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Manifestantes tomam as ruas movidos por sensação geral de descrença nas instituições e 
na busca de novas formas de participação política

as múltiplas vozes das ruas
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ESPEcial

“Ninguém esperava. Num mundo tur-

vado por aflição econômica, cinismo 

político, vazio cultural e desesperan-

ça pessoal, aquilo apenas aconteceu. Os mágicos 

das finanças passaram de objetos de inveja 

pública a alvos do desprezo universal. Políticos 

viram-se expostos como corruptos e mentirosos. 

Governos foram denunciados. A mídia se tornou 

suspeita. A confiança desvaneceu-se.”

O trecho acima poderia muito bem ser uma 

análise dos movimentos que tomaram as ruas 

de todo o Brasil, em junho de 2013. Mas foi 

escrito pelo sociólogo espanhol Manuel Castells, 

na abertura de seu livro “Redes de Indignação e 

Esperança” (Zahar, 2013), no qual faz uma ampla 

pesquisa acerca das causas e consequências 

dos protestos que ocorreram em todo o mundo, 

anteriores aos brasileiros, como a Primavera 

árabe, os Indignados na Espanha, os Occupy 

nos Estados Unidos, entre outros. Movimentos 

que trazem em comum não apenas o desejo de 

mudança, mas uma sensação geral de descrença 

nas instituições e a busca de novas formas de 

participação política.

As mobilizações no Brasil tiveram início a partir 

de atos contra o aumento das tarifas de trans-

porte público em grandes cidades brasileiras em 

junho de 2013, quando grupos de ativistas orga-

nizaram-se para reivindicar redução dos preços 

e melhoria da qualidade dos serviços prestados 

à população. Mas os atos ganharam corpo e vi-

sibilidade nacional dias depois, sobretudo, após 

violenta repressão policial aos manifestantes, 

transformando-se em uma onda irrefreável de 

protestos por todo o país.

Mais de um milhão de brasileiros foi às ruas. A 

maioria, jovens. No dia 20 de junho, 300 mil pes-

soas protestaram no Rio de Janeiro, 110 mil em 

São Paulo e, em Juiz de Fora, na Zona da Mata 

Mineira, 15 mil, com uma pauta de reivindicações 

ampla e variada, demonstrando o grande grau 

de insatisfação da população em diversos outros 

temas que ultrapassavam a questão do trans-

porte público. Atos que foram transmitidos ao 

vivo, por meio de câmeras, tweets e páginas do 

Facebook, protagonizados por milhões de atores.

 A REDE COMO 
FERMENTO
Um dos fatores que mais contribuíram para 

inflar os movimentos, na avaliação de espe-

cialistas, foram as redes sociais. “As pessoas 

ganharam uma nova consciência de seu poder 

autônomo e sua habilidade de pensar e se comu-

nicar conjuntamente”, avaliou o filósofo francês 

e um dos principais estudiosos da cultura virtual 

contemporânea no mundo, Pierre Lévy, em en-

trevista exclusiva à “A3” ao analisar os protestos 

no país (ver entrevista na página 38).

Para o professor da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ) e um dos autores do recém 

lançado “A Internet e a rua - Ciberativismo e 

mobilização nas redes sociais” (Sulina, 2013), 

Henrique Antoun, a conversação nas redes e a 

convocação da população por meio destas foi o 

que “fermentou” o movimento. “Hoje temos que 

falar dos grupos que se formam e dos processos 

de comunicação. Não foi só o MPL (Movimento 

Passe Livre) que fez o movimento. A conversa 

na internet é transversal e não mais se limita 

ao grupo que está promovendo. à medida que a 

mensagem passa pela timeline e toca as pesso-

as há uma identificação.”

A sociedade reunida em movimentos e ações 

coletivas, explica o professor, não precisa mais 

que “intermediários” falem por ela. Em sua 

avaliação, o que mais revoltou a população, além 

da repressão policial, foi o silêncio da mídia. “A 

internet gerou uma mídia livre impulsionada por 

milhões de blogueiros e pelas redes sociais, que 

se revelou um imenso espaço público no qual 

qualquer um tem voz e pode falar por si mesmo. 

Hoje há vídeos, fotos e mesmo transmissão 

ao vivo em todo lugar. Esse silêncio não é mais 

possível. Há uma vigilância distribuída, que não 

cabe mais apenas ao Estado e à mídia.”

Além dessa liberdade, a internet trouxe celeri-

dade aos processos de comunicação. Para o pro-

fessor da Universidade Federal do Espírito Santo 

(Ufes) e coordenador do Laboratório de Estudos 

sobre Imagem e Cibercultura (Labic), Fábio Ma-

lini – que divide a autoria do livro “A Internet e a 

rua (...)” com Antoun – a onda de protestos cer-

tamente aconteceria sem a internet e as redes, 

mas com “velocidade e intensidade diferentes”. 

“As redes permitiram que a informação circulas-

se com maior velocidade, muito em função da 

comoção e emoção produzida pelas ferramentas 

digitais através dos movimentos das ruas. Elas 

(redes) tiveram um papel predominante no es-

clarecimento, condução, articulação, mobilização 

e construção de narrativas, com uma multiplici-

dade de intermediários.”

A multiplicação de novos mediadores com papel 

predominante é outro ponto destacado por Ma-

lini. “Os diferentes ‘ninjas’ (em uma referência 

ao grupo Narrativas Independentes, Jornalismo e 

Ação, que ganhou evidência durante as manifes-

tações) passaram a fazer streaming (transmis-

sões ao vivo), gravação de vídeos, fotografias. 

Houve uma circularidade dessas informações 

em alta velocidade, o que provocou um nível de 

empoderamento muito grande dos grupos em 

um ciclo que se autoalimenta.”

Para o pesquisador e professor da Faculdade 

de Comunicação (Facom) da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, Wedencley Alves, “esses 

movimentos de inconformismo da juventude 

chegaram porque tiveram forte encaminhamen-

“a conversa na 
internet é transversal 
e não mais se limita 
ao grupo que está 
promovendo. À medida 
que a mensagem passa 
pela timeline e toca 
as pessoas há uma 
identificação”

(Henrique antoun,
professor da UFrJ)
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to numa cultura de redes, numa cultura “viral” 

em que informações, ou mais precisamente 

discursos, são capazes de produzir identifica-

ções em tempo muito acelerado.” Ele chama a 

atenção, no entanto, para as particularidades do 

caso brasileiro. “Lógico que aqui as questões são 

outras, os contextos são outros. Mas chegariam 

da mesma forma como ocorreram em países 

muito mais bem resolvidos do ponto de vista 

socioeconômico e político como na Alemanha e 

na Suécia.”

No entanto, segundo o docente, a força que 

os protestos assumiram no Brasil foi muito 

mais decorrente das cenas de violência policial, 

principalmente, contra jovens da classe média. 

“Como comparação podemos tomar os protestos 

do MPL, a partir de quando se difundiram as 

imagens das intervenções violentas da PM pau-

lista, e as passeatas imediatamente posteriores, 

que chegaram a levar centenas de milhares de 

pessoas às ruas. Estas cenas tiveram um efeito 

de combustível em pólvora, possivelmente, por-

que vivemos numa cultura em que isso é mais 

possível do que antes.”

Conforme Alves, estes jovens que vão às ruas 

são pessoas que se identificam com o discurso 

de inconformismo, independentemente do con-

texto de cada país, que lhes chegam via redes e 

mídias tradicionais. “Curiosamente, estes discur-

sos assumem formas bem distintas daqueles de 

outros tempos e isso que é um pouco espantoso 

e traz desafios a quem reflete sobre eles. São 

falas instantâneas, de características linguísti-

cas muito típicas de uma cultura de mensagens 

curtas e imediatas, e sem muita reflexividade, 

nem história. Não podemos esquecer que, em 

certo momento, tínhamos verdadeiros tweets, 

em que cada jovem ou grupo protestava contra 

alguma coisa que lhe dizia respeito, ou mesmo 

que achava importante dizer, mesmo que fosse 

somente para participar das passeatas.” Para o 

professor, a impressão é de que havia naqueles 

“tweets” urbanos um pouco do anseio de ser 

ouvido. “De quebrar o silêncio, e dizer qualquer 

coisa, mesmo sem saber o quê. Até porque é 

possível que o desejo desta geração esteja no 

verbo do que no objeto.”

 

“MOVIMENTO NãO É 
FILHO DA INTERNET”
O coordenador do Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Sociais (PPCSO) da UFJF,  Dmitri 

Cerboncini Fernandes, não é tão otimista ao 

avaliar o papel da internet e das redes sociais 

nos protestos. Para ele, as redes nada mais são 

do que a forma de se entrar em comunicação 

na atualidade. “Há uma fetichização, em minha 

opinião, sobre o papel das redes sociais. É como 

se falássemos que o telefone ou qualquer outra 

invenção de época tivesse sido o desencadea-

dor de guerras, revoluções, mudanças. Há uma 

dinâmica social que sempre se valerá dos meios 

disponíveis, e, neste caso, os meios disponíveis 

encontrados, que foram formatados e que, por 

sua vez, formataram as manifestações mun-

diais, foram as redes sociais.”
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“Elas (redes) tiveram 
um papel predominante 
no esclarecimento, 
condução, articulação, 
mobilização e construção 
de narrativas, com 
uma multiplicidade de 
intermediários”

(Fábio Malini, professor
da Ufes)
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O professor diz ainda não acreditar em um “pro-

jeto emancipador” que provenha de tais meios. 

“Como qualquer meio, ele serve ao que for, tanto 

ao poder constituído quanto ao contrapoder. É 

preciso sempre saber virar o feitiço contra o feiti-

ceiro, e este é mais um caso em que parece que 

isso, ao menos momentaneamente, aconteceu.”

O cientista político e professor da Facom, Paulo 

Roberto Figueira Leal, também é cauteloso ao 

atribuir às redes sociais o sucesso dos movi-

mentos. “É um ambiente que potencializa e, é 

evidente o protagonismo da juventude nele. Mas 

os movimentos não são ‘filhos’ da experiên-

cia da internet. É uma plataforma que tem 

contradições e as verdadeiras questões não são 

determinadas por ela.”

Leal também aponta um “determinismo tec-

nológico” e uma supervalorização das redes ao 

avaliar os processos ocorridos no país. “O uso 

social que as pessoas dão a essas ferramentas 

é que são importantes. É um equívoco imaginar 

que o movimento eclodiu porque há redes. Gran-

des fenômenos ocorreram anteriormente sem a 

existência das redes sociais.”

O docente, no entanto, reconhece o papel dessas 

ferramentas na articulação, sem que passe por 

alguma instituição. “Talvez se o movimento fos-

se de um grupo específico não tivéssemos tan-

tas e tão distintas pautas. Talvez isso explicite o 

tipo de mobilização. Vemos outro tipo de relação 

e de manifestação. Trata-se de outro arranjo, 

com menos unidade temática. Mas o que não as 

tornam menos legítimas.”

 

IGUAIS, MAS 
DIFERENTES
Apesar das semelhanças quanto aos atos, os 

movimentos, na avaliação do cientista político 

Paulo Roberto Leal, são bastante distintos dos 

europeus e americanos, já que esses países 

traziam um componente de instabilidade econô-

mica e política. “No Brasil, apesar de vivenciar-

mos um crescimento mais baixo, essa situação 

não se aplica. Não tivemos um dado novo de 

acentuada piora econômica ou política. Estamos 

em um contexto de experiência democrática em 

crescimento e essa é a causa mais provável das 

manifestações. As pessoas buscam aprimorar 

essa experiência. Não vivenciamos uma crise 

gravíssima, mas vivemos em uma sociedade 

bem desigual. Não há uma crise de democracia, 

mas as pessoas esperam que ela avance mais.”

Ainda segundo ele, um dos traços mais evi-

denciados nos processos é o anti-institucional. 

“Há uma recusa à política institucional e isso 

é resultado de um novo contexto com o qual a 

juventude tem se relacionado. Um movimento 

que passa a não ser identificado por partidos, 

sindicatos, associações.”

O professor Fernandes faz coro e aponta fatores 

externos e internos que explicam os protestos 

mundiais. “Eles devem ser comparados, pesados 

e relacionados dentro da especificidade de cada 

país, mas sem se perder a noção de totalidade 

do sistema do capital.” Para ele, diferentemente 

dos Estados Unidos e dos países europeus, que 

entraram de cabeça em mais uma das crises cí-

clicas do capitalismo, o Brasil ainda tinha alguma 

“lenha para queimar”. “Houve um nítido aumen-

to do poder de consumo da população brasileira 

na última década, o que se reverteu, por outro 

lado, em mais demanda por serviços estatais, 

que aqui sempre foram péssimos e muito caros. 

Se a economia andava mais ou menos bem, os 

serviços estatais básicos – saúde, transporte, 

educação – quase todos ineficientes e corrom-

pidos por uma lógica liberal, de que ‘quem tem 

paga, quem não tem que se vire’ iam de mal a 

pior, o que desencadeou os protestos de junho 

por aqui.”

O futuro do movimento ainda é incerto, bem 

como as mudanças reclamadas pelos manifes-

tantes. Apesar do distanciamento em relação ao 

auge dos protestos, as questões ainda não estão 

claras para a maioria dos pesquisadores. Para 

Wedencley Alves, é preciso entender que a polí-

tica por si não é culpada nem inocente dos males 

de cada país. “Ela reflete o jogo de forças na so-

ciedade. Se direitos trabalhistas são ameaçados 

é porque o Congresso está vocalizando grupos 

sociais que se beneficiariam com estas ameaças. 

Portanto, a luta se dá antes, na sociedade.”

ESPEcial

“Estes movimentos 
de inconformismo da 
juventude chegaram, 
porque tiveram forte 
encaminhamento numa 
cultura de redes, numa 
cultura “viral” em que 
informações, ou mais 
precisamente discursos, 
são capazes de produzir 
identificações em tempo 
muito acelerado”

(Wedencley alves, 
professor da UFJF)

“Há uma fetichização, 
em minha opinião, sobre 
o papel das redes sociais. 
É como se falássemos 
que o telefone ou 
qualquer outra invenção 
de época tivesse sido 
o desencadeador de 
guerras, revoluções, 
mudanças”

(dmitri cerboncini Fernandes, 
professor da UFJF)

 Fabio Rodrigues Pozzebom (Agência Brasil)
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Já Fernandes se coloca de forma mais pessi-

mista. “Todo esse processo trouxe para as ruas 

uma grande parte da população completamente 

despolitizada, os “consumidores” das notícias 

desses jornais e redes de televisão e de rádio 

que, se por um lado, tinham a noção de que as 

coisas no serviço público iam de mal a pior, e 

que a corrupção é regra no mundo das grandes 

corporações e da política, e não exceção, por 

outro não tinham uma agenda política clara, 

consistente.”

Em sua avaliação, os políticos, percebendo que 

as coisas voltavam ao “normal”, logo se acomo-

daram e tornaram às suas “negociatas”. “Como 

uma herança benéfica, no entanto, valeu pelo 

ímpeto de politização de umas poucas pessoas, 

que aprenderam que política é algo que as toca 

diretamente, e não uma coisa distante e imutá-

vel. Mas de ganhos reais, talvez tenham sido os 

vinte centavos mesmo.”

Para o professor da Ufes, Fábio Malini, no entan-

to, a principal tendência é de que os movimentos 

funcionem como uma espécie de eletrocardio-

grama, com pontos de pressão alta e baixa ao se 

medir os acontecimentos do dia a dia. “Acredito 

que irão ressurgir como picos de rede, uma 

vez que já existe um ambiente estruturado e 

propício a novos movimentos. Muitas questões 

irão se acumulando para depois eclodir um novo 

pico. As respostas não são tão rápidas e as 

contradições permanecem. Os problemas estão 

em nossas timelines diariamente.” Que eles não 

fiquem adormecidos por tanto tempo e que as 

múltiplas vozes das ruas não calem seus gritos.

ESPEcial

“os movimentos 
não são ‘filhos’ da 
experiência da internet. 
É uma plataforma que 
tem contradições e as 
verdadeiras questões não 
são determinadas por 
ela”

(Paulo roberto Figueira leal, 
professor da UFJF)

“o Brasil está no meio de uma 
transição cultural”

- Pesquisas de opinião pública revelaram que 

todas as instituições foram afetadas pelas 

manifestações. É sinal de que a democracia 

representativa está superada?

- A democracia representativa não está superada, 

mas precisa ser ampliada pela inteligência 

coletiva no meio digital.

 

- as redes sociais deram voz à população. Essa 

forma de manifestação está consolidada?

- As pessoas ganharam uma nova consciência de 

seu poder autônomo e sua habilidade de pensar e 

se comunicar conjuntamente.

 

- Passados três meses, é possível identificar 

o que levou a esse movimento e será possível 

prever novos protestos?

- As pessoas querem o desenvolvimento humano: 

saúde, educação, infraestrutura, transparência... 

As pessoas querem também um pouco de 

respeito (do Governo) por sua capacidade de 

pensar por si mesmas.

 

- Menos de dois meses após a eclosão dos 

protestos, um deputado condenado pela 

Suprema corte brasileira foi absolvido pelo 

Parlamento. isso é sinal de que  voltamos ao 

período pré-manifestações?

- Soa como um “salto para trás”. Mas maus 

hábitos não podem ser apagados da noite para o 

dia. Podemos dizer que o Brasil está no meio de 

uma transição cultural.

“Redes de indignação e esperança”, Manuel Castells (Zahar, 2013)

 “O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia planetária”, André Lemos e Pierre Lévy (Paulus, 2010)

 “A Internet e a rua – Ciberativismo e mobilização nas redes sociais”, Henrique Antoun e Fábio Malini (Sulina, 2013)

Versão para download: ainternetearua.com.br/download/a-internet-e-a-rua-online-pdf

Leia a íntegra da entrevista com os professores da UFJF, Dmitri Fernandes e Wedencley Alves: 

http://bit.ly/RevistaA3_EntrevistasManifestacoes

Assista ao professor do Departamento de Ciências Sociais, Raul Magalhães, no programa Recortes Possíveis

bit.ly/RevistaA3_RecortesPossiveis_RaulMagalhaes
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A reposta do filósofo Pierre Lévy ao convite para a entrevista para a “A3” é quase instantânea, via 

Twitter. Mas tem uma condição: quatro perguntas e pelo próprio Twitter. Ou seja, difícil arrancar 

uma análise mais ampla que o conteúdo ajustável ao limite de 140 caracteres da rede social. Mas 

nem por isso ela é superficial. Autor de importantes obras como “As tecnologias da inteligência: o 

futuro do pensamento na era da informática” (1990); “A inteligência coletiva: por uma antropologia 

do ciberespaço” (1994); “Cibercultura” (1997); “O que é o virtual?” (1998); entre outros, é um dos 

principais pesquisadores dos efeitos que a internet e as redes sociais ocasionam em diversos setores 

da sociedade. Segundo ele, que atualmente mora no Canadá e leciona na Universidade de Ottawa, 

há hoje um desgaste do padrão baseado em um centro distribuidor de conteúdos. A principal aposta 

passa a ser a de um modelo em que todos têm a possibilidade de transmitir informações (modelo 

todos-todos). “As pessoas ganharam uma nova consciência de seu poder autônomo e sua habilidade 

de pensar e se comunicar conjuntamente.”


