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a neutralidade da 
rede ganhou as ruas

Contudo, convém chamar a atenção que esse “chamamento” à luta foi 

basicamente articulado nas redes sociais disponíveis no Brasil. Ou seja, se em 

várias cidades ao redor do globo diversas manifestações foram articuladas, a 

sua quase totalidade foi organizada por meio das redes sociais que, de certa 

maneira, serviram como “meio” para que a grande massa de descontentes 

com os tópicos tratados pelos movimentos também pudesse se manifestar.

Todavia, um fator “diferencial” no caso das manifestações é que os processos 

que as iniciaram não foram veiculados inicialmente pela mídia tradicional, 

como a TV, o rádio e a mídia impressa. Eles começaram a existir em suportes 

e ferramentas que permitem que uma determinada pessoa publique um 

chamamento e o compartilhe com sua rede de “amigos” ou “colegas” que 

também fazem parte dessa “comunidade”.

Nesse sentido, o que precisa ser comemorado é que a “neutralidade 

da rede” venceu, pois sabemos até agora que os manifestantes foram 

às ruas identificados com as causas que geraram alguma forma de 

descontentamento que os levou a protestar. Foram os usuários das redes 

que manifestaram nas ruas sua desilusão com a desfaçatez na política, com 

o medo da volta da inflação e contra “o que está aí”. No entanto, não custa 

alertar que essa “neutralidade” tem um preço. E será que a classe política e 

econômica, depois do “junho de 2013”, vai querer pagar por ele?

Depois de passado o turbilhão que abalou as bases da estrutura política 

e social brasileira no mês de junho de 2013, talvez tenha chegado o 

momento de iniciar um debate mais longo e moderado sobre o 

que as manifestações ocorridas no Brasil deixarão como legado. Não foi a 

primeira vez que um movimento em escala nacional foi ativado por meio 

de determinadas ferramentas midiáticas que amplificaram as vontades da 

nação brasileira e acabaram desempenhando um papel central em decisões 

políticas.

A mais recente delas foi o impedimento do ex-presidente Fernando Collor de 

Mello que, instado pelas manifestações dos denominados “caras pintadas”, 

que foram às ruas contra o seu governo, acabou renunciado e saindo, ao 

menos naquele momento, da cena política nacional. Um dos grandes atores 

daquele movimento foi, obviamente, a televisão, que cobria em tempo real 

as manifestações que aconteciam em praça pública pelo país. Além disso, 

havia ampla cobertura da mídia impressa e do rádio.

Os manifestos recentes, que culminaram em milhares de pessoas saindo 

às ruas para protestar contra algo, a princípio “não específico”, têm uma 

diferença básica. Pela primeira vez, eles foram organizados por meio de 

ferramentas até então “estranhas” e, porque não dizer, ignoradas pelos 

representantes das classes políticas do Brasil. A maioria dos manifestantes 

do “junho de 2013” saíram às ruas para inicialmente protestar contra o 

aumento das tarifas de ônibus na cidade de São Paulo.
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