p/azLC3Ep4Sw/ . 20 de jun. de 2013, 16:41. Twitter. 

Disponível em < https://twitter.com/AliceWegmann/status/347861720317956096>.                   Acesso 

em 18 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/VemPraRua?src=hash
https://witter.com/gatodagota/statuses/349943746244247552
https://twitter.com/hashtag/vemprarua?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ogiganteacordou?src=hash
http://t.co/zWxthlVYW4
https://twitter.com/AliceWegmann/status/347861720317956096
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             POST  4 - RESISTÊNCIA ÀS INSTITUIÇÕES E POLÍTICOS 

 

DESTRO, Marcelo @gusdestro. “@marcelotas. “Petistas na Paulista confirmam o DNA do 

chefe Luis Inácio: oportunismo de quinta #ForaPT #ProtestosBR #protestoApartidário". 

Disponível em <https://twitter.com/gusdestro/status/347864108714053632>. 20 de jun. de 

2013, 16:50. Acesso em 38 de janeiro de 2018. 

 

As principais questões comentadas no período foram: violência do Estado (em 

decorrência das represálias sofridas pelos manifestantes, corrupção, altos gastos 

destinados aos estádios e infraestrutura para os jogos esportivos que ocorreram no País 

em 2013 e 2014, além de comentários gerais sobre os protestos em si e convocações. 

 

   POST  5 - MOVIMENTO CONVOCATÓRIO NA REDE 

 

SIRYDAKIS, Marcelo (@msirydakis). “@CultGOOSE Ajude a divulgar ATO #forarenan 

https://www.facebook.com/events/1388345018047740/1388412428040999/?notif_t=like… 

Articule o mesmo ato na sua cidade! Unidos somos fortes #protestobr”. 26 de jun. de 2013, 10:3. 

Disponível em <https://twitter.com/msirydakis/statuses/349942683290173444>. Acesso em 8 

de set. de 2017. 

https://twitter.com/MarceloTas
https://twitter.com/hashtag/ForaPT?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ProtestosBR?src=hash
https://twitter.com/hashtag/protestoApartid%C3%A1rio?src=hash
https://twitter.com/gusdestro/status/347864108714053632
https://twitter.com/msirydakis/statuses/349942683290173444
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TABELA 7- DEMANDAS DE JUNHO DE 2013 

Data 20/06/2013 26/06/2013 30/06/2013 

Número de Posts 150 posts 75 posts 75 posts 

Principais demandas 

encontradas 

97% política, sem 

polarização 

92% política, sem 

polarização 

97% política, sem 

polarização 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

A partir do final de junho, ou seja, nos momentos que se seguiram, em 2015 e 

2016, verificamos um debate polarizado, ainda mais voltado ao político, mas que tinha 

como tom de fundo a destituição da governante, a corrupção e os desvios de verba da 

Petrobras, além de ataques a políticos envolvidos em escândalos apurados pela Operação 

Lava Jato. A saída de Dilma do governo, nesse segundo momento, começa a ter 

sustentação dos grandes veículos de comunicação da imprensa brasileira, como Revista 

Veja, principal revista de assuntos gerais do país, e da Rede Globo de Televisão, principal 

emissora de TV. Nas redes sociais online, como reflexo, o que se vê é a radicalização de 

discursos entre os que eram a favor e os que eram contra o governo. Emergem posts com 

tom violento ou de ironia e humor. Termos como “coxinha”, “globogolpista” vão 

ganhando cena e força no debate. As palavras, muitas vezes, veem em forma de hashtags, 

o que levou #globogolpista a picos no Trending Topics do Twitter.  

Fazendo um recorte a partir de 2015, quando houve a polarização dos protestos, 

pró e contra governo, verificamos algo que deve ser destacado. Em 13 de março de 2015, 

dia de manifestações a favor da permanência de Dilma, ou seja, a favor do governo e 

contra o impeachment, os discursos nas redes não detectaram a mesma tendência das ruas. 

Nas redes, apenas 24% dos atores sociais mostravam-se a favor do governo e a imensa 

maioria (76%), contra. Entretanto, se recorrermos à Tabela 8, observaremos que em 18 

de março de 2016 essa tendência não se manteve. Nesta data, novamente, os favoráveis 

ao governo foram para a rua, mas, dessa vez, ruas e redes estavam alinhadas pela 

permanência de Dilma.  

Verificamos que 67% dos atores sociais, nessa oportunidade, se manifestaram 

contra o que consideravam um “golpe”, ou seja, o impeachment. Podemos inferir que, 

passado um susto inicial por parte do governo, do PT, e das lideranças aliadas ao Partido 

dos Trabalhadores, com os protestos pelo impeachment e a queda da popularidade da 

presidente, houve, em 2016, uma maior articulação e mobilização política, união de forças 
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pela permanência da presidente com movimentos de esquerda, partidos aliados e 

sociedade.   

 

TABELA 8 - DEMANDAS DE 2015 E 2016, POLARIZAÇÃO CONTRA E A FAVOR 

DO GOVERNO 

Data 13/03/2015 15/03/2015 13/03/2016 18/03/2016 

Número de 

posts 
150 posts 150 posts 150 posts 150 posts 

Demandas 

políticas e 

polarização 

A favor do 

governo 

(contra o 

impeachment) 

Contra o 

governo (a 

favor do 

impeachment) 

Contra o 

governo (a 

favor do 

impeachment) 

A favor do 

governo 

(contra o 

impeachment) 

Percentuais de 

favoráveis ao 

impeachment 

(ou contra o 

governo) 

*76%, 114  a 

favor 

impeachment 

 

 

81%, 121 

pessoas a favor 

impeachment 

79,3%, 119 

pessoas a favor 

do 

impeachment 

33%, 49  a 

favor do 

impeachment 

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

*Nota-se que na data, embora as manifestações fossem contra o impeachment, nas redes, ecoavam vozes 

pedindo pelo impeachment. Já em 18 de março, há um alinhamento entre as demandas das ruas e das redes. 
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TABELA 9 - DEMANDAS POR PERÍODO, CONSOLIDADO 

Data 20/6/13 26/6/13 30/6/13 13/03/2015 15/03/2015 13/03/2016 18/03/2016 

Horário da 

auditoria* 
20h46 às 21h 14h às 14h 40 15 às 21 h 15h às 18h30 15h às 17h30 15h às 19h 15h às 21 h* 

Número de 

posts** 
150 75 75 150 150 150 150 

Demanda do 

Movimento 

Múltipla, com 

forte cunho 

político 

Múltipla, com 

forte cunho 

político 

Múltipla, com 

forte cunho 

político 

Pró governo Contra governo Contra governo Pró-governo 

Principais 

Temas de 

debate 

Resistência às 

instituições, 

Relatos de 

Violência; 

Convocações; 

Críticas à Copa e 

os gastos 

decorrentes dos 

jogos; 

Resistência às 

instituições, 

Relatos de 

Violência; 

Convocações; 

Críticas à Copa e 

os gastos 

decorrentes dos 

jogos; 

Resistência às 

instituições, 

Relatos de 

Violência; 

Convocações; 

Críticas à Copa e 

os gastos 

decorrentes dos 

jogos; 

Convocações, 

corrupção, 

decorrente da 

operação Lava 

Jato; 

Críticas políticas 

polarizadas; 

Contra 

Impeachment  

 

Convocações, 

corrupção, 

decorrente da 

operação Lava 

Jato; 

Críticas políticas 

polarizadas;  

Contra PT e a 

favor do 

Impeachment 

 

Convocações, 

corrupção, 

decorrente da 

operação Lava 

Jato; 

Críticas políticas 

polarizadas; 

Contra PT e a 

favor do 

Ipeachment 

 

 

Convocações, 

corrupção, 

decorrente da 

operação Lava 

Jato; 

Críticas políticas 

polarizadas; 

Forte Defesa de 

Lula 

  

 

Fonte: Elaboração da autora. 

* A maior amplitude do horário deve-se ao fato de o início do movimento ter sido por volta das 15h, com pico por volta das 18h30, havendo um discurso de Lula à noite, por 

volta das 20 horas, que decidimos monitorar. 
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Na contraposição entre os períodos, vemos também que a partir de 2015 as 

acusações políticas, polarizadas, foram multiplicando-se. O debate que era voltado, no 

início de junho, ao campo social, num discurso de todos contra o governo, todos em busca 

de melhores condições de vida na sociedade, torna-se um embate entre apoiadores do 

governo e críticos. Os que são favoráveis à presidente adotaram nas ruas e nas 

composições de imagem nas redes a cor vermelha, em referência à cor do Partido dos 

Trabalhadores (de Lula e de Dilma Rousseff). O verde e amarelo remetia aos protestos 

apoiados pelo PSDB, entre outros partidos, e por movimentos como o Movimento Brasil 

Livre, que clamavam pela derrubada da presidente. O post seguinte foi feito no Rio de 

Janeiro, durante manifestações a favor do governo: 

 

POST  6 - VERMELHO, COR DOS APOIADORES DO GOVERNO  

 

HIDER (@HDr_Z7). “Hoje é a festa da DEMOCRACIA do POVO. 

#TodosPelaDemocracia #GloboGolpista”. 18 de mar de 2016, 04:21. 

Disponível em 

<http://twitter.com/Adm_TVSS/statuses/710905501966589953>. Acesso em 

22 de set. de 2017. 
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FIGURA 37- MANIFESTANTES CLAMAM POR DEMOCRACIA  

 

Fonte: Página pessoal do usuário no Twitter. Disponível em 

<http://twitter.com/Adm_TVSS/statuses/710905501966589953>. Acesso em 22 de set. de 2017. 

 

 

POST  7 - VERDE E AMARELO, COR DOS CRÍTICOS 

 

VECCI, Giuseppe @DepVecci45). “Com minha mulher, Luciana, na caminhada 

pelo Brasil que queremos. #MudaBrasil #MudaGoiânia”. 13 de março de 2016, 

11:54. Disponível em 

<http://twitter.com/lisaugustalima/statuses/709107205933551616>. Acesso em 

7 de set. de 2017. 

 

 

http://twitter.com/lisaugustalima/statuses/709107205933551616
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FIGURA 38 - MANIFESTANTES POSAM PARA FOTO 

 

Fonte: Página pessoal do usuário no Twitter. Disponível em 

<http://twitter.com/lisaugustalima/statuses/709107205933551616>. Acesso em 7 de set. de 2017. 

 

POST  8 - POLARIZAÇÃO E HOSTILIDADE NOS PROTESTOS 

 

LISBOA, Edson @_edson_lisboa. “Protesto dos trabalhadores é durante o expediente, 

dos coxinhas é domingo porque alguém tem que te sustentar" #PT #ForaDilma 

#VemPraRua”. 13 de mar de 2015, 13:51. Disponível em 

<http://twitter.com/carolramone/statuses/576488854850535425>. Acesso em 7 de set. de 

2017. 

 

O post 8 “RT @_edson_lisboa: "Protesto dos trabalhadores é durante o 

expediente, dos coxinhas é domingo porque alguém tem que te sustentar" #PT 

#ForaDilma#Vemprarua”, denota o tom de hostilidade entre os manifestantes que foi 

http://twitter.com/lisaugustalima/statuses/709107205933551616
http://twitter.com/carolramone/statuses/576488854850535425
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instituindo-se a partir de 2015. No caso, o discurso estabelece que os petistas seriam 

pessoas que não trabalham, sustentados por sindicatos e movimentos sociais e, por isso, 

teriam como protestar durante a semana. Para o ator social, os “coxinhas”, ou seja, a classe 

média, vai às ruas aos domingos por ser uma classe produtiva.  

O uso da palavra “coxinha”, assumidamente pelo ator (que como se vê é favorável 

ao impeachment e contrário ao governo), demonstra a ironia do tom da postagem. Trata-

se de uma resposta do internauta às recorrentes críticas que se estabeleceram no período 

à classe média, que, tida como privilegiada em muitos momentos, também amargava a 

insatisfação da perda do poder de compra com o revés da economia, desemprego entre 

pessoas qualificadas, precarização do trabalho de profissionais liberais. Não por acaso, 

como detectamos no Capítulo 1, a classe média foi para as ruas, como apontado nas 

pesquisas que delinearam o perfil dos manifestantes.  O fato é que se percebe que o 

embate migra dos cidadãos contra o governo e as instituições, para embates entre os 

cidadãos polarizados, como bem consegue demonstrar o referido post.  

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DOS POSTS: HUMOR, VIOLÊNCIA, TEOR POLÍTICO E 

CONVOCATÓRIO 

 

 Com relação ao conteúdo dos posts que circularam no Twitter, pudemos observar 

que eles convocavam os cidadãos para os protestos; falavam de forma genérica dos 

movimentos (invasões, depredações, participação de personalidades e políticos nos 

protestos, movimentações nas ruas); e repercutiram questões provenientes da pauta 

proposta pela mídia corporativa. A fim de observarmos a forma como o debate se 

estabeleceu, estruturamos uma classificação para os posts em termos do conteúdo que 

traziam, como já explicitado no capítulo IV:  

 

1. posts convocatórios 

2. posts com cunho político 

3. posts com menção a atos violentos ou teor ligado à violência 

4. posts que se utilizaram de humor ou ironia para promover as interações. 

 

 Nesta etapa, a fim de facilitar a visualização do leitor, optamos por agregar os dias 

26 e 30 de junho em um único bloco de análise, totalizando 150 posts como nas demais 
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amostras.  Em alguns momentos o leitor também verificará que os posts serão agregados 

por ano, consolidados, para demonstrar o crescimento de recursos utilizados pelos atores 

em dado período, ou verificar diferentes características ano a ano, auxiliando no 

aprofundamento das análises sobre o comportamento dos atores no âmbito da 

comunicação na esfera pública. De uma maneira geral, tivemos, como demonstrado no 

post 9, um grande número de pessoas que participaram dos debates e se utilizaram das 

postagens para convocar outros atores para ir às ruas, como no exemplo a seguir, sendo 

que a principal hashtag convocatória foi #vemprarua, exceto em 18 de março, quando 

adotou-se #vemprademocracia.  

         

     POST  9 - #VEMPRARUA ADOTADA PARA CONVOCAÇÃO. 

 

DORNELLES, Leticia. @L_Dornelles: “1 milhão de pessoas em #Copacabana   #vemprarua 

#vempraruabrasil #LavaJato. 13 de março de 2016. Disponível em 

<https://www.instagram.com/p/BC5z5y3ilP8/>. Acesso em 3 de set. de 2017. 

 

As convocações foram feitas em grande escala por meio de hashtags e, muitas 

vezes, continham imagens das manifestações em tempo real ou imagens capturadas de 

reportagens da mídia corporativa e de redes digitais.  A média de posts convocatórios 

ficou sempre acima de 43%, sendo que em 2013, 43% dos posts chamavam para os 

protestos; em 2015, 74%; e em 2016, 68%. 

 

https://www.instagram.com/p/BC5z5y3ilP8/
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GRÁFICO 1 - INDICATIVO DA MOVIMENTAÇÃO NA CATEGORIA 

CONVOCAÇÃO ANO A ANO. 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

5.2.1 Presenças de políticos ou menção a partidos nas postagens 

 

Diversos atores fizeram menção expressa a políticos ou partidos do cenário 

nacional em suas postagens, especialmente a partir de 2015. Seguindo a metodologia 

apresentada no Capítulo 4, rastreamos os posts que mencionavam partidos ou políticos. 

Em 2013, a média de menções a políticos ou partidos (8%) fica abaixo do que detectamos 

em 2015 (53%) e 2016 (44%).  

Esse dado era de se esperar, tendo em vista que, como já dissemos, embora 

houvesse em 2013 manifestações críticas ao governo, o debate era em torno dos gastos 

com a Copa, críticas ao papel das instituições (polícia, governo e imprensa) de forma mais 

generalizada e contra a corrupção (vide vídeo na sequência com as principais propostas 

do período feitas pelo Anonymous). Dessa forma, em 20 de junho de 2013 nota-se que as 

menções são atreladas ao nome de Dilma e de seu partido, ou seja, concernentes ao 

governo mais notadamente.  

1
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0

2
2

1

2
0

4
900  POSTS  A NA LISA D OS NO TOTA L  (300  POSTS  POR A NO)

MOVIMENTAÇÃO NA CATEGORIA 
CONVOCAÇÃO ANO A ANO

2013 (43%) 2015 (74%) 2016 (68%)
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No final de 2013 (dados auditados em 26 e 30 de junho), amplia-se também para 

o foco para o nome de Lula, mais ainda sem grande expressão, e surgem menções ao 

PSDB e a Renan Calheiros108, do MDB. No post abaixo podemos ver que há um link 

(post 10) para o Facebook, onde encontramos uma convocação para um ato: #forarenan 

(post 11), uma das demandas do período. Nos comentários do Facebook, encontramos o 

referido vídeo (figura 39). 

 

GRÁFICO 2 - MENÇÕES A POLÍTICOS EM 2013 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

                                                           

108 José Renan Vasconcelos Calheiros é um político brasileiro, filiado ao MDB, Senador por Alagoas, ex-

presidente do Senado Federal e, desde 29 de junho de 2017, deixou a liderança do partido na casa. Tem 

envolvimento em diversas acusações, como peculato (desvio de dinheiro público ou bem público por 

funcionário público). Em 15 de junho de 2013, o senador foi acusado de uso indevido de jato da Força 

Aérea Brasileira, quando foi com a mulher para Porto Seguro para o casamento da filha do ex- ministro de 

Minas e Energia, Eduardo Braga (MDB-AM). O uso de jatos da FAB só é liberado para autoridades em 

compromissos oficiais ou para o transporte entre Brasília e o Estado natal, no caso Alagoas.. Disponível 

emhttp://politica.estadao.com.br/noticias/geral,mp-pede-cassacao-de-renan-calheiros-diz-evista,1621221 

Acesso em 12 de janeiro de 2018. Mais informações em: COELHO, Mario; COSTA, Sylvio. As denúncias 

contra Renan Calheiros. Congresso em Foco. 17 de agosto de 2013. Disponível em 

<http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/as-denuncias-contra-renan-calheiros/>. Acesso em 12 de 

janeiro de 2018. 
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20  D E  JUNHO - 150  POSTS  
A NA LISA D OS 

12  COM MENÇÕES  A  POLÍT ICOS  =  8%  

26  E  30  D E  JUNHO - 150  POSTS  
A NA LISA D OS 

16  COM MENÇÕES  A  POLÍT ICOS  =  
21%

PROPORCIONALIDADE DE CADA POLÍTICO –
MENÇÕES EM 2013

PT Dilma PSDB Renan Lula

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal_do_Brasil
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,mp-pede-cassacao-de-renan-calheiros-diz-evista,1621221
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POST  10 - DIVULGAÇÃO ATO CONTRA RENAN 

 

PRINCESA DA ILHA @ByPaulaXimenes Ajude a divulgar ATO #forarenan 

https://www.facebook.com/events/1388345018047740/1388412428040999/?notif_t=like … 

Articule o mesmo ato na sua cidade! Unidos somos fortes #protestobr. 26 de jun de 2013. 

Disponível em< http://twitter.com/msirydakis/statuses/349942113749843969> 

 

 

POST  11 - ATO CONTRA RENAN EM 2013 

 

@Marcelo Luiz da Silva. Manifestação pública # fora renan. Evento do Facebook.  

 

 

https://twitter.com/ByPaulaXimenes
https://twitter.com/hashtag/forarenan?src=hash
https://t.co/XKA7XxtVVV
https://twitter.com/hashtag/protestobr?src=hash
http://twitter.com/msirydakis/statuses/349942113749843969
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FIGURA 39 - VÍDEO NA PÁGINA DO GRUPO ANONYMOUS NO YOUTUBE 

 

ANONYMOUS BRASIL - As 5 causas! 19 de junho de 2013. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=sfbKwxI2juQ>. Acesso em 23 de novembro de 

2017. 

 

A polarização centralizada em algumas personalidades políticas se estabelece 

efetivamente a partir de 2015, com o acirramento dos debates em torno do impeachment 

da Presidente. As conversas, a partir de então, giram em torno de Dilma, Lula, PT de um 

lado, e PSDB e os coxinhas (lembrando que a palavra foi mencionada com conotação 

política em nossa metodologia) de outro, com alguns expoentes em destaque, como Aécio 

Neves, Alckmin, Bolsonaro, entre outros, mas com poucas menções.  
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GRÁFICO 3 - POSTS COM MENÇÃO A PARTIDOS OU POLÍTICOS EM 2015 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Em 2015, nota-se maior menção a políticos no ato de 15 de março, a favor do 

governo. O alvo principal do debate era a presidente Dilma Rousseff, tanto no dia 13 

quanto no dia 15 de março. 
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Outros dia 15 (Aécio, Tiririca, FHC, Collor, Sarney, PSDB, PMDB, PV, PSD, Jandira Feghalli)
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GRÁFICO 4 - COM E SEM CUNHO POLÍTICO 2015 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Já em 2016, o que chama a atenção é que Lula ganhou muita evidência, superando 

a protagonista do impeachment (55 menções para Lula e 34 para Dilma), como demonstra 

o gráfico 5. Ainda que o debate fosse polarizado, como em 2015, Dilma perde a cena e, 

em seu lugar entra o líder histórico do PT. A atenção é voltada a ele para o bem e para o 

mal, como demonstra a postagem 12, a seguir. Isso se deve à sua representatividade 

política no cenário nacional, em consonância com as convocações que foram feitas a seu 

favor à época, pois ele estava sendo alvo de ampla divulgação midiática:  veiculação de 

sua condução coercitiva para depor (o que ocorreu no período, conforme já relatamos); e 

exposição por ter sido indicado a ministro, num processo controverso já explicitado no 

Capítulo 1. Havia ainda o envolvimento de seu nome em episódios atrelados a escândalos 

de corrupção, com desdobramentos nos debates na esfera pública (inclusive digital) e 

espetacularização na mídia.  
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GRÁFICO 5 - POSTS COM MENÇÃO A PARTIDOS OU POLÍTICOS EM 2016 

 

Fonte: Elaboração da autora.  

* Cada post pode conter mais de uma menção a políticos. 

 

GRÁFICO 6 – POSTS COM E SEM CUNHO POLÍTICO EM 2016 

 

Fonte: Elaboração da autora.   
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POST  12 - ALUSÃO A LULA: USO INDEVIDO DE CARRO OFICIAL 

 

RODRIGUES, Renato (@bonny_72).  “Lula saindo para a Av Paulista carro oficial? Pode isso 

produção? @GloboNews @DatenaOficial @VEJA @VemPraRua_br. 18 de mar de 2016, 11:41. 

SãO Bernardo do Campo. Disponível em 

https://twitter.com/bonny_72/status/710899000564649984>. Acesso em 8 de set. de 2017. 

 

POST  13 - NOMEAÇÃO DE LULA A MINISTRO FOI CONTROVERSA 

DENTRO E FORA DA REDE 

 

M  (@_pobrepais. “este próprio juiz q derrubou deste próprio juiz q derrubou diz q 

Supremo tem q se pronunciar, alô Supremo...@FAXINANOPODER @vemprarua_br 

@mblivre”. 12:07 - 18 de mar de 2016. Disponível em < 

https://twitter.com/_pobrepais>. Acesso em 8 de set. de 2018. 

 

https://twitter.com/bonny_72/status/710899000564649984
https://twitter.com/_pobrepais
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POST  14 - CRÍTICAS CONTUNDENTES AO PSDB 

 

        Fonte: Twitter G1 – São Paulo 109 

 

POST  15 - DIÁLOGOS COM CUNHO IDEOLÓGICO E POLARIZADO. 

 
BERO @berocorreia. Te orienta coxinha babaca, manipulado pela #GloboGolpista! 13 

de março de 2015. Twitter. Disponível em  

http://twitter.com/aleandropereira/statuses/576480433891835904. Acesso em 12 de 

fevereiro de 2018. 
   

                                                           
109 Comentário agregado ao post 

https://twitter.com/hashtag/GloboGolpista?src=hash
http://twitter.com/aleandropereira/statuses/576480433891835904
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GRÁFICO 7 - PROPORCIONALIDADE DE CADA POLÍTICO NO TOTAL GERAL DE MENÇÕES 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

* Cada post pode conter mais de uma menção a políticos 
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Além disso, com o aprofundamento das investigações da Operação Lava Jato, e o 

envolvimento de alguns expoentes do cenário político nacional em escândalos e 

corrupção, figuras como o peemedebista Eduardo Cunha110 passam também a ser 

lembradas, mas em frequência muito inferior. Outras personalidades políticas foram 

detectadas no processo: Bolsonaro111, Temer112, Alckmin113, sempre reforçando a 

polarização entre os que queriam a mudança de governo e os que lutavam pela 

manutenção da ex-presidente no cargo.  

O fato é que se percebe, observando esse quesito, uma baixa politização dos 

cidadãos, com forte incidência do enquadramento da imprensa corporativa (como no caso 

de Alckmin, que mereceu destaque por ter sido hostilizado durante protestos na Avenida 

Paulista) o que repercutiu nas redes digitais. São poucos os políticos que são lembrados 

e, via de regra, os que estão em destaque na mídia corporativa. Olhando o gráfico 8, 

consolidado, nota-se nitidamente que, a centralidade no impeachment, inicia-se em 2015, 

com foco em Dilma, hostilidade ao PT, Lula e polarização partidária, que perdura no 

Brasil até o presente momento,  janeiro de 2018. 

 

                                                           
110 Eduardo Cunha, político brasileiro, filiado ao MDB, exerceu o cargo de Deputado Federal (tendo sido 

presidente da Câmara) de 2003 até setembro de 2016, quando foi cassado pela Câmara dos Deputados, 

Investigado pela operação Lava Jato, foi condenado em março de 2017 por corrupção passiva, lavagem de 

dinheiro e evasão de divisas. 
111Jair Messias Bolsonaro é um político brasileiro, deputado federal, eleito pelo Partido Progressista, PP, 

que se tornou conhecido nacionalmente por suas posições nacionalistas e conservadoras, e por críticas 

contundentes ao comunismo e à esquerda. 
112Michel Temer, político membro do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) é o atual presidente do 

Brasil, tendo assumido após o impeachment da titular Dilma Rousseff. Chegou a presidente sem ter sido 

eleito para o cargo, pois anteriormente exercia a função de vice- presidente do Brasil, na composição com 

Dilma. 
113Geraldo Alckmin é governador do Estado de São Paulo, principal estado do Brasil em vigor econômico, 

pelo Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Está em seu quarto mandato como governador. 
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GRÁFICO 8 - CONSOLIDADO DOS POSTS QUE MENCIONARAM POLÍTICOS 

OU PARTIDOS. 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

5.2.2. Posts com humor e ironia  

 

 O humor é uma categoria polêmica. Recuero e Soares ressaltam que compreende 

“toda uma forma de contexto diferenciada para a interação, onde a fala pode ser 

compreendida a partir de diferentes elementos” (RECUERO; SOARES, 2013, p. 241). 

Esses elementos seriam aceitação da ambiguidade, do paradoxo, das múltiplas 

interpretações da realidade e da incongruência (CRAWFORD, 2003).  Já a ironia é 

definida por Berrendonner (1987) como a figura que leva a entender o contrário do que 

se diz. A ironia, no entendimento do autor, é uma contradição lógica.  

 A categoria que aqui analisamos merece ser, em nosso entendimento, observada 

por ser controversa: por um lado ela permite a ampliação do debate e, em alguns 

momentos, até a interação dos atores sociais com os fatos. Auxilia também a persuadir 

outros atores sociais durante os debates que se estabelecem na esfera digital. No ambiente 
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da internet circulam hoje novos recursos, como emoticons, memes, e hashtags, que 

compõem as manifestações de humor.  

 A fala ou o texto, como sabemos, muitas vezes, não podem ser interpretados tal e 

qual são expressos e, quando pensamos em humor, tal afirmativa torna-se ainda mais 

relevante. Além disso, o humor está ligado ao contexto social e político e pede também 

que o participante do debate que deseje interpretar as postagens nesse tom tenha 

capacidade de compreender, contextualizar o que está sendo dito, sob pena de incorrer 

em erro de interpretação ou até ser excluído do debate. 

 Marques e Martino (2017) afirmam que as conversações cotidianas sobre a 

política são frequentemente iniciadas nos contextos comunicativos informais. O ambiente 

do Twitter, ao mesmo tempo em que tem um forte caráter noticioso (ZAGO, 2013), é 

também bastante informal e propício para o humor e a ironia fomentada pelos atores 

sociais que participam desta rede digital.  Não por acaso, vemos tantos memes na 

ambiência das redes digitais.   

Pelo estudo que realizamos pudemos observar que o Twitter tem caráter fluído, e 

pode prover contribuições para o processo político ao utilizar de recursos de humor para 

estimular as discussões e a interatividade.  Percebemos que, também na rede digital, as 

interações informais surgem como fontes geradoras da opinião pública e do entendimento 

de questões ligadas à política. Em nossas análises, encontramos postagens em tom 

humorístico ou irônico em diversas oportunidades. Dos 900 posts auditados, um total de 

343, ou seja, 38,1% da amostra, trouxeram conteúdo com humor ou ironia.   

O uso desse recurso acentuou-se de 2013 para os protestos de 2016, atingindo um 

pico em 18 de março, com 75% dos posts utilizando de algum recurso dessa espécie, 

como demonstra a tabela a seguir. Apenas retroagindo no tempo e fazendo um resgate 

histórico que auxilie nosso leitor a contextualizar os fatos, vale lembrar que no dia 17 de 

março de 2016 (um dia antes das manifestações de 18 de março a favor do governo), o 

Jornal Nacional,  da Rede Globo de Televisão, dedicou ampla cobertura à divulgação de 

escutas telefônicas contendo diálogos do ex-presidente do Brasil, Lula, com aliados e 

políticos.  Tais denúncias incendiaram e polarizaram ainda mais os debates, pois para os 

apoiadores de Lula e Dilma tal ato caracterizou-se como inconstitucional.  Por outro lado, 

as acusações deram força para que os opositores do governo ampliassem o embate e, 

assim, emergiram muitas críticas na forma de postagens, contendo recursos de humor e 

ironia.  
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TABELA 10 - POSTS COM HUMOR OU IRONIA 

Data 20/06/2013 
26 e 

30/06/2013 
13/03/2015 15/03/2015 13/03/2016 

 

18/03/2016 

 

Número 

de posts 
150 posts 150 posts 150 posts 150 posts 150 posts 150 posts 

Ironia/ 

Jocoso 

21%, 31 

posts 

26%, 39 

posts 

35%, 53 

posts 

37%, 56 

posts 

34%, 52 

posts 

75%, 112 

posts 

Fonte: Elaboração da autora. 

Como se pode notar, observamos o humor em todas as etapas de nossa análise. 

Foi utilizado como um termômetro das opiniões do que passou na mente dos atores 

sociais. As razões para a utilização do recurso foram múltiplas: havia quem não estivesse 

tão engajado e debochasse dos protestos (post 16); quem, por estar extremamente 

engajado usasse do recurso para criticar políticos, tanto da situação como da oposição 

(post 17); quem demonstrasse de forma bem humorada que os partidos não eram bem-

vindos nas ruas; quem brincasse com a imagem dos expoentes do PT, ridicularizando a 

queda de popularidade de Dilma (post 18); quem compusesse memes com críticas à 

cumplicidade entre o líder do Partido dos Trabalhadores e a presidente Dilma (post 19); 

quem tratasse da corrupção de forma caricata, entre tantas outras manifestações que 

pudemos detectar. 

Exemplos de posts com humor ou ironia: 
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POST  16 - “CADA UM SE MANIFESTA DA SUA MANEIRA”. 

 

SOUZA, Breno (@bremno27). “Cada um se manifesta da sua maneira... #acordabrasil”. 13 de março de 

2016. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/p/BC5yGqWrEKLF1zZgmUooVIoF5RJLNDRBsnC09E0/>. Acesso em 

09 de set. de 2017. 

 

POST  17 - REPÚDIO AOS PARTIDOS POLÍTICOS NAS RUAS 

 

CANTELLI, Dino (@tiodino). "O PT tá parecendo aquele cara que chega sozinho na 

balada tentando forçar uma amizade. #protestosBR”. 20 de jun. de 2013, 14h23. 

Disponível em <https://twitter.com/tiodino/status/347827014213980160>. Acesso em 8 

de set. de 2017. 

 

https://twitter.com/tiodino/status/347827014213980160
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POST  18 - USO DO HUMOR PARA TRATAR DA BAIXA POPULARIDADE DA 

PRESIDENTE 

 

CRUZ, Marisa (@marisascruz). “Rindo RT @AgeuSantos_: 

#DilmaLindaOBrasilTeAma #Dilma  esse amor tem margem de erro? #VemPraRua”. 12 

de mar de 2015, 13:34. Disponível em 

<https://twitter.com/marisascruz/status/576119043268222976>. Acesso em 8 de set. de 

2017. 
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POST  19 - MEMES COM CRÍTICAS À CUMPLICIDADE ENTRE 

LULA E DILMA 

 

VALENTE, Rogerio (@rogeriovalente). "Criador e criatura se confundem.#LulaGolpista  

#DilmaBandida @OrganizadAntiPT @br45ilnocorrupt @VemPraRua_br". 18 de mar de 

2016, 11:24. Disponível em 

<https://twitter.com/rogeriovalente/status/710894637238591489>. Acesso em 8 de 

set. de 2017. 

 

Verifica-se que o humor, durante os momentos de conturbação na sociedade, 

costuma ser um sinalizador social, forma para extravasamento de emoções, e articulador 

de ácida crítica. Ele nos dá indicativos substanciais da opinião pública e pistas para 

compreender pontos de vista centrais em circulação, tanto na mídia corporativa, como em 

outras esferas de debate. No caso em estudo, observamos também alto índice de 

postagens, em tom de humor, criticando a tendência da Rede Globo em realizar uma 

ampla cobertura centrada na destituição da Presidente e na desmoralização do PT (post 

20).  Um indicativo forte de que há um espaço aberto na rede digital para um contra poder 

e embate no campo da comunicação sobre a política. 

  

https://twitter.com/rogeriovalente/status/710894637238591489
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POST  20 - CRÍTICA À ELITE E AO APOIO DA GLOBO AO “GOLPE” 

 

PAULO @pnolasco2000. “Se acabar a corrupção acabará o dinheiro para champanhe 

na #marchadoscorruptos, comandada pela #globogolpista”. 13 de mar de 2016, 11:03. 

disponível em < http://twitter.com/pnolasco2000/statuses/709077544537092097>. 

Acesso em 8 de set. de 2017. 

 

 No post 20, os manifestantes da imagem propagada nas redes são acusados de 

golpistas, por quererem a saída de uma governante legitimamente eleita pelo povo, além 

de serem ironizados e ridicularizados por beberem champanhe durante os protestos. A 

crítica estende-se, ainda que em tom de ironia, ao fato de que os fotografados estariam 

aliados à orquestração da Rede Globo114 (“#globogolpista”) para a derrubada da 

Presidente Dilma. Nota-se, assim, que o humor não emanou apenas das redes digitais, 

mas também das ruas, sendo amplificado na ambiência virtual. 

 

5.3 VIOLÊNCIA   

 

 Não entraremos a fundo no conceito de violência, pois não é o objetivo primeiro 

deste trabalho. Mas, a fim de que possamos avançar em nossas ponderações, cabe 

                                                           
114 A Rede Globo de televisão, emissora mais representativa em audiência do Brasil, foi acusada durante as 

manisfestações de estar motivando os protestos e a derrubada da presidente Dilma Rousseff. Daí surge o 

rótulo, memes e críticas à emissora, que mereceu o título de #globogolpista (MAGALHÃES, 2013). 

http://twitter.com/pnolasco2000/statuses/709077544537092097
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observar o que entendemos por tal questão. A antropóloga Alba Zaluar (1999) ao tratar 

da expressão violência diz o seguinte: “O termo violência vem do latim violentia, que 

remete a vis (força, vigor, emprego de força física, ou recurso do corpo para exercer sua 

força vital)”. Quanto à definição de violência, o dicionário Aurélio (1975) nos traz: “[...] 

ato violento; constrangimento físico ou moral; uso da força, coação”. Tanto o dicionário 

traz o significado de violência, quanto muitos autores clássicos concebem a violência 

como algo que envolve a força.  Há uma violência, entretanto, como o próprio dicionário 

nos lembra, que trabalha com o constrangimento moral. Opera no campo simbólico, 

construída por maneiras de ver e pensar e que é definida por Bordieu (2014) como uma 

violência que se exerce com a cumplicidade tácita daqueles que a sofrem. Trata-se da 

violência simbólica, um conceito elaborado pelo referido sociólogo francês, em que ele 

aborda uma forma de violência exercida sem coação física, mas que causa danos morais 

e psicológicos. A violência simbólica se funda na fabricação contínua de crenças no 

processo de socialização, induzindo os atores sociais a um posicionamento na esfera 

pública. As agressões discursivas detectadas nos posts, com forte relevância para a 

sobreposição de discursos dominantes, foram por nós percebidas como uma forma de 

exercício do poder, ou como manifestações de violência simbólica.  

A violência simbólica se funda na fabricação contínua de crenças no processo 

de socialização, induzindo os atores sociais a um posicionamento na esfera pública. As 

agressões discursivas detectadas nos posts, com forte relevância para a sobreposição de 

discursos dominantes, foram por nós percebidas como uma forma de exercício do poder, 

ou como manifestações de violência simbólica.  

Entre os principais temas relacionados à violência, destacamos: a. Memes feitos 

com a imagem de políticos; b. Ofensas contra políticos das duas vertentes, esquerda e 

direita, especialmente PT e PSDB (muito tratado como partido dos coxinhas115); c. 

Agressões à rede Globo de Televisão (que foi muito referenciada como GloboGolpista, 

inclusive por meio de uma hashtag que ganhou grandes proporções no Twitter); d. 

Críticas ao sistema, em que há a repercussão de uma foto veiculada pelo portal de notícias 

G1, em que manifestantes aparecem confraternizando com a PM);  e. Insultos à própria 

Presidente. 

                                                           
115 Coxinha, lembrando, é uma alusão pejorativa aos aliados do PSDB e expressão que ficou extensiva aos 

manifestantes contrários ao governo durante as manifestações pelo impeachment. 
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         POST  21 - CRÍTICAS AOS POLÍTICOS: “CANALHAS” 

 

 BENENEWS @benypereira. Como pode o povo ainda acreditar nesses canalhaS 

#ForaDilma    #LULALADRAO#PTLIXO  #AcordaBrasil”. Twitter. 8 de março 

de 2016. Disponível em 

<http://twitter.com/BENYPEREIRA/statuses/710971989935132672. Acesso em 

8 de set. de 2017. 

             

     POST  22 - INVASÕES E DEPREDAÇÕES NOS PROTESTOS 

               

 @JORNAL O GLOBO. Polícia tenta conter invasão no Congresso. 

#protestobr http://migre.me/f6YJt . 20 de jun de 2013. Disponível em < 

https://twitter.com/JornalOGlobo/status/347854809866579969> Acesso em 12 

de fevereiro de 2018. 

http://twitter.com/BENYPEREIRA/statuses/710971989935132672
http://t.co/gWiskDqFt9
https://twitter.com/JornalOGlobo/status/347854809866579969


197 
 

 

FIGURA 40 – IMAGEM DA VIOLÊNCIA ANEXADA AO POST 22 

Fonte: Givaldo Barbosa/ Jornal O Globo. Disponível em < 

https://twitter.com/JornalOGlobo/status/347854809866579969> Acesso em 12 de 

fevereiro de 2018. 

 

POST  23 - RELATOS DA VIOLÊNCIA NAS RUAS, REPRESSÃO COM 

GÁS DE PIMENTA 

 

GOMES, Marco @marco Gomes. Twitter. 20 de junho de 2013. Disponível em <: 

http://twitter.com/Andreizilla/statuses/347866353375510529>. Acesso em 12 de 

dezembro de 2018. 

 

Na segunda fase de protestos (2015 e 2016), pró e contra governo, as 

manifestações foram menos violentas nas ruas. Mas, se em 2013 tivemos maior incidência 

https://twitter.com/JornalOGlobo/status/347854809866579969
http://twitter.com/Andreizilla/statuses/347866353375510529


198 
 

de casos de violência no campo físico: ações de policiais contra manifestantes; balas de 

borracha atingindo jornalistas; agressões entre participantes dos protestos; depredação de 

patrimônio público e privado, como no exemplo anterior (post 22), em 2015 e 2016, o 

que encontramos em grande escala foi a violência discursiva, com teor simbólico, que 

levou a picos em nossa auditagem, como demonstra, o gráfico 9. Mas há também pontuais 

casos de violência física nesta etapa, os quais ocorreram nos espaços públicos, mas já em 

menor escala.  

 

GRÁFICO 9 - MÉDIA DE VIOLÊNCIA ANO A ANO. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Observamos que a mídia corporativa, em junho, por meio da sublimação da 

violência e categorização dos manifestantes como “vândalos”, tentou conter os protestos 

e fomentar a opinião pública contra as mobilizações. Entretanto, não teve sucesso, pois 

os discursos das redes sociais se sobrepuseram aos da mídia capitalista. Resultado: vitória 

dos movimentos. Com apoio da comunicação realizada pelos próprios cidadãos e outros 

atores nas redes sociais, como a mídia alternativa, com especial destaque para a Mídia 

16,33%

22%

45,65%

2013 2015 2016

MÉDIA DE VIOLÊNCIA – ANO A ANO

Violência - 300 posts analisadas em cada ano
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Ninja116, os protestos tiveram sucesso. Já no caso da segunda fase, percebemos um 

fomento por parte das mídias, especialmente a corporativa, à pacificação dos 

movimentos, buscando legitimar a destituição da presidente de forma “democrática”. 

Mais um sinal da violência simbólica que circulou pela rede. 

Além disso, ao analisarmos alguns twittes, como no caso do post 24, a seguir, o 

que se percebe é que a crise de confiança institucional, já pontuada na fase introdutória 

de nossas articulações, foi detectada em relação à Polícia Militar, o que gerou comentários 

agressivos. Isso foi verificado ainda em relação à imprensa, aos políticos e partidos, 

especialmente hostilizados nas ruas. No referido exemplo, a violência mescla-se ao 

humor, demonstrando que esses dois recursos estiveram, muitas vezes, lado a lado, para 

manifestar indignação, protesto contra autoridades, e emoções presentes nos debates no 

Twitter durante os movimentos. 

                                                           
116 Narrativas Independentes Jornalismo e Ação é uma rede descentralizada de mídia de esquerda com 

atuação no Brasil conhecida pelo ativismo sociopolítico, que se declara uma alternativa à imprensa 

tradicional. Ganhou repercussão e reconhecimento na cobertura dos protestos de junho de 2013 no Brasil. 
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POST  24 - DESAPROVAÇÃO A MANIFESTANTES QUE SE 

CONFRATERNIZARAM COM A POLÍCIA 

            

G1 – São Paulo. @g1saopaulo. Pessoas tiram foto com o Choque da PM. 'É esse que entra 

na favela?', perguntou uma manifestante. #protestosp. Twitter. 13 de março de 2016. 

Disponível em: https://twitter.com/g1saopaulo/status/709062222794854401.  Acesso em 

14 de fevereiro de 2018. 

 

POST  25 – COMENTÁRIOS: CHARGE CRÍTICA À ATUAÇÃO DA 

POLÍCIA 

            

G1 – São Paulo. @g1saopaulo. Pessoas tiram foto com o Choque da PM. 'É esse que entra 

na favela?', perguntou uma manifestante. #protestosp. Twitter. 13 de março de 2016. 

Disponível em: https://twitter.com/g1saopaulo/status/709062222794854401.  Acesso em 

14 de fevereiro de 2018. 

https://twitter.com/g1saopaulo/status/709062222794854401
https://twitter.com/g1saopaulo/status/709062222794854401
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      POST  26 - VIOLÊNCIA NA RUA E NAS REDES 

 

G1 – São Paulo @61saopaulo. Mulher joga carro contra manifestante de 

vermelho e quase atropela PM na frente da casa do Lula, em SBC 

#protestosp. Twitter. Disponível em:  

https://twitter.com/g1saopaulo/status/709063134632402944. Acesso em 12 de 

fevereiro de 2018. 

 

Em um dos posts mais retwittados que encontramos, o de número 26, verifica-se 

que o portal G1 noticia que uma pessoa joga o carro contra manifestante de vermelho, ou 

seja, contra apoiador do governo. Na sequência, inicia-se, por meio de comentários, um 

debate polarizado e violento, que, de forma muito frequente, tem se estabelecido nas redes 

digitais no que concerne às discussões políticas. Um ator social diz “passou da hora de 

esmagar cabeça de gente do PT”, em apoio ao ato relatado pelo portal. Em resposta, outro 

responde à investida: “vai vendo. Uma tenta matar o outro parabeniza. Foi assim, apoiado 

por gente do ‘bem’ q Hitler matou milhões d pessoas” [sic], numa referência ao ditador 

alemão. 

De qualquer forma, quando se pensa em política, das eleições de Donald Trump 

nos Estados Unidos, aos debates entre eleitores do PT e PSDB no Twitter, percebe-se 

uma tendência no mundo ao extremismo.  Um dos motivos frequentemente apontados 

para isso é que estamos conversando só com nossos pares, com pessoas com as quais 

concordamos. O professor da Escola de Negócios da Universidade da Carolina do Norte 

https://twitter.com/hashtag/protestosp?src=hash
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e especialista em sistemas de informação, ao tratar das redes sociais digitais e da internet, 

em entrevista recente concedida à revista Exame, da editora Abril, diz que: “Essas 

plataformas acabam funcionando como incubadoras da polarização que já existe fora 

delas” (OLIVEIRA, 2017).  

Para autores como Pariser (2011), a presença dos algoritmos nos traz esse efeito. 

Os algoritmos, que estão nas redes digitais, nos remeteriam a informações que supõem 

ser relevantes para nossa apreciação ou ao nosso interesse pessoal, criando “filtros bolha” 

que nos isolariam da diversidade de informações tão fundamental para o processo 

democrático e a troca de percepções na esfera pública. Na visão do referido autor, os 

algoritmos, ao filtrarem a informação, fazem com que chegue às pessoas apenas as ideias 

que lhes são afins, rejeitando argumentos contrários e enriquecedores.  Para ele, “a 

democracia requer que os cidadãos vejam as coisas a partir de outros pontos de vista, mas, 

em vez disso, estamos cada vez mais fechados em nossas bolhas”, Pariser, 2017, 

entrevista concedida ao Jornal El Pais (ALENDETE, 2017).  

Essa tendência para que os indivíduos reproduzam sempre mais do mesmo, levaria 

a um aprofundamento das visões individuais de mundo. Mas, seria essa a resposta para 

as articulações que presenciamos nos últimos anos no Brasil, cada vez mais polarizadas 

(no Brasil PT de um lado e PSDB de outro, e, nos Estados Unidos, Democratas de um 

lado e Republicanos de outro)?  

 Não estamos certos de que essa é a resposta para esse fenômeno, mas sim, 

questões muito mais complexas, como as que já expusemos, concernentes à educação de 

forma abrangente e educação para os meios. Até porque, expor-se só aos meios 

ideologicamente afins supõe que o cidadão, ou qualquer ator social, tenha recursos 

cognitivos e conhecimento político para tanto. A polarização sempre esteve presente no 

debate político, para além dos algoritmos, e as informações estão presentes na rede e 

podemos buscá-las, essa é a riqueza da internet. Mas, aqui, voltamos à questão da 

politização dos cidadãos. 

De qualquer forma, essa polarização foi detectada em nosso trabalho e pode estar 

dando margem ao incremento da violência nas postagens na rede social, mas, para que 

seja possível levantar razões para tal fenômeno, teríamos que nos aprofundar nas 

investigações para além do que aqui foi proposto, o que não descartamos em um futuro 

breve. O que podemos efetivamente afirmar é que a violência foi inferior à ironia nos 

discursos em todas as etapas do processo. 
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TABELA 11 - COMPARATIVO DE POSTS COM VIOLÊNCIA EM RELAÇÃO À 

IRONIA 

Data 
20/06 

/13 

26 

30/06/13  
13/03/2015 15/03/2015 13/03/2016 18/03/2016 

Número 

de posts 
150 150 150 150 150 150 

Ironia/ 

Jocoso 

21%, 31 

posts 

26%, ou 

39 posts 

35%, 53 

posts 

37%, 56 

posts 

34%, 52 

posts 

75%, 112 

posts 

Violência 
20,66%, 

31 posts 

12% ou 

18 posts 

24%, 36 

posts 

20%, 30 

posts 

 

33,3%, 50 

posts 

58%, 87 

posts 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

GRÁFICO 10 - ANÁLISE COMPARATIVA: VIOLÊNCIA X IRONIA. 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Percebe-se, por fim, que a violência teve pico, por considerarmos a violência 

simbólica, em 18 de março de 2016, na manifestação pró-governo e contra o 
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impeachment. Apresentou também crescimento, na média, de 2013 para 2015 e, por fim, 

2016. 

5.4 CARACTERÍSTICAS DAS ARTICULAÇÕES E TEMAS EM DESTAQUE 

 

 Outro ponto que nos dispusemos a analisar foi a forma como se estabeleceram as 

interações no Twitter durante os protestos. Verificamos a presença de: 

1. twittes com links para outros espaços (Instagram,  Facebook, imagens e matérias 

da mídia);  

2. retwittes, que também continham links, algumas vezes; 

3. posts genuínos dos próprios atores, que não se embasavam (ou pelo menos não 

explicitamente) em pontos de vista de terceiros por meio dos recursos anteriores 

(links e retwittes).  

No geral, chegamos a seguinte conclusão: 

TABELA 12 - INTERAÇÕES NA REDE: RETUÍTES, LINKS E POSTS GENUÍNOS. 

Data 

20/03

/ 

2013 

26 e 

30/03/201

3 

13/03/201

5 

15/03/201

5 

13/03/201

6 

18/03/201

6 

Total de 

Posts 
150 150 150 150 150 150 

Retwittes

* 

32,66 

%, 49 

posts 

39,33%, 

59 posts 

60%, 90 

posts 

48%, 72 

posts 

68,66%. 

103 posts 

42,66%, 

64 posts 

 

Twittes 

com links 

19,33, 

29 

posts 

30%, 45 

posts 

 

24%, 36 

posts 

26%, 39 

posts 

16%, 24 

posts 

24,66%, 

37 posts 

Posts 

genuínos 

do ator 

social 

48%, 

72 

posts 

30,66%, 

46 posts 

 

16%, 24 

posts 

26%, 39 

posts 

15,33% 23 

posts 

32,66%, 

49 posts 

Total 

Geral 

150 

posts 
150 posts 150 posts 150 posts  150 posts 

Fonte: Elaboração da autora.  
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* Os retwittes podem conter links ou não, mas foram auditados separadamente. 

Percebe-se pela tabela anterior que há uma relevante quantidade de postagens 

realizadas utilizando-se de retwittes. O retwitte é um modo de se comunicar no Tuíter em 

que o ator social reproduz a informação postada por outrem. Nesse quesito, encontramos, 

em 2013, do total de 300 posts auditados, 35,99% provenientes de retwittes; em 2015, a 

média foi maior, de 54%; e, por fim, em 2016, 55,66%. Ou seja, no total, dos 900 posts, 

437, ou 48,55% eram retwittes. Esse foi um primeiro indicativo do grande número de 

atores que se apoiaram em notícias, imagens e opiniões propostas por outros atores sociais 

(imprensa117, cidadãos, políticos etc.) para participar do debate. 

Se pensarmos que, além desses retwittes, outros posts, como os que trouxeram 

links, também se sustentam em outras fontes para composição das conversações, 

chegamos a um número ainda maior, ou seja, um total de 647 posts, ou 71,88% da 

amostra. Um dado relevante e que não pode ser desprezado como indicativo da forma 

como se estabelecem as discussões nesses momentos.  

Nota-se que, nessa ambiência, como já havíamos apontado em nosso capítulo 

teórico há convergência (JENKINS, 2008) entre meios de comunicação corporativos e 

redes digitais e entre as diversas mídias (Instagram e Twitter; Twitter e Facebook; Twitter 

e Youtube; Twitter e sites de grande imprensa). Como pondera Palacios (2010, p.43), “ o 

mundo passou a fluir não apenas de modo continuado, mas também em forma multilinear 

[...] nas muitas telas que compõem o nosso contemporâneo de mídias convergentes...” A 

potencialidade de qualquer indivíduo se tornar um produtor de informação, seja recriando 

conteúdos existentes, seja produzindo inéditos (MARTINO, 2015) também foi observada. 

Antes, a guerrilha midiática era muito difícil, hoje é possível. A interatividade (LEMOS, 

2010; LEVY, 2003) também é relevante entre os atores sociais, que se comunicam entre 

si de forma rápida, tecendo articulações sobre questões políticas e acontecimentos da vida 

cotidiana.   

Os posts que consideramos “genuínos”, vale destacar, foram menos expressivos.  

Observa-se que são mais significativos na primeira etapa do processo, ou seja, em 2013, 

                                                           
117 Também observamos quem foram os principais atores sociais ou mídias (redes sociais online, portais de 

jornais ou emissoras de TV etc.) que nortearam os comentários presentes na esfera digital.  Para isso, 

fizemos um mapeamento dos links dos posts e dos retwittes que circularam no período, como forma de 

buscar de onde partiram os agendamentos das discussões, tanto em termos de mídia, como, sempre que 

possível, de ator. Por fim, auditamos, ano a ano, período a período, quais os posts que mais se destacaram, 

e que foram amplamente retwittados, comentados e curtidos. O número de comentários foi um importante 

indicativo para nossa avaliação, como veremos, pois consideramos tal dado sinalizador do aprofundamento 

dos debates e do nível de envolvimento dos atores sociais com as questões expostas, mas não o único. 
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como demonstra a tabela anterior. Há alguns fatores que podem ter contribuído para esse 

resultado. Em princípio, podemos inferir que foram postagens mais propensas às 

articulações próprias dos atores sociais, ainda que, muitas vezes, também com forte 

“contaminação” de ideias provenientes de outros espaços e mídias. Podemos também 

inferir que esse resultado deve-se à característica do embate inicial, ou seja, em junho de 

2013, os cidadãos expressaram-se de forma mais livre de compromissos com corporações 

midiáticas, e movimentos organizados,tendo havido, inclusive, um desalinhamento entre 

o discurso da mídia corporativa e o dos atores nas redes. Apenas recordando que, em 

junho, a mídia corporativa tentou dar o tom na cobertura dos protestos, classificando 

manifestantes de vândalos, baderneiros, mas não teve sucesso. Os grandes veículos de 

comunicação, bem como os governantes, viram-se obrigados a ouvir a voz das ruas e das 

redes digitais e passaram a legitimar os movimentos que eram, num primeiro momento, 

contestados ou banalizados. Ou seja, nem a agenda e nem o enquadramento proposto pela 

mídia corporativa foram contemplados, a ponto de os grandes jornais, rádios e TVs terem 

que mudar a lógica do discurso no decorrer do mês de junho. Arnaldo Jabor, após um 

comentário desastroso contra os movimentos na TV Globo, viria a público retratar-se. O 

jornalista, um dos maiores expoentes da imprensa nacional diria: “Falei na TV sobre o 

que me pareceu ser um bando de irresponsáveis fazendo provocações. [...] Eu fiz um erro 

de avaliação”, assumiria em comentário realizado na rádio CBN118. 

As conexões usadas na comunicação pelo Twitter para fazer acontecer o debate 

também mereceram nossa atenção em profundidade. Fizemos uma busca detalhada para 

saber de onde partiram os posts retwittados, ou de que autores, bem como qual era a 

origem dos links que circularam durantes os momentos estudados. De maneira geral, os 

retwittes e links agregados aos posts analisados se serviram de referências de: 1) outras 

redes sociais digitais (especialmente Instagram e Facebook); 2) de twittes de terceiros; 3) 

da imprensa corporativa; 4) de sites de Movimentos Organizados (tanto favoráveis ao 

impeachment, como contra: Vem pra Rua, MBL, Movimento dos Sem Terra, 

Anonymous, UNE, entre outros; 5) políticos (especialmente PT e PSDB); 6) Mídia 

Ninja119 (as postagens que nos direcionaram a essa mídia foram inferiores ao que 

                                                           
118 Um dos exemplos emblemáticos do período foi protagonizado por Arnaldo Jabor, um dos maiores 

jornalistas do Brasil, que, em um dia, no Jornal da Globo, fez uma análise crítica aos movimentos e, no 

outro,  retratou-se. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=P8j_2Hb9FrM. Acesso em: 14 fev. 

2018.  
119 A Mídia Ninja se utiliza do jornalismo alternativo como “[...] uma das ferramentas e linguagens para 

levantar temas e debates, fortalecendo narrativas que não tem visibilidade nos meios convencionais de 

comunicação”. Disponível em: http://midianinja.org/perguntas-frequentes/. Acesso em: 14 fev. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=P8j_2Hb9FrM
http://midianinja.org/perguntas-frequentes/
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esperávamos); 7) formadores de opinião e influenciadores (esportistas, artistas, pessoas 

com articulação e alto índice de seguidores no Twitter, blogueiros etc.). Também 

alocamos na categoria “formadores de opinião” mídias de menor expressão, em relação 

à imprensa corporativa, mas com grande influência no debate, como o portal Pragmatismo 

Político120 e O Antagonista121. 

 

TABELA 13 - SISTEMATIZAÇÃO DE ONDE VIERAM OS LINKS E TWITTES. 

 20/06/2013  
26 e 

30/06/2013 
13/03/2015 15/03/2015 13/03/2016 18/03/2016 

Cidadãos do 

próprio 

Twitter 

20 22 29 17 17 37 

Imprensa 14 7 46 5 46 17 

Formador de 

opinião e 

Influenciador 

19 47 34 45 35 12 

Movimentos  1 6 1 3 24 

Redes 

Sociais 

24 (sendo 

20 

Instagram) 

30 (sendo 

23 

Facebook) 

7 

34 (sendo 

28 

Instagram) 

9 3 

Políticos 0 0 4 6 10 4 

Mídia 

Alternativa/ 

Mídia Ninja 

0 0 0 0 0 1 

Outros/Nid 1 3  3 7  

Total de 

Posts com 

link e 

retwitte 

78 104 126 111 127 101 

Fonte: Elaboração da autora. 

                                                           
120 Na página do Portal Pragmatismo Político eles se definem: “No ar desde setembro de 2009, Pragmatismo 

Político se consolidou como um dos maiores sites de notícias e opinião do Brasil. Caracterizado pela 

independência editorial, o espaço se destaca por disseminar informações de qualidade e fomentar debates 

e reflexões que estimulam o senso crítico — tudo com responsabilidade jornalística”. Disponível em: 

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/01/quem-somos.html. Acesso em: 14 fev. 2018. 
121 O Antagonista se define, na sua página da internet, como um “[...] portal de notícias formado pelo ex-

redator-chefe da revista Veja, Mario Sabino, e o ex-colunista da  mesma publicação, Diogo Mainardi, com 

forte tendência ao combate ao governo petista e críticas ao partido. Disponível em: 

https://www.oantagonista.com/sobre/. Acesso em: 14 fev. 2018. 

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/01/quem-somos.html
https://www.oantagonista.com/sobre/
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GRÁFICO 11 - ORIGEM DOS LINKS E RETWITTES 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

Como podemos perceber, as referências vieram, majoritariamente, de debates de 

outros cidadãos também presentes no Twitter, ou seja, da mesma ambiência. Na 

sequência, em larga escala, aparecem os formadores de opinião e influenciadores, com 

pouca expressão nesse contexto para imprensa fora do eixo corporativo e muita para 

influenciadores, ideologicamente vinculados, especialmente ao PT. Entre as redes sociais 

que deram sustentação às exposições e articulações dos atores presentes nas conversas 

estiveram, majoritariamente, o Instagram, que foi amplamente utilizado para veicular 

imagens: das ruas lotadas, memes irônicos e críticos, fotos de pessoas comuns nos 

movimentos, entre outras cenas do cotidiano. O Facebook, por sua vez, aparece na 

articulação dos movimentos, na convocação para atos de protestos contra políticos, sendo 

uma importante ferramenta para o ativismo.  

Ressaltamos ainda a presença da imprensa corporativa, como demonstra o gráfico 

a seguir:  
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analisados
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GRÁFICO 12 - ORIGEM DOS LINKS E RETWITTES - IMPRENSA 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

Nota-se que há uma forte centralidade (não necessariamente credibilidade) em 

relação ao que circula na mídia corporativa. Mas, se há forte influência de Grupos de 

Comunicação, seja pela veiculação de notícias, seja pela presença de algorítimos nas 

redes digitais, há avanços incontestáveis nessa esfera pública reconfigurada. Exemplos 

disso não nos faltaram, como a própria crítica contundente que foi realizada à Rede 

Globo, um dos exemplos mais notáveis, especialmente em 2016. Verifica-se atores 

sociais inseridos no debate para avançar em seus anseios políticos e ideológicos, 

utilizando-se da rede, com grande representatividade de ativistas (influenciadores e 

formadores de opinião) ligados a partidos políticos à esquerda e direita. 
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5.5 OBSERVAÇÃO DAS INTERAÇÕES: CURTIDAS, RETWITTES E 

COMENTÁRIOS 

 

Nessa etapa final, fazemos um recorte dos posts principais para avaliar quais 

foram os que mais se destacaram na esfera digital. Buscamos observar as postagens que 

tiveram mais destaque, e, em consequência, ganharam a atenção dos atores sociais nos 

períodos auditados. De cada grupo de 150 posts, escolhemos os dois mais significativos 

no tocante  à média de curtidas, retwittes e comentários. 

A primeira coisa que fica evidente é que, em todo processo, é muito mais fácil o 

ator social se propor a retuitar um post do que comentar. Voltamos aqui à questão do 

repertório político limitado e baixo poder de reflexão crítica autônoma dos atores. Em 

função de um processo educacional, no Brasil, que ainda é deficitário, os cidadãos 

parecem não ter desenvolvido o potencial que a rede oferece para chegarmos a uma 

democracia participativa. Nem tampouco a democracia representativa demonstra-se 

madura.  

Na tabela abaixo, em 2013, os mais cotados no Twitter foram o post 17: “O PT tá 

parecendo aquele cara que chega sozinho na balada tentando forçar uma amizade”, que 

já tinha sido exemplificado anteriormente. Há nele uma crítica política associada ao 

humor. O post 27, também representado na imagem abaixo, aponta “Tanta coisa errada 

que nem cabe no cartaz”, em referência às demandas múltiplas do período. O seguinte 

(27b) “Sem o MPL seria 3,20 a 0”, é um manifesto da conquista do movimento pela 

redução da tarifa que se utiliza do trocadilho do resultado de uma partida de futebol para 

abordar a conquista do não aumento da tarifa. Por fim, o post 28, exemplificado abaixo, 

líder em comentários, apresenta um formador de opinião (Marcelo Tas, jornalista e 

apresentador de TV)  que faz um trocadilho com “a Copa das Manifestações”, numa 

referência de que, para além dos jogos que aconteciam em campo, havia algo importante 

ocorrendo no jogo político. 
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TABELA 14 - POSTS QUE TIVERAM DESTAQUE DURANTE O PERÍODO AUDITADO. 

Data Link (Disponível em) Like Retwittes Comentários 

20/06/2013 https://twitter.com/tiodino/status/347827014213980160 (post 17) 17 269 14 

 https://twitter.com/AliceWegmann/status/347861720317956096 (post 27) 156 760 69 

26, 30/06/2013 http://twitter.com/jpsateles/statuses/351490302915260417 (post 27b) 11 112 5 

 https://twitter.com/MarceloTas/status/351483905913782272 (post 28) 56 500 106 

13/03/2015 

 

https://twitter.com/terranoticiasbr/status/576458216147681280 (post 29) 

https://twitter.com/reginazukato/status/576474135884361729 (post 30) 

 

251 

279 

 

317 

365 

 

59 

23 

     

15/03/2015 https://twitter.com/OdeCarvalho/status/577128728549003264 (post 32)  528 446 25 

 https://twitter.com/BlogDoPim/status/577186366599114752 (post 33) 255 309 19 

https://twitter.com/terranoticiasbr/status/576458216147681280


212 
 

13/03/2016 https://twitter.com/g1saopaulo/status/709062222794854401 (post 24) 331 677 32 

 

 

https://twitter.com/g1saopaulo/status/709063134632402944 (post 26)  

126 222 30 

18/03/2016 

https://twitter.com/jornalodia/status/708266690874888192 (post 34) 

 

298 293 33 

 

https://twitter.com/MudaMais/status/710927620939112450 (post 31) 

 

142 203 6 

Fonte: Elaboração da autora. 
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POST  27 - ATRIZ GLOBAL SE POSICIONA NAS REDES SOCIAIS. 

 

 

Alice Wegmann @AliceWegmann. TANTA COISA ERRADA QUE NEM 

CABE NO CARTAZ! #vemprarua #ogiganteacordou #vemprarua. 20 de junho 

de 2013. Twitter. Disponível em  

https://twitter.com/AliceWegmann/status/347861720317956096. Acesso em 14 

de fevereiro de 2018. 
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POST  28 - JORNALISTA COMENTA MANIFESTAÇÕES DURANTE A COPA DO 

MUNDO DE FUTEBOL. 

                        

Marcelo Tas @MarceloTas. Te E a Copa das Manifestações, como vai? #ProtestosBR 

#VaiBrasil #VemPraRua #ConstruirUmPais 30 de junho de 2013. Twitter. Disponível 

em  https://twitter.com/MarceloTas/status/351483905913782272. Acesso em 14 de 

fevereiro de 2018. 

 

No período de 2015, encontramos o post 29 abaixo, que reforça a adesão de 

artistas famosos no Brasil ao movimento; o post 30, que faz uma crítica à cobertura da 

Rede Globo aos protestos e mostra que os movimentos a favor do governo e contra o 

impeachment (o “golpe” para os favoráveis à Dilma Rousseff) estavam com grande 

adesão. Em uma referência ao apoio da Rede Globo ao “golpe”, o manifestante traz a 

hashtag “globogolpista”, que, como já pontuamos, atingiu picos no Twitter durante os 

movimentos. Há ainda o post um post (32) de Olavo de Carvalho, formador de opinião, 

filósofo, que pontua “Só em Jundiaí já tem mais gente na rua do que em todas as 

passeatas da “mortadela” somadas. #VemPraRua” A referência aos “mortadelas” é uma 

resposta dos favoráveis ao impeachment, especialmente os adeptos do PSDB, que eram 

https://twitter.com/hashtag/VemPraRua?src=hash
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chamados pelos petistas ou favoráveis ao governo de “coxinhas”, como já explicitamos 

anteriormente. Por fim, Felipe Moura, outro formador de opinião, jornalista e ex-Revista 

Veja, blogueiro, no post, desabafa: “Dilma, vai embora que o Brasil não quer você…” 

(post 33).  

  

POST  29 - ARTISTAS PARTICIPAM DE MANIFESTAÇÃO CONTRA DILMA 

ROUSSEFF. 

 

Terra Brasil @TerraNotíciasBR. #VemPraRua Caio Castro, Marcelo Serrado 

e outros convocam para protesto contra Dilma; veja 

noticias.terra.com.br/brasil...13 de março de 2015. Twitter. Disponível em  

https://twitter.com/terranoticiasbr/status/576458216147681280. Acesso em 14 

de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/terranoticiasbr/status/576458216147681280
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POST  30 - MANIFESTANTE CRÍTICA COBERTURA DA TV GLOBO FEITA AOS 

PROTESTOS PRÓ-DILMA ROUSSEFF. 

 

Rê @ReginaZukato. 50 mil pessoas na Avenida Paulista! #GloboGolpista. 13 

de março de 2015. Twitter. Disponível em  

https://twitter.com/reginazukato/status/576474135884361729. Acesso em 14 de 

fevereiro de 2018. 

 

 

 Em 2016, tivemos os posts 24 e 25, já exemplificados, que fazem uma crítica 

contundente à exaltação da polícia nos protestos (Veja posts 24 e 25, anteriormente 

retratados), e o post 26, postado pelo site G1, portal de notícias do Grupo Globo: “Mulher 

joga carro contra manifestante de vermelho e quase atropela PM na frente da casa do 

Lula, em SBC #protestosp” . Ainda destacamos o post 34), que também partiu da mídia 

corporativa, Jornal O Dia, e trouxe um vídeo de um manifestante invadindo um link ao 

vivo da Globo com aviso: #GloboGolpista. Por fim, trazemos o post 31, também com 

crítica à Rede Globo, postado por um Movimento Organizado. 

 

https://twitter.com/hashtag/protestosp?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GloboGolpista?src=hash
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POST  31 - CRÍTICA À COBERTURA MIDIÁTICA DOS PROTESTOS 

FEITA PELA REDE GLOBO. 

 

Muda Mais @MudaMais. Só pra lembrar que essa história que eles informam 

é LOROTA #GloboGolpista #VemPraDemocracia. 18 de março de 2015. 

Twitter. Disponível em: 

https://twitter.com/MudaMais/status/710927620939112450. Acesso em 14 de 

fevereiro de 2018. 

 

Verifica-se que as principais postagens estiveram muito conectadas com o mundo 

da mídia corporativa, ou porque o formador de opinião/influenciador é figura pública 

(jornalista de veículo expressivo, apresentador de TV, atriz), ou porque o post partiu da 

própria mídia corporativa (G1, O Dia, Portal Terra). O post mais retwittado na nossa 

amostra foi o da atriz Alice Wegmann, que participou da novela teen Malhação, na TV 

Globo. Há também Movimentos Organizados com relevância no debate e influenciadores 

emergentes da própria internet, como o publicitário Dino Cantelli. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Encerramos aqui um percurso de quatro anos de trabalho. Um trabalho desafiador, 

um tema controverso, tanto pelo aspecto político, ideológico, quanto pelo lado 

acadêmico. Falar da ambiência da internet, das redes sociais digitais como esfera pública 

foi um enorme desafio. As descobertas foram muitas e enriquecedoras, mas insuficientes 

para preencher os questionamentos que foram surgindo pelo caminho. Acreditamos ter 

cumprido a nossa proposta de pesquisa.  

Um dos objetivos era verificar se há momentos em que a comunicação entre os 

atores sociais, via redes digitais, altera o curso dos fatos históricos, ou se a deliberação 

nesses espaços ainda é insuficiente para promover transformações no cotidiano da 

sociedade junto ao Estado e às instituições. Como o leitor pode constatar, em muitos 

momentos, como a redução da tarifa de transporte, a não aprovação da PEC 37 e até 

mesmo o impeachment de Dilma Rousseff, atestamos que a comunicação via redes online 

pode contribuir para alteração o curso dos fatos, não sendo, entretanto, determinante 

única. 

 Outra questão que nos propusemos a averiguar foi o “nível de aprofundamento, 

elaboração de ideias e replicação das postagens e, consequentemente, dos pontos de vista 

inseridos nas redes sociais online. Pelo próprio espaço disponível para a comunicação no 

Twitter, a característica dessa rede não nos leva a um aprofundamento do debate. Foram 

poucos os posts que tiveram profundidade de conteúdo. Até mesmo nos debates 

decorrentes dos desdobramentos dos posts não se nota profundidade nas discussões e há 

uma tendência maior à reprodução de ideias do que à elaboração de discursos próprios e 

críticos.  

Entretanto, há atores que demonstram senso crítico. São, normalmente, poucos e 

recorrentes influenciadores, formadores de opinião, que, por estarem aptos a atuar na 

ambiência digital, por dominarem os recursos de agregação de imagens, links, conexões 

com outras redes e sites de notícias, se destacam. Conseguem, assim, estabelecer um 

debate mais aprofundado e articulações bem elaboradas, e ganham maior visibilidade na 

rede social online. Como dissemos, para operar em momentos de protesto político há de 

se ter: educação formal que propicie senso crítico, conhecimento político e capacidade 

para operar na ambiência digital.  
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 Tínhamos também como desafio verificar a evolução do processo comunicacional 

dos atores sociais em três momentos (2013, 2015 e 2016), que tipo de temas foram 

introduzidos, que demandas foram criadas ou reelaboras e monitorar figuras públicas em 

destaque durante o processo. Ao contrário do que a literatura sustenta, de que os protestos 

de junho de 2013 eram decorrentes de demandas sociais múltiplas, preceituamos que já 

havia ali um forte viés político. Desde 20 de junho tínhamos um movimento voltado ao 

campo político, entretanto diverso dos movimentos polarizados, partidários, de 2015 e 

2016.  

 A contribuição que acreditamos deixar com esse trabalho, além da interligação 

história dos três momentos de protesto, é também a observação de que 2013 foi uma etapa 

diversa de 2015 e 2016. Difere, pois tínhamos a sociedade contra o Estado, por causas 

próprias: corrupção, altos gastos com os jogos esportivos, péssima qualidade dos serviços 

públicos. Por outro lado, em 2015 e 2016 havia uma polarização política: os que eram 

contra e os que eram a favor do governo do PT. Enquanto em 2013 toda a sociedade se 

uniu contra o Estado, em 2015 e 2016 a sociedade estava dividida. Eram dois blocos 

polarizados. O resultado foram discursos passionais, permeados pela violência simbólica 

e pelo humor. 

 A partir de 2015 percebemos, também, a volta de atores do cenário 

institucionalizado ao debate e às ruas. Movimentos diversos, à esquerda e à direita, 

ganham novamente a cena: movimentos sindicais, como Central Única dos Trabalhadores 

(CUT); União Nacional dos Estudantes (UNE); Movimento Brasil Livre (MBL); Vem 

pra Rua; entre outros. Entretanto, os protestos foram mais pacíficos, mesmo com a 

presença de grupos conservadores que pediam, inclusive, a volta da ditadura militar.  

 Outra questão relevante que pontuamos é que a mídia corporativa volta a 

orquestrar e motivar as manifestações a partir de 2015 e 2016, realizando uma ampla 

cobertura tanto dos protestos, como chamadas antecipadas para a realização dos mesmos. 

Isso foi observado no estudo e gerou até mesmo a hashtag “#globogollpista”, que ganhou 

visibilidade pelo apoio dado pela Rede Globo às manifestações contra Dilma.  

  De uma maneira geral, homens estiveram mais presentes na rede. Os atores 

partiram de todo Brasil e até mesmo do Exterior. Muitos se utilizaram das postagens 

apenas para o chamamento para os protestos nas ruas e para publicar fotos ou reproduzir 

reportagens da grande mídia corporativa. Há um salto substancial na menção a políticos 

de 2013 para 2015 de 8% para 53%, mas isso não significa um aspecto positivo, pois 

essas menções estavam muito centradas na figura da Presidente, o que demonstra um 
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baixo entendimento por parte da sociedade em relação ao processo geral pelo qual passava 

o Brasil.  

 No tocante às figuras públicas lembradas e criticadas, lamentavelmente percebe-

se que as mais comentadas são sempre as apontadas pela imprensa corporativa, o que 

ficou evidente com a exposição midiática de Renan Calheiros, Dilma Rousseff e, 

especialmente, de Lula na auditoria de 2016. Parece-nos que a sobrecarga decorrente da 

cobertura dos escândalos de corrupção tem criado um efeito narcótico na população 

brasileira, que faz com que se centrem sempre nas mesmas figuras direcionadas pela 

imprensa corporativa, esquecendo-se do macro. A internet em muitos momentos foi usada 

muito mais para efeitos lúdicos (para mostrar que a pessoa estava no movimento, fazer 

piada), do que propriamente reflexão política. Não que o humor também não possa ter 

um importante papel crítico, pelo contrário, mas não foi o que observamos na maior parte 

das vezes. Não há referências substanciais por parte dos atores a outros políticos na mira 

do judiciário, a figuras da gestão da Petrobrás e a empresários envolvidos no esquema de 

corrupção que, quando citados, logo são esquecidos.  

 Pelo exposto e por nossas análises, objetivamente, pudemos atestar que há uma 

tendência por parte dos atores sociais a participar na esfera digital de forma emotiva, 

utilizando-se de violência e humor (ou ironia).  Pelo humor os atores sentem-se 

“autorizados” a se expressar de forma mais liberta. A racionalidade da esfera pública 

idealizada inicialmente por Habermas na década de 60 não é uma realidade identificada 

em larga escala em nosso estudo, ou é notada em poucos momentos. O que se nota é um 

ambiente complexo, plural e diversificado, com novas formas de expressão: uso de 

memes, emoticons etc. 

 Há polarização e extremismo nos debates, dificultando o diálogo. Os discursos 

foram norteados pela emoção, sendo que o humor atinge mais da metade das postagens. 

Mas a violência, embora inferior, também tem índice relevante, especialmente a 

simbólica, em 2016, quando percebemos um acirramento da polarização do debate e o 

surgimento da militância de Lula de forma mais contundente no debate. Em muitos 

momentos os dois recursos aparecem associados. 

 Entretanto, ainda que haja emoção na rede, a esfera digital tem contribuído para 

fazer com que o debate se amplie para além da internet. Pessoas que antes não entravam 

em contato com questões políticas têm mais uma esfera para se inserirem nas conversas 

sobre política. Sob essa perspectiva, somos otimistas no sentido do que observamos em 

relação aos movimentos de protesto no Brasil e no mundo. Observa-se, assim, que as 
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deliberações que se estabelecem no Twitter e nas redes sociais online têm contribuído 

para a articulação, viabilização e desenrolar dos movimentos sociais (organização dos 

movimentos, coordenação dos atores nas ações nas ruas, listas e abaixo-assinados etc.).  

 Mas, a efetiva ampliação de pressões sociais sobre a política e as instituições 

brasileiras, decorrentes dos movimentos, ainda está distante de ser uma realidade em nível 

satisfatório para a transformação social que almejamos.  O leitor aqui dirá: mas não 

conseguimos mudar em 2013 o tom da mídia, não derrubamos a PEC 37, não colocamos 

na cadeia políticos como Eduardo Cunha e empresários como Marcelo Odebrecht? Sim, 

são muitas as conquistas, mas maiores são ainda os desafios.  

 Observamos que no Brasil de hoje, como em outras democracias, temos a 

oportunidade e o desafio de encarar de outra forma muitos dos problemas que já existiam 

no passado. Há novas possibilidades para enfrentarmos o abuso de poder, a corrupção, o 

desvio de verbas públicas etc. Em contrapartida, há questões a serem transpostas: 

informação falsa circulando nas redes digitais; baixo interesse político dos atores sociais, 

devido a sociedades profundamente desiguais do ponto de vista econômico e na posse de 

habilidades educacionais básicas para interagir satisfatoriamente neste espaço; 

desigualdade de acesso; predominância dos meios de massa que replicam na internet 

conteúdos na lógica do fluxo unidirecional etc.  

 Isso decorre do fato de que a comunicação se origina na cultura e os meios (a 

internet, o Twitter, o Facebook, o jornal ou a televisão) não são os atores da comunicação, 

mas um dos atores, como propusemos em nossa metodologia apresentada no capítulo 4. 

Dessa forma, os avanços democráticos têm que partir do campo social, compondo com 

os meios, interagindo com os mesmos. Assim, para encerrarmos nosso trabalho, vamos 

dar uma olhada aonde chegamos, hoje, no início de 2018. 

  Cada vez mais as manifestações de junho que o Brasil assistiu, pelas demandas 

dos cidadãos, pelo transporte, pela saúde, pela educação, contra a corrupção, vão ficando 

para trás. A crise de confiança nas instituições persiste, talvez tenha se aguçado. O povo 

amadureceu, e erra quem diz que a democracia não teve ganhos com todo esse processo. 

Não há dúvida que todos aprendemos, mas ainda estamos digerindo todo esse processo 

trazido pela sociedade em rede, que nos impõe uma nova forma de lidar com a realidade 

política.  

 Mas o fato é que, ao fecharmos o trabalho, no início de 2018, ainda encontramos 

à frente de nosso país um Presidente que parece ter problemas para falar em nome da 

nação. Michel Temer já está em desgraça e sua popularidade não é invejável, longe disso. 
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Ou seja, a crise de confiança o alcançou. As reformas propostas pelo governo que 

substituiu Dilma Rousseff atingem em cheio o cidadão comum. Por hora, seguimos ainda 

nos sentindo desrespeitados com o desempenho institucional ilícito, corrupção, serviços 

públicos aquém do desejado e merecido pelos cidadãos.  
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