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Resumo
O presente trabalho se propõe a analisar a apresentação dos Direitos Humanos em
matérias do Jornal Digital Nexo, BBC Brasil e Extra Online sobre o assassinato da
vereadora carioca e ativista dos Direitos Humanos, Marielle Franco, como forma de
esclarecer para a sociedade sobre o que são esses direitos e a sua efetiva relevância.
São observadas seis matérias pela Análise de Discurso através dos conceitos de
Bakthin (1987; 2003) e Maingueneau (2004).
Introdução
Os ideais de Direitos Humanos que temos hoje percorreram muitos anos até se
tornarem garantias que apesar de serem

institucionalizadas ainda necessitam de

reivindicações para sua efetivação em diversos aspectos na vida prática do cidadão. A
luta pelas garantias fundamentais iniciaram e tiveram maior peso com a Declaração de
Direitos do Bom Povo da Virgínia, em 1776. Posteriormente, foi elaborada a
Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. As revoluções
americana e francesa também contribuíram para que esses ideais ganhassem espaço,
mesmo que de maneira tímida.
Ao longo da nossa história tivemos grandes evoluções na garantia de direitos
que vão desde a liberdade individual até direito ao meio ambiente, doutrinariamente
essa evolução é dividida em gerações. Além disso, os Direitos Humanos só foram
organizados e publicados, em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Isso nos mostra que a trajetória tem sido longa e que ainda assim o Estado muitas
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vezes não consegue garantir esses direitos, o que significa que devemos lutar para
que estes direitos sejam consolidados.
Dessa forma, quando uma parcela da nossa sociedade, desdenha, e até
acredita que a morte de uma militante e representante política do povo na luta em prol
dos direitos humanos, como era o caso de Marielle Franco, aconteceu porque esta
pessoa defende criminosos significa que muitos de nós ainda não atentou para o real
significado e relevância disto.
Logo após o assassinato ter sido divulgado, tanto na mídia tradicional quanto
nas redes sociais, boatos passaram a ser amplamente difundidos. Por isso, muitos
veículos de comunicação se dedicaram a explicar o que são os Direitos Humanos, de
forma didática e clara, para que toda a sociedade pudesse entender, além de
esclarecer sobre a disseminação de notícias falsas a respeito da vereadora.
Neste artigo, analisamos trechos de seis notícias publicadas nos portais Jornal
Digital Nexo, BBC Brasil e Extra Online, no período de 15 a 25 de março de 2018. Os
conceitos utilizados foram: Dialogismo e polifonia, à luz do conhecimento de Bakhtin; e
ethos, através das ideias de Maingueneau.
1.Direitos Fundamentais no Ordenamento Jurídico Brasileiro
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB) traz em seu
artigo 1º, a república como a união de Estados e municípios, de caráter indissolúvel, e
este é um dos princípios fundamentais para o Estado Democrático de Direito no país.
Como desdobramentos deste princípio são apresentados alguns fundamentos como a
dignidade da pessoa humana.
Ao colocar esses princípios de integridade como um item balizador para a
dinâmica social brasileira, a Constituição nos assegura que todo ser humano tem
direito a dignidade e não pode ser inferiorizado ou sofrer qualquer conduta vexatória a
sua condição humana, independente da área da vida, pois este é um dos fundamentos
essenciais para a consolidação da república brasileira.
“Quando o Texto Maior proclama a dignidade da pessoa humana, está
consagrando um imperativo de justiça social, um valor constitucional
supremo. Por isso, o primado consubstancia o espaço da integridade moral
do ser humano independentemente de credo, raça, cor, origem ou status
social [...]. Seu acatamento representa a vitória contra a intolerância, o
preconceito, a exclusão social, a ignorância e a opressão. A dignidade da
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pessoa humana reflete, portanto, um conjunto de valores civilizatórios
incorporados ao patrimônio do homem.” (BULOS, 2008, p.392).

Com o intuito de ampliar a discussão e enumerar de forma didática a CRFB
apresenta os Direitos e Garantias Fundamentais para a consolidação dos direitos e
deveres individuais e coletivos; direitos sociais; nacionalidade; e direitos políticos. No
presente artigo discutiremos o que tange aos Direitos Individuais e Coletivos
presentes, especificamente, no artigo 5º da Constituição.
O artigo 5º testifica que todos são iguais perante a lei, tanto brasileiros quanto
estrangeiros residentes no Brasil. Desse modo lhe são assegurados o direito à vida,
liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos descritos pela lei.
Dentro desta perspectiva nos ateremos aos conceitos de direitos fundamentais
de primeira geração, conhecidos por serem direitos negativos, ou seja, direitos que
não precisam ser assegurados diretamente pelo Estado e nem violados pelo mesmo.
São direitos com caráter de resistência.
“marcado cunho individualista, surgindo e afirmando-se como direitos do
indivíduo frente ao Estado, mais especificamente como direitos de defesa,
demarcando uma zona de não intervenção do Estado e uma esfera de
autonomia individual em face de seu poder. São, por este motivo,
apresentados como direitos de cunho “negativo”, uma vez que dirigidos a
uma abstenção, e não a uma conduta positiva por parte dos poderes
públicos, sendo, neste sentido, “direitos de resistência ou de oposição
perante o Estado”. Assumem particular relevo no rol desses direitos,
especialmente pela sua notória inspiração jusnaturalista, os direitos à vida, à
liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei. São, posteriormente,
complementados por um leque de liberdades, incluindo as assim
denominadas liberdades de expressão coletiva (liberdades de expressão,
imprensa, manifestação, reunião, associação etc.) e pelos direitos de
participação política, tais como o direito de voto e a capacidade eleitoral
passiva, revelando, de tal sorte, a íntima correlação entre os direitos
fundamentais e a democracia” (SARLET, 2012, p.32).

No que tange às relações internacionais a Constituição Brasileira de 88 aponta
ainda, no artigo 4º, inciso II, como princípio balizador a prevalência dos direitos
humanos. Com isso os direitos humanos, que são inerentes ao Direito Internacional,
se fazem presente e interferem nesta seara da vida humana.
1.1

Liberdade de Expressão travestido de liberdade de expressão
A liberdade de expressão é apontada no ordenamento jurídico brasileiro como

um dos direitos fundamentais assegurados pelo artigo 5º.

Nesta publicação

abordaremos tal liberdade nos âmbitos dos incisos IV e V, que versam,
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respectivamente, sobre a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato; e a garantia de ter assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo causado, além de indenização.
“a liberdade de expressão é direito fundamental diretamente correlato à
garantia de voz aos cidadãos na manifestação de suas várias correntes
políticas e ideológicas. É certo que a proteção da liberdade de expressão
não é suficiente para assegurar a participação popular no debate político,
pois os direitos fundamentais efetivam-se de modo interdependente: a
eficácia de um direito fundamental depende da eficácia dos demais. Porém,
não restam dúvidas de que tal liberdade é imprescindível que aqueles que
desejem manifestar-se na esfera pública tenham como fazê-lo e não sejam
reprimidos por isso.” (TÔRRES, 2013.p1)

Relatada a importância desse direito para o desenvolvimento e consolidação do
Estado Democrático de Direito é necessário ainda apontar as suas implicações, pois
como nenhum direito fundamental é absoluto, isto é, esbarra em algumas
prerrogativas.

No inciso IV, por exemplo, a sua limitação é muito clara, pois é

expresso de forma taxativa que é vedado o anonimato. Essa afirmação atua como
forma de equilibrar os direitos fundamentais e assegurar ao cidadão que a sua
liberdade não pode sofrer danos em detrimento da liberdade de outra pessoa.
Ainda segundo a autora Fernanda Carolina Tôrres, a liberdade não deve se
sobrepor a nenhum outro direito garantido ao ser humano – “sendo a liberdade de
expressão um princípio, apesar de sua proteção ser imprescindível para a
emancipação individual e social, sua garantia não se sobrepõe de forma absoluta aos
demais direitos, que são também essenciais” (2013.p3).
A vedação do anonimato permite ainda que condutas desrespeitosas,
preconceituosas e até mesmo criminosas sejam combatidas e o direito de outrem seja
assegurado, pois na atualidade o discurso de ódio voltou a ter fôlego na sociedade e
tais condutas tem se tornado comuns.
2 - Caso Marielle Franco
Marielle Francisco da Silva, conhecida por Marielle Franco, nasceu na
comunidade da Maré e iniciou sua militância em direitos humanos após ingressar no
pré-vestibular comunitário e perder uma amiga; vítima de bala perdida, num tiroteio
entre policiais e traficantes no Complexo da Maré; socióloga e vereadora da Câmara
do Rio de Janeiro. No pleito ao qual foi eleita Marielle obteve 46. 502 votos.
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A vereadora foi brutalmente assassinada na noite do dia 14 de março de 2018
junto com o seu motorista Anderson Pedro Gomes, ao voltar de uma palestra. No
último dia 10 de março, quatro dias antes de sua morte, Marielle Franco fez uma
denúncia nas redes sociais contra um dos batalhões militares do Rio de Janeiro por
abusos de poder e truculência nas abordagens em Acari, bairro do Rio de Janeiro.
A parlamentar havia assumido a pouco tempo o cargo

de relatora da

Comissão da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, núcleo criado para
acompanhar a atuação das tropas na intervenção federal na área de segurança do Rio
Após a sua morte boatos e fake news passaram a circular por grupo de
whatsapp e redes sociais e também na imprensa. Estes afirmavam que a vereadora
era envolvida com facção do tráfico, no Rio de Janeiro; que os assassinos eram jovens
de bermuda e chinelo, supostos moradores de comunidades que esta defendia;
afirmaram que o pai da sua filha era o traficante Marcinho VP; além de concluírem que
os votos que elegeram Marielle eram oriundos do Comando Vermelho.
A partir dessas inverdades veiculadas nas mais diversas plataformas de
comunicação, comentários negativos à figura da vítima (a vereadora Marielle Franco) e
até a culpabilização da vítima eclodiram na nossa sociedade, a defesa dos direitos
humanos são ações voltadas apenas para pessoas privativas de liberdade ou
criminosos, o que sabemos que não condiz com a realidade e a natureza dos direitos
humanos.
Desse modo, alguns veículos de comunicação dedicaram espaços em suas
publicações e programas para ressaltar tanto a importância quanto no que de fato
constituem os direitos humanos. Neste trabalho nos ateremos à publicações realizadas
na internet, especificamente nos

portais Jornal Digital Nexo, BBC Brasil e Extra

Online.
3. Direitos Humanos e o Discurso apresentados nos jornais
A metodologia utilizada nesta pesquisa é Análise de Discurso, com base nos
conceitos de dialogismo, polifonia e ethos, dos teóricos Mikhail Bakhtin e Dominique
Maingueneau.
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Ainda com base em Bakhtin analisaremos o conceito de dialogismo, que se
refere à dimensão intrinsecamente interativa da linguagem na qual o discurso é o
ponto de encontro entre as opiniões dos interlocutores (BAKHTIN, 2003, 1977).
Refere-se a qualquer forma de discurso, quer sejam as relações dialógicas
que ocorrem no cotidiano, quer sejam textos artísticos ou literários. Bakhtin
considera o diálogo como as relações que ocorrem entre interlocutores, em
uma ação histórica compartilhada socialmente, isto é, que se realiza em um
tempo e local específicos, mas sempre mutável, devido às variações do
contexto. Segundo Bakhtin, o dialogismo é constitutivo da linguagem, pois
mesmo entre produções monológicas observamos sempre uma relação
dialógica; portanto, todo gênero é dialógico; ( RECHDAN, 2003, p. 02).

Já a ideia de polifonia, segundo Mikail, se dá através do choque entre as
vozes e ideias em um discurso. “A multiplicidade de vozes e consciências
independentes e imiscíveis e a autêntica polifonia de vozes plenivalentes constituem,
de fato, a peculiaridade fundamental [...]” (2002, p. 04 apud RECHDAN, 2003, p. 03).
De acordo com Dominique Maingueneau, o Ethos evidencia a presença de
uma interferência além do que está escrito. Desse modo, o texto ou enunciado possui
interferências externas que são fundamentais para a sua composição - “apresentamos
os enunciados como sendo o produto de uma enunciação que implica uma cena. Mas
isso não basta: toda fala precede de um enunciador encarnado; mesmo quando
escrito, um texto é sustentado por uma voz - a de um sujeito situado para além texto”
(2004. p.95).
Esse é o tipo de fenômeno que, por meio da retórica tradicional, podemos
chamar de ethos: por meio da enunciação, revela-se a personalidade do
enunciador. Roland Barthes salientou a característica essencial desse
ethos: “São os traços de caráter que o orador deve mostrar ao auditório
(pouco importa sua sinceridade) para causar boa impressão: são os ares
que assume ao se apresentar. [...] O orador enuncia uma informação, e ao
mesmo tempo diz: eu sou isto, eu não sou aquilo”. Desse modo, a eficácia
do ethos se deve ao fato de que ele envolve de alguma forma a enunciação,
sem estar explícito no enunciado [...] (MAINGUENEAU, 2004. p. 98).

Assim com bases nesse conceitos analisaremos trechos de seis matérias,
sendo duas do Jornal Digital Nexo, duas da BBC Brasil e duas do Extra Online. Os
textos foram veiculados no período de 15 a 25 de março de 2018 abordando a morte
da vereadora Marielle Franco, militante dos Direitos Humanos que foi executada no dia
14 de março de 2018.
3.1 - Análise do Discurso no Jornal Extra Online
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Na matéria intitulada Marielle, os direitos e os humanos: esclarecimento do
EXTRA aos leitores , veiculada no dia 15 de março de 2018, pelo Jornal Extra Online.
O lead - primeira parte do texto jornalístico - deste texto nos aponta que o dialogismo é
um conceito presente. Essa característica é evidenciada por meio de expressões
como: “Desde a noite desta quarta-feira, quando foi publicada a notícia do assassinato
da vereadora” e “chegaram ao site e às redes sociais”. Desse modo, é possível
perceber que o autor ao proferir este enunciado dialoga com os leitores sobre o fato
ocorrido e busca contextualizar a respeito da necessidade deste texto ter sido
elaborado.
Desde a noite desta quarta-feira, quando foi publicada a notícia do
assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson
Pedro, chegaram ao site e às redes sociais do EXTRA milhares de
comentários de leitores. Grande parte lamentava o ato de barbárie no Rio,
mas outros muitos criticavam e até debochavam de Marielle por ela ser uma
defensora dos direitos humanos.

Logo em seguida, ainda na mesma matéria, podemos perceber que o conceito
de polifonia é mostrado nas interferências expressadas através de trechos de
comentários extraídos da internet e utilizados para compor o discurso do enunciador
como vozes conflitantes ao seu ponto de vista.
"Pior coisa do mundo são os direitos humanos", dizia um deles. "Quem
defende os direitos humanos gosta de bandido", afirmava outro. Com 20
anos de trajetória como um jornal popular com enfoque na garantia desses
direitos para TODOS os humanos, o EXTRA, no papel de veículo de
INFORMAÇÃO, se sente na obrigação de esclarecer aos seus leitores o que
são, afinal de contas, os direitos humanos.

Com o objetivo de endossar o seu ponto de vista e contrapor o reducionismo
empregado, por alguns leitores, no que tange ao conceito de Direitos Humanos, o
autor apresenta um pouco da história destas garantias tão necessárias à vida de
qualquer ser humano, uma vez que estes vislumbram e anseiam pela cidadania. Este
diálogo pode ser observado através destes trechos: “Um marco na história dos direitos
humanos é a criação, na década de 1940, na Organização das Nações Unidas
(ONU)”; “esse documento inspirou as constituições de vários países”. Podemos
ressaltar ainda, que fica evidente expressão de ethos neste enunciado, pois é
colocado, e dito, ao leitor o que de fato é mais relevante no documento citado.
Apontando assim, que o leitor que não possui o conhecimento sobre o que de fato são
os Direitos Humanos pode compreender, com o auxílio deste autor e com o Jornal
Extra Online, o que são estes direitos e o que eles representam para a humanidade.
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Um marco na história dos direitos humanos é a criação, na década de 1940,
na Organização das Nações Unidas (ONU), da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, com as condutas que deveriam ser comuns a todos os
povos do mundo. Traduzido em mais de 500 idiomas, esse documento
inspirou as constituições de vários países. Destacamos, a seguir, alguns dos
mais relevantes entre os 30 artigos do documento.

A matéria intitulada #Éboato que Marielle Franco foi casada com Marcinho VP,
postada no Jornal Extra Online, no dia 16 de março de 2018, evidencia mais uma vez
o conceito de dialogismo, pois o enunciador através das marcas: “ Marielle foi acusada
nos últimos dias de associação com o tráfico de drogas” e “mas todas essas
afirmações são falsas”, por exemplo, fazem referência a fatos acontecidos e numa
conversa com o leitor ele aponta estes fatos. A polifonia neste trecho também pode ser
mostrada por meio destas inferências: "cria da Maré" e "defender bandidos",
expressões outrora utilizadas por outras vozes anteriormente.
O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson
Gomes foi motivo para comoção nas redes sociais, mas também para o
compartilhamento de mentiras sobre a parlamentar. Até mesmo a
desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) Marília Castro Neves
e o deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF) compartilharam os boatos
sobre Marielle. Defensora dos direitos humanos e "cria da Maré", como ela
mesma se identificava, Marielle foi acusada nos últimos dias de associação
com o tráfico de drogas, de ter tido um relacionamento com o Marcinho VP e
até de "defender bandidos", mas todas essas afirmações são falsas.

No enunciado abaixo são apresentadas características de polifonia, pois são
apresentadas referências a postagens feitas por pessoas que desempenham funções
de representatividade nos poderes legislativo e judiciário. Desse modo, expressões
como "eleita pelo Comando Vermelho" é um exemplo de polifonia, pois mostra a
aplicação de uma voz externa ao discurso proferido, no caso este é um trecho da fake
news amplamente divulgada, que punha em xeque a idoneidade e o trabalho
desenvolvido pela vereadora Marielle Franco. A composição destas vozes externas
também são percebidas na explanação dos dados do TRE -RJ, assim, podemos
perceber a contribuição de outras marcas para a validação do discurso do autor.
Uma das acusações compartilhadas pela desembargadora Marília Neves
dizia que Marielle foi "eleita pelo Comando Vermelho". Dados do Tribunal
Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) mostram, porém, que na
última eleição Marielle foi eleita com 46.500 votos, dos quais mais de 30%
foram conquistados em zonas eleitorais de bairros como Botafogo, Humaitá,
Laranjeiras, Urca, Leme, entre outros localizados na Zona Sul. Na Maré,
região controlado pelo tráfico onde Marielle nasceu e foi criada, a vereadora
recebeu 1,6 mil votos. Reportagem publicada pelo Jornal EXTRA mostra o
peso dos votos fora da favela na eleição de Marielle. O candidato Del (PR)
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recebeu mais de 8 mil votos na comunidade, mas no total foi votado por 11
mil eleitores na cidade, e não conseguiu vaga na Câmara Municipal.

O dialogismo pode ser percebido neste discurso no seguinte trecho: “Essa
afirmação costuma ser compartilhada com uma foto de um casal com um tarja no
rosto. Na imagem original, publicada num fotolog intitulado “Ktaputas”, é possível
perceber que não há semelhança do casal com Marielle ou os traficantes citados”, este
segmento aponta que o enunciador dialoga não apenas com elementos externos a sua
produção, mas também com elementos presentes no todo da sua narrativa, mesmo
este não sendo necessariamente expresso em palavras. A evidência “costuma ser
compartilhada com uma foto de um casal com um tarja no rosto”, mostra que este
compositor busca esclarecer a propagação de notícias e imagens falsas.
Ainda em um trecho do texto #Éboato que Marielle Franco foi casada com
Marcinho VP, é possível observar que o dialogismo e ethos se apresentam no
enunciado, além da polifonia. O termo “Alguns internautas afirmaram” aponta que o
autor dialoga com outros enunciados , por exemplo, os internautas. Já a expressão
"defendia bandidos" denota a retirada ipisis literis do teor dessas ofensas praticadas
contra à imagem da vereadora Marielle Franco. O ethos, por sua vez, pode ser
analisado através do seguinte fragmento do texto: “Essa afirmação costuma ser feita
para criticar o fato da parlamentar ser defensora dos Direitos Humanos, denunciar atos
de violência cometidos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro”, pois o enunciador
mostra que o leitor deve levar em consideração o que ele é e o que ele diz, pois muitas
mentiras vêm sendo veiculadas e só um profissional da comunicação com
responsabilidade pode ser confiável para este leitor.
Alguns internautas afirmaram também que Marielle "defendia bandidos".
Essa afirmação costuma ser feita para criticar o fato da parlamentar ser
defensora dos Direitos Humanos, denunciar atos de violência cometidos
pela Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), bem como ser relatora da
comissão criada para acompanhar a intervenção federal na segurança
pública do Rio. Mas a vereadora também atuava junto aos policiais.

3.2- Análise do Jornal BBC Brasil
O segundo jornal a ser analisado é BBC Brasil. Inicialmente analisaremos a
matéria “Mulher, negra, favelada, Marielle Franco foi de 'cria da Maré' a símbolo de
novas lutas políticas no Rio”, divulgada no dia 15 de março de 2018. O trecho abaixo
nos demonstra que há marcas de polifonia, que pode ser percebida pelo enunciado
"Mulher negra, cria da Maré e defensora dos Direitos Humanos” fazendo referência a
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como a vereadora gostava de ser apresentada. O dialogismo também é evidenciado
através das expressões “A vereadora Marielle Franco, assassinada na noite de
quarta-feira no Rio, aos 38 anos, se descrevia desta maneira nas redes sociais”,
fazendo assim uma menção ao conteúdo exposto em outra plataforma.
"Mulher negra, cria da Maré e defensora dos Direitos Humanos." A
vereadora Marielle Franco, assassinada na noite de quarta-feira no Rio, aos
38 anos, se descrevia desta maneira nas redes sociais, pontuando em
primeiro lugar sua cor e gênero; sua origem, nascida e criada no conjunto de
favelas do Complexo da Maré, na zona norte do Rio; e a missão que
escolheu seguir na política”

Ainda na matéria percebemos muitas colocações de polifonia, por exemplo,
neste trecho o autor faz o uso da voz própria Marielle. A observância deste conceito
pode ser feita no seguinte recorte do enunciado analisado: Candidata de primeira
viagem, Marielle foi a quinta vereadora mais votada no Rio, com mais de 46 mil votos.
“A gente tem que entrar, sair, fazer política, resistir, dar a cara, e isso é uma das
coisas que me orgulha”, afirmou.
Desse modo, percebemos que nesta matéria a polifonia é uma das principais
marcas presentes neste enunciado, pois o objetivo do autor é fortalecer o seu ponto de
vista e enriquecer o discurso com outras vozes com o objetivo de permitir que o leitor
compreenda o trabalho desenvolvido pela vereadora e que interpretações negativas a
respeito do trabalho desenvolvido durante a sua trajetória política não seja poluído
com fake news e demais mentiras proferidas nos espaços de discussão, quer seja no
âmbito público como no privado.
No texto “O que são direitos humanos e por que há quem acredite que seu
propósito é a defesa de 'bandidos'?”, é permeado pelo dialogismo. O discurso foi
veiculado no dia 25 de março de 2018, pela BBC Brasil. Inicialmente podemos
perceber esta característica dialógica através deste enunciado: “Na semana passada,
o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL) fez com que brasileiros
debatessem o que significam exatamente os direitos pelos quais ela lutava, gerando
acaloradas discussões online”. As marcas “na semana passada”; “fez com que os
brasileiros debatessem” remete ao que é mais importante para o debate deste texto,
que são as discussões a respeito dos Direitos Humanos.
A figura da polifonia aparece no enunciado a seguir, e em muitos outros ao
longo de toda a matéria, mas vamos destacar este pois evidencia bem que o autor usa
a influência de outras vozes como é o caso do termo “prioridades” e as informações
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aqui proferidas pelo professor. O intuito do enunciador é validar o discurso de que
criminosos também precisam ser tratados como seres humanos apesar da
contravenção que praticaram, além de enfatizar que essa é uma luta que garante
direitos para todos e não apenas para quem transgride a lei.
Questionado sobre as "prioridades" dos defensores de direitos humanos
-acusados, muitas vezes, de defender direitos humanos de criminosos mais
do que defendem direitos humanos de policiais-, Samuel Moyn, o professor
da Yale especialista em direitos humanos, diz que "a situação normal é que
a polícia receba muita atenção e as vítimas menos, então é natural que as
organizações de direitos humanos procurem corrigir esse desequilíbrio". "Se
a balança mudasse radicalmente, as organizações de direitos humanos
seguiriam essa tendência", afirma.

3.3 - Análise do Jornal Digital Nexo
O Jornal Digital Nexo publicou, no dia 15 de março de 2018, o texto Como falar com
quem acha que Marielle merecia morrer por ‘defender bandido’. A matéria inicia
dialogando com os fatos anteriores como a noite do assassinato, a situação em que o
crime acontece e as vítimas.
A vereadora Marielle Franco foi assassinada na noite de quarta-feira (14),
no centro do Rio. Ao menos nove tiros foram disparados contra o carro em
que a parlamentar do PSOL estava enquanto voltava de um debate com
jovens negras. Os tiros partiram de um outro veículo, e atingiram
principalmente o banco de trás, onde Marielle estava. O motorista, Anderson
Pedro Gomes, que estava na linha dos tiros, também morreu. Uma
assessora de Marielle que também estava no carro foi ferida, mas
sobreviveu.

Posteriormente, são apresentadas evidências de polifonia através da inserção
de comentários feitos em outros sites. Estas vozes foram inseridas neste discurso
como forma de explicar, claramente, o porquê de se escrever sobre a temática. Já que
uma parcela não compreende o valor que os Direitos Humanos tem.
No portal UOL, um internauta anônimo comentou na reportagem sobre a
morte de Marielle: “Uai? Não entendi? [sic] Essa senhora aí não é aquela
que defendia os bandidos? Logicamente um cristão não foi quem deu esses
tiros”. Um usuário que se identificou como Augusto Sposito afirmou “foi
vítima da própria porcaria que ela defendia…”.

O ethos também aparece na matéria analisada. Através de expressões como
“Defensores desses direitos têm o desafio de esclarecer [...]”, assim com estes
fragmentos o enunciador encarna no texto convidando aqueles que acreditam e tem
conhecimento sobre os Direitos Humanos para que possam esclarecer isso aos que
ainda são ignorantes. Além disso, ele deixa claro que enquanto enunciador está
fazendo a “parte que lhe cabe” para difundir o conhecimento sobre Direitos Humanos
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ao dedicar uma publicação para discutir o que são essas garantias, quando iniciaram e
a sua importância para o mundo.
Esse tipo de fala que responsabiliza a defesa dos direitos humanos pela
violência é constante em casos de homicídios com grande repercussão.
Defensores desses direitos têm o desafio de esclarecer que eles não
asseguram a falta de controle sobre a violência, pelo contrário.

A matéria O que Marielle Franco representa no Brasil de 2018 , veiculada no
dia 16 de março de 2018, pelo Jornal Digital Nexo, ressalta as polêmicas em torno
das bandeiras defendidas pela vereadora que foi assassinada e a comoção que o caso
ganhou nacionalmente e internacionalmente.
No fragmento abaixo podemos perceber a influência do dialogismo, pois o
enunciador dialoga constantemente com posts e críticas feitos nas redes sociais a
respeito da cobertura do fato. Assim,o autor referencia o post ao fato, mas também
coloca que a crítica não faz sentido, pois o crime comparado ao sofrido por Marielle
também foi amplamente divulgado, e a vítima pode ser homenageada. Já com a
expressão “comoção seletiva” percebemos a presença da polifonia, pois vozes
externas têm sido colocadas para a composição do discurso. Veja o trecho abaixo:
Há um grupo de pessoas, porém, que questiona o espaço dado ao caso,
dizendo se tratar de “comoção seletiva”. A crítica quase sempre vem
acompanhada do argumento segundo o qual outras mortes violentas
recentes não causaram tanta mobilização. Um post do pastor Cláudio
Duarte, que cita o assassinato de uma jovem médica no Rio de Janeiro após
uma tentativa de assalto, diz que a vítima “não preenchia os requisitos
necessários para uma mobilização nacional, tampouco que merecesse a
menor atenção dos direitos humanos”. O assassinato ocorreu em 2016 e foi
noticiado por vários veículos de comunicação. A ala de uma maternidade na
baixada fluminense recebeu o nome da médica em homenagem.

O ethos também ganha espaço nessa narrativa. Ao falar sobre os anseios
representativos para as mulheres na política o enunciador ganha vida no texto e
encarna naquilo que profere deixando transparecer uma espécie de eu para o
discurso. Assim, o leitor pode compreender o que este autor defende e a sua
disposição a entender o papel da militante política, Marielle Franco, para o andamento
e crescimento da política não só no Rio de Janeiro, mas no país. Uma vez que o
número de representantes femininas na política brasileira ainda é aquém do que
deveria ser.
O anseio por representação política feminina, uma das reivindicações
levantadas por elas, teria encontrado eco na plataforma de Marielle, que, no
exercício de seu mandato, levou adiante pautas feministas: a criação do dia
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da mulher negra e da visibilidade lésbica no calendário oficial do Rio,
tratamento humanizado para mulheres que praticam aborto legal.

A polifonia é manifestada no enunciado abaixo, visto que o enunciador utiliza
trecho de escritos autorais de Marielle Franco, utilizados em um blog. Essa voz
polifônica soma ao discurso a relevância que a própria Marielle atribuía à sua luta.
“Os poderosos do Brasil temem nossa força e querem asfixiar as conquistas
que vieram das lutas populares, tentando estreitar as frestas democráticas
existentes”, escreveu Marielle no blog #AgoraÉQueSãoElas, na Folha de S.
Paulo. “Mas nós, mulheres, negras, das periferias, ponta de lança das
transformações e de um mundo melhor, vamos enfrentar esse disparate
Porque nós somos potência, somos coletividade, somos capazes de
transformar profundamente a política.”

Ao concluir a análise das seis matérias percebemos que dentre todos os
fragmentos as características mais frequentes foram o dialogismo e a polifonia, cada
um com oito aparições; já o ethos teve apenas quatro inserções. Assim, comprovamos
que os enunciadores usaram mais artifícios para validar o discurso através de
situações ocorridas e entrevistas feitas, além de trazerem para o seio outras vozes
fazendo com que o caráter polifônico somassem mais indícios ao que estava sendo
dito.
O ethos como fator de “encarnação” do enunciador no discurso proferido ao
longo dessa análise. Mostra que os autores evitaram se posicionar abertamente e
participarem e empregarem o seu ethos nas narrativas.
Considerações Finais
O Discurso apresentado nos portais Jornal Digital Nexo, BBC Brasil e Extra
Online, no período de 15 a 25 de março de 2018, foi analisado através da metodologia
Análise de Discurso, com base nos conceitos de polifonia e dialogismo (Bakhtin) e
ethos (Maingueneau). Ao longo da investigação foi identificado que as características
mais marcantes nos enunciados foram: dialogismo e polifonia.
Estes conceitos mostram que os autores e veículos de comunicação se
preocuparam com a construção de discurso mais rico, pois um ambiente de múltiplas
falas, opiniões e vozes se faz cada vez mais necessário esclarecer a quem se
referencia.
Desse modo, percebemos que o Jornal Online Extra se configurou como o
meio de comunicação que mais utilizou, nos trechos analisados, o conceito de
dialogismo. Assim, o jornal buscou fazer ligações de maneira do discurso proferido
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com acontecimentos anteriores a sua escrita. Essa característica permite, nesse
contexto, que o leitor possa compreender a situação de forma ampla.
A BBC Brasil, por sua vez, utilizou mais polifonia no seu discurso. Apesar de ter
a mesma quantidade de inserções polifônicas que o Jornal Extra, nos trechos
investigados. Com a polifonia, o discurso foi validado por outras vozes, quer seja um
especialista ou até mesmo uma das vítimas - trechos de entrevistas de Marielle Franco
foram usadas em algumas matérias - assim, o enunciado se tornou mais rico. A figura
do ethos por sua vez não foi identificada nas amostras deste jornal.
Já o Nexo Jornal foi o veículo de comunicação analisado que mais equilibrou
os conceitos. Desse modo, além de trazer outras vozes para compor a sua narrativa, o
enunciador usou o ethos para encarnar e mostrar o seu ponto de vista no texto.
De modo geral, os discursos analisados em todos os veículos de comunicação
apontaram que o objetivo era conscientizar a sociedade para a importância dos
Direitos Humanos, além de esclarecer que apesar de termos a liberdade de expressão
como direito não podemos propagar inverdades. Além de todos lutarmos para que
todos possam conhecer e ter acesso ao que são estes direitos.
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DISCURSO DE ÓDIO E LIBERDADE DE EXPRESSÃO NAS REDES SOCIAIS:
VIVENDO ESSA REALIDADE

RESUMO
A vivência do discurso de ódio e a liberdade de expressão
experimentados nas redes sociais. Notadamente, o fim do
século XX e o início do século XXI foram marcados por um
conjunto de transformações políticas, econômicas e ideológicas
que apontavam para a construção de uma nova sociedade,
regida por princípios distintos daqueles que haviam sido
hegemônicos até as décadas de 1960 e 1970. A intensificação
do sistema de informação sobreleva um universo de
virtualização que impulsiona sentimentos, emoções, sensações,
valores e práticas sociais, isto é, modos de agir, estar e ser no
mundo virtual, com especificidades próprias (LÉVY, 1996).
Novos sujeitos sociais, modos de produção e organização,
novas práticas políticas, formas de ação política coletiva foram
ancoradas com base no avanço, no progresso ou no
desenvolvimento científico e tecnológico. Entendendo que as
Redes Sociais, na virtualidade, adquirem um papel dominante e
se apresentam como um lócus que fundamenta fenômenos
impulsores de mudanças sociais (RECUERO, 2009), essa
pesquisa analisou os discursos de ódio materializados no
comportamento social nas Redes Sociais digitais e como
relações assimétricas de poder são mantidas ou modificadas
nas práticas sociais nesses espaços, sob a justificativa de
pautar-se em práticas democráticas de liberdade de expressão.
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que utiliza de autores que
tratam dessa temática, com o intuito de proporcionar discussões
acerca das relações comportamentais discriminatórias,
preconceituosas, odiosas do indivíduo inserido no universo
virtual das Redes Sociais, objetivando desencadear uma
reflexão comprometida com a democracia, formando indivíduos
conscientes, ativos e críticos na sociedade.
Palavras-chave: Redes Sociais; Discurso de ódio; Direitos

Humanos; Democracia.

1. INTRODUÇÃO
Contemporaneamente, a

internet vem

sendo uma

das principais

ferramentas de atualização e disseminação de notícias e informações, especialmente
pela facilidade de acesso por meio dos mais variados dispositivos.
Esta tem se tornando um espaço favorável e adaptado para a livre circulação
e difusão de ideias, isto é, um ambiente grandemente democrático. O que faz com que
os indivíduos dialoguem abertamente sobre suas opiniões e convicções. De modo que
estas chegam a qualquer parte do mundo instantaneamente.
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Contudo, o avanço e a popularização da internet, independente de trazer
numerosos benefícios, desencadeou também à proliferação da violência por intermédio
das redes. Nesse contexto, Direitos Humanos são violados rotineiramente.
A prova disso é que, diariamente, emergem denúncias relativas à casos de
discriminação contra as mulheres, apologia e incitação aos crimes contra a vida,
racismo; homofobia; pornografia infantil, intolerância religiosa, xenofobia, discurso de
ódio, por exemplo. O fato é que tais violações se configuram no ambiente on-line,
produzindo conflitos que se instalam no universo virtual real dos seres sociais.
Os riscos do uso inconsequente e irresponsável da expressão de opiniões
na internet, por meio das novas tecnologias de comunicação, nos remetem ao caráter
público da comunicação virtual.
A esse respeito, a antropóloga argentina Paula Sibilia (2008) analisa o
fenômeno da visibilidade e transformação da vida privada vivenciada pela sociedade
atual. A autora destaca que esse fenômeno da espetacularização dos indivíduos em
sociedade é evidenciado a partir da intensificação das novas mídias digitais, resultando
na chamada “democratização” dos meios.
Dessa forma, onde antes existia apenas um emissor e diversos receptores,
instaura-se uma nova era nas redes de comunicação por meio da qual todos que tem
acesso, sentem-se com o poder de ter voz, no âmbito do fenômeno da comunicação.
As novas tecnologias são disponibilizadas a todos os que a buscam e
desejam emitir suas ações e pensamentos. Assim, informações individuais tornam-se
livres para serem acessadas, podendo ser lidas e compartilhadas nas telas dos diversos
dispositivos digitais (computador, tablete, aparelhos de celular, etc.). Tal configuração
foi capaz de desencadear, portanto, uma cultura voltada para a exposição desmedida
dos indivíduos nas Redes Sociais.
Diante dessa constatação emergiu, assim, a inquietação para a escolha do
tema, com a intenção de responder aos seguintes questionamentos: em que contexto
foi possível emergir as relações estabelecidas em rede? Qual a relação entre a mídia,
a cibercultura e as redes sociais para a configuração de discursos no ambiente on-line?
como se configuram os discursos de ódio que são materializados no comportamento
social nas redes sociais digitais, de forma a manter ou modificar as relações
assimétricas de poder nas práticas sociais nesses espaços?
Pretendeu-se, portanto, analisar as posturas que atingem uma parte da
sociedade, proporcionando a discussão sobre as relações comportamentais de caráter
discriminatório, preconceituoso, odioso, e desencadeando uma reflexão comprometida
com a democracia e a formação de seres humanos conscientes, críticos e ativos
socialmente.
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De maneira que, para tanto, utilizou-se, sobretudo, da revisão de literatura,
com destaque para as contribuições de Castells (1999), Lévy (1998), Bauman (2001),
Foucault (2012) e Recuero (2009).
É válido ressaltar que tais autores apresentam abordagens teóricas e
metodológicas capazes de incitar a associação entre tecnologia, sociedade, discurso,
poder e comunicação, permitindo a realização dessa pesquisa.
Ademais, por considerar que seja este um debate necessário e atual para a
discussão e o entendimento do tema em esfera global, espera-se contribuir para/com a
crítica às novas formas de relações comportamentais do indivíduo contemporâneo
inserido no campo tecnológico das Redes Sociais.
2. A PÓS-MODERNIDADE E A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
Diversas mudanças socioculturais ocorreram com o advento da pósmodernidade. Essas transformações dizem respeito as mais diferentes esferas ao
mesmo passo em que ocorreu a impulsão do indivíduo na vida virtual desencadeada
pelo desenvolvimento tecnológico. O que pode ser considerado um resultado dos
avanços nos campos da telemática.
No século XVII, com a evolução da industrialização, a modernidade se
caracterizou pela crescente racionalização da vida social, pela separação das diferentes
instâncias como ciência, arte e moral, pela burocratização das instituições e pelo
individualismo.
Entretanto, a pós-modernidade pôs fim ao império da razão. Seu
sustentáculo, para tanto, fundou-se nos princípios modernos, estabelecendo uma
sociedade baseada no presente. Rompendo, assim, com a noção de linearidade
histórica e progressista demarcada outrora.
A esse respeito, Lemos (2002, p. 67) destaca que
A ideia de pós-modernidade aparece na segunda metade do século XX
com o advento da sociedade de consumo e dos mass media,
associado à queda das grandes ideologias modernas e de ideias
centrais como história, razão, progresso. Agora, os campos da política,
da ciência e da tecnologia, da economia, da moral, da filosofia, da arte,
da vida quotidiana, do conhecimento e da comunicação vão sofrer uma
modificação radical.

Esses princípios se referem também à economia pós-industrial que teve
início nos Estados Unidos nos anos 40 e 50. De forma a contribuir para a produção e o
tracejo de novos bens de consumo, fortalecendo micropolíticas voltadas para um
consumismo sem fronteiras e em constante expansão.
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É nesse panorama que surgem às novas tecnologias digitais, que inserem
o indivíduo em uma sociedade midiática, modificando, notadamente, as relações sociais
e as novas formas de comunicação.
Decorrente disso, a potencialização do mercado globalizado redimensionou
as estruturas econômicas, disseminando mudanças de paradigmas e grande parte das
transformações sociais.
Desde a modernidade, a economia capitalista já traçava uma conjuntura
social que propiciava a expansão mundial capitalista em sua fase corrente, por conta do
surgimento de
[...] novos tipos de consumo, obsolescência programada, um ritmo
ainda mais rápido de mudanças na moda e no styling, a penetração da
propaganda, da televisão e dos meios de comunicação em grau até
agora sem precedentes e permeando a sociedade inteira, a
substituição do velho conflito cidade e campo, centro e província, pela
terceirização e pela padronização universal, o crescimento das
grandes redes de auto-estradas e o advento da cultura do automóvel
— são vários dos traços que pareciam demarcar uma ruptura radical
com aquela sociedade antiquada de antes da guerra, na qual o
modernismo era ainda uma força clandestina. (JAMESON, 1985, p.26).

Posteriormente, na contemporaneidade, se consolidou uma nova ordem
social. Zygmunt Bauman (2001) qualifica a atual conjuntura da sociedade, relacionandoa aos princípios do capitalismo atual e intitulando-a de “modernidade líquida”.
O autor apresenta um esclarecimento no sentido de que os líquidos são o
tempo, o espaço, os desejos, os valores, por exemplo, onde nada se cria ou toma
consistência. Evidencia que, nesta nova configuração da sociedade, os sujeitos sociais
se liquefizeram e se desvincularam dos padrões e referências socioculturais que eram
fixos e lineares impostos na modernidade.
Esse novo mundo fluido estaria estritamente ligado ao consumo, em clara
contraposição aos aspectos da solidez e da necessidade. Conforme se verifica no trecho
que segue:
O consumismo hoje, porém, não diz mais respeito à satisfação das
necessidades – nem mesmo as mais sublimes, distantes (alguns
diriam, não muito corretamente, “artificiais”, “inventadas”)
necessidades de identificação ou a autossegurança quanto à
“adequação”. Já foi dito que o spiritus movens da atividade consumista
não é mais o conjunto mensurável de “necessidades” articuladas, mas
o desejo – entidade muito mais volátil e efêmera, evasiva e caprichosa,
e essencialmente não referencial [...], o desejo tem si mesmo como
objeto hoje, constante, e por essa razão está fadado a permanecer
insaciável, qualquer que seja a altura atingida pela pilha dos outros
objetos (físicos ou psíquicos) que marcam seu passado (BAUMAN,
2001, p. 96).
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Nessa perspectiva, o modo de produção capitalista passou a integrar todos
os âmbitos da sociedade, agenciando não só a ordem do capital, mas a subjetividade.
Logo, o indivíduo é condensado pelos desejos de consumo, onde existe uma dominação
pelo objeto de desejo.
A relação entre tempo e espaço sofreram ríspidas alterações na pósmodernidade, em comparação com a modernidade que preconizava um período
histórico linear.
A despeito disso, tanto o espaço como o tempo eram bem definidos e
delimitados, em relação à direção, à forma e ao volume. No entanto, na pósmodernidade, predominaria uma “compressão do espaço e do tempo, onde o tempo real
(imediato) e as redes telemáticas desterritorializam (desespacializam) a cultura”
(LEMOS, 2002, p. 72), o que intensifica os impactos nos diversos espaços em meio à
sociedade.
No entendimento de Bauman (2001), a demarcação da passagem do tempo
perdeu sentido, uma vez que se passa a vigorar o presente, instantaneamente
concretizado. Já que
O tempo instantâneo e sem substância do mundo do software é
também um tempo sem consequências. “Instantaneidade” significa
realização imediata, “no ato” – mas também exaustão e
desaparecimento do interesse. (BAUMAN, 2001, p. 150)

Assim, tempo e espaço passaram a ser condições primordiais na
dinamização do capitalismo, se baseando nos modelos de acumulação flexível.
Alterações estas, viabilizadas pelo uso da tecnologia que provocou mudanças nas
esferas políticas e econômicas, possibilitando uma maior flexibilização de acumulação
do capital ocasionando mudanças na vida social.
A disseminação capitalista em esfera global desencadeou essa mudança na
intervenção de tempo e espaço como forma de atender as novas formas de economia
e consumo apoiada na fluidez contínua do capital.
Consequentemente, caracterizar-se-ia um novo sujeito, diferenciado pela
identificação com valores ligados ao consumo capitalista e ao uso desenfreado dos
recursos tecnológicos, influindo, sobretudo, pela sociedade pós-moderna.
O indivíduo virtual, ao ser afetado pelo aparato tecnológico facultado pela
ideologia do consumo, seria persuadido a desfruir do espaço midiático e a consumir a
cibercultura.
Em continuidade, Bauman (2001) a respeito da “modernidade líquida”,
evidencia que tudo flui rapidamente nesta era, fazendo com que nada seja duradouro,
sejam os valores, ideologias, discursos, etc., haja vista a lógica do consumo contínuo.
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O tempo atual, assim sendo, reveste-se de liquidez, posto que se revelam
como tempos de incertezas em que, segundo Bauman (2001), nada foi feito para durar.
Por isso, as sociedades passaram a se individualizar e a democracia, por vezes, se
encontra fora de moda.
Afinal, passou-se da configuração de uma sociedade de produção e uma
sociedade de consumo para uma fragmentação da vida humana e social. Tudo isso em
decorrência da globalização.
3. MÍDIA, CIBERCULTURA E REDES SOCIAIS
A ascensão e popularização nos campos sociais intermediadas pelas
tecnologias beneficiaram o uso das mídias nas relações interpessoais1. A comunicação
entreposta pelo computador acontece pela mobilidade e facilidade de acesso à internet.
Ademais, as mídias começaram a fazer parte das ações cotidianas dos
indivíduos, afigurando novas circunstâncias de interação sociocomunicativa. Para Pierre
Lévy (1998), o momento atual é de vivência de um tipo de sociedade que designa de
“sociedade em rede”.
Nesta, o computador se faz presente nas diferentes práticas e relações
sociais, reconfigurando atividades cognitivas. Logo, há que se dizer que
A mediação digital remodela certas atividades cognitivas fundamentais
que envolvem a linguagem, a sensibilidade, o conhecimento e a
imaginação inventiva. A escrita, a leitura, a escuta, o jogo e a
composição musical, a visão e a elaboração das imagens, a
concepção, a perícia, o ensino e o aprendizado, reestruturados por
dispositivos técnicos inéditos, estão ingressando em nossas
configurações sociais (LÉVY, 1998, p. 17).

Portanto, a intensificação do sistema de informação sobreleva um universo
de virtualização que, como destaca Lévy (1996), impulsiona sentimentos, emoções,
sensações, valores e práticas sociais. Isto é, modos de agir, estar e ser no mundo virtual,
com especificidades próprias.
Ao que parece, os conceitos se antagonizam de real e virtual. Todavia,
conforme Lévy (1996), o virtual não se contrasta ao real. Esclarece que o vocábulo
virtual vem do latin virtus, virtualis, e significa força, potência. Na Idade Média, na
filosofia, retratava tudo o que existia em potência e não em ato.

1

As relações interpessoais dizem respeito ao processo de autoconhecimento, quando
analisamos nossos sentimentos, conflitos internos e externos, podendo modificar o
ambiente no qual está inserido, seja nas esferas social, política, econômica e cultural.
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Desse modo, o virtual tende a se atualizar, sem ter passado à consolidação
efetiva ou formal. A planta está virtualmente presente na semente “[...] o virtual não se
opõe ao real, mas ao atual” (LÉVY, 1996, p.5).
Configurados nessa ambiguidade tecnológica, tempo e espaço interferem
em inúmeros contextos da sociedade. Castells (1999) reitera que o espaço é constituído
por fluxos, determinantes de práticas sociais, sendo estes
sequências intencionais, repetitivas, e programáveis de intercâmbio e
interação entre posições fisicamente desarticuladas, mantidas por
atores sociais nas estruturas econômica, política e simbólica da
sociedade (CASTELLS, 1999, p.501).

É o próprio Castells (1999) quem considera que as trocas de informações
no ciberespaço proporcionadas pelos fluxos condicionam uma aproximação nas
relações entre os indivíduos. Porém, embora desprovida da presença física, são
capazes de atuar em diferentes contextos socioculturais.
Assim sendo, o indivíduo que se manifesta no âmbito das Redes Sociais
encontra-se mergulhado nessa sociedade. E, de forma dialética, por estar integrado ao
mundo virtual, também está inserido na cibercultura, que influi em seus discursos e
comportamentos nesse universo de redes.
As redes sociais, na virtualidade adquirem um papel dominante. Raquel
Recuero (2009), considera que estas se apresentam como um lócus que fundamenta
fenômenos impulsores de mudanças sociais e
Representam aquilo que está mudando profundamente as formas de
organização, identidade, conversação e mobilização social: o advento
da Comunicação Mediada pelo Computador. Essa comunicação, mais
do que permitir aos indivíduos comunicar-se, amplificou a capacidade
de conexão permitindo que redes fossem criadas e expressas nesses
espaços: as redes sociais mediadas pelo computador. (RECUERO,
2009, p.16)

Para Recuero (2009), uma rede social é constituída de atores (indivíduos),
grupos, instituições, conexões (interações ou laços sociais). Ela explica que os sites de
redes sociais, mesmo atuando como suporte para as interações que consolidarão as
redes sociais, não são, por si, redes sociais.
Logo, são apenas sistemas que podem apresentá-las, percebê-las e até
mesmo auxiliá-las, mas vale ressaltar que, não o são. São os sujeitos (atores sociais),
que fazem uso dessas redes, que constituem essas redes. Nesse aspecto, define que
[...] Chamaremos, assim sites de rede social propriamente ditos e site
de redes sociais apropriados. Sites de rede social propriamente ditos
são aqueles que compreendem a categoria dos sistemas focados em
expor e publicar as redes sociais dos atores. São sites cujo foco
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principal está na exposição pública das redes conectadas aos atores,
ou seja, cuja finalidade está relacionada à publicização dessas redes.
É o caso Orkut, do Facebook, do Linkedin e vários outros (RECUERO,
2009, p.103-104).

Como se vê, as Redes Sociais alicerçam um ambiente de múltiplas
interações simultâneas, que se materializam e se caracterizam em relação à utilização
de estruturas híbridas com linhas marcantes. Proporcionam interações que dialogam,
posturas, discursos formulados entre os indivíduos, através da inserção no espaço
virtual.
Atualmente, vivemos num momento em que as Redes Sociais atingiram uma
expansão e propagação universal jamais vista. Com o crescimento e busca contínua
por parte dos usuários.
Nesse contexto, todos os anos surgem novas Redes Sociais com diferentes
formas e conteúdos, buscando cada vez mais novas funcionalidades com o intuito de
se destacarem umas das outras. O objetivo destas volta-se a atração de cada vez mais
um maior número de usuários conectados.
Diante de uma grande diversidade de redes, com os mais diferentes
segmentos, com influências no pensamento sistêmico, as Redes Sociais abrem espaço
e originam novas formas de pensar, consolidando novas práticas e atitudes.
Em suma, diante das rápidas mudanças sociais, econômicas, políticas e
tecnológicas, essa metamorfose das redes possibilita enfocar a compreensão do mundo
atual, onde as práticas sociais se deslocam do sistema formal obtido pelo Estado,
mercado e ciência, passando a englobar um complexo fenômeno que compreende uma
multiplicidade de aspectos da vida social contemporânea.
Feitas as ponderações acerca das ideias básicas e funcionalidades que
envolvem a mídia, a cibercultura e as redes sociais na pós-modernidade, o capítulo
seguinte ocupar-se-á de refletir acerca da relação estabelecida entre o discurso, o poder
e a liberdade de expressão nesse ambiente.
3. DISCURSO, PODER E LIBERDADE DE EXPRESSÃO NAS REDES SOCIAIS
Traçando a linha conceitual, aprimora-se atentamente um olhar para o
discurso. Michel Foucault (2012) ratifica que, dentre outras coisas, o discurso
desempenha uma função de controle, validação e limitação das regras de poder em
diferentes momentos históricos. Seu pensamento reluz da seguinte hipótese:
Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo
tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo
número de procedimentos que tem por função conjurar seus poderes
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e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada
e temível materialidade (FOUCAULT, 2012, p. 8-9).

Dessa análise, um discurso, enquanto rede de signos que se conectam a
outros discursos, podendo assim ser conceituado, condiz a um sistema aberto que
reproduz e produz, estabelecendo os valores de uma sociedade, perpetuando-os.
À vista disso, frisa-se que o discurso é um instrumento importante de
organização funcional que tem por finalidade estruturar qualquer que seja o imaginário
social, não sendo somente uma construção lógica de frases ou palavras que buscam
um significado em si.
Ao falar em discurso, Fairclough (2001, p. 90), utilizando o termo discurso,
evidencia que se deve “considerar o uso de linguagem como forma de prática social e
não como atividade puramente individual, ou reflexo de variáveis situacionais”.
Desse modo, para tratar um discurso e falar em discurso na qualidade de
prática social, presume-se uma visão de linguagem que vai além de uma simples
estrutura determinante.
Nesse cenário, Fairclough (2001, p. 91) retrata o discurso como sendo “um
modo de ação, uma forma em que as pessoas podem agir sobre o mundo e
especialmente sobre os outros, como também um modo de representação”. Por meio
do discurso se pode agir socialmente, visto que, é parte intrínseca dos percursos e
relações sociais de cada indivíduo.
É através do discurso que o indivíduo tem a possibilidade de se identificar,
construir sua identidade, instituindo representações em relação ao mundo em que se
vive, à sociedade, bem como aos outros. E são nas práticas sociais mediadas no dia a
dia do indivíduo que o discurso é lidado para determinar os limiares da identidade.
Resende e Ramalho (2011, p. 43) mostram que “nas práticas sociais
cotidianas, utiliza-se o discurso de três principais maneiras simultâneas e dialéticas:
para agir e interagir, para representar aspectos do mundo e para identificar a nós
mesmos e a outros”.
Desse modo, o discurso é mediado e constituído por cada sujeito através de
seus papéis sociais, bem como pelas identidades estabelecidas. Os indivíduos não
utilizam a linguagem por apenas utilizá-la. Utilizam-se do discurso incessantemente, e
por constituí-lo, modificam, transformam ou garantem a manutenção da sociedade tal
como se vivencia.
A vista disso, Fairclough (2001, p. 91) reforça que o discurso é o elemento
fundamental na instituição da estrutura social, ao evidenciar que este
contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura social
que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem: suas próprias
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normas e convenções, como também relações, identidades e
instituições que lhes são subjacentes.

No que se refere à constituição de identidades através do discurso, Resende
e Ramalho (2011, p.15) entendem o discurso “como uma parte irredutível das maneiras
como agimos e interagimos, representamos e identificamos a nós mesmos, aos outros
e a aspectos do mundo por meio da linguagem”.
Para tanto, além da constituição das identidades, o discurso opera na
consolidação da estrutura social que configura o discurso. Comportamentos sociais e
estatutos sociais são determinados mediante o discurso. Pode-se assim, compreender
a natureza dialógica do discurso e do social.
Tendo sido brevemente apresentada a conceituação de discurso enquanto
prática social, passa-se para conceituação de poder. Afinal, não há como tratar de
discurso como prática social sem falar de poder.
É fundamental elucidar as palavras de Foucault (2012), que salvaguarda o
próprio discurso como importante forma de poder. Este assevera que “o discurso não é
simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo
porque, pelo que se luta, o poder do qual nos querermos apoderar” (FOUCAULT, 2012,
p. 10).
Para tal, primeiramente é necessário identificar a amplitude do poder na
sociedade na qualidade de prática discursiva e reflexionar acerca do exercício do poder
e de suas implicações.
Nesse viés, Teun A. Van Dijk (2010, p. 27) argumenta com muita
significância que, “é um mal-entendido comum dizer que o poder é inerentemente ‘ruim’
e que a análise de discurso e poder é, por definição, uma análise ‘crítica’”. Essa
argumentação motiva a necessidade de determinar de forma simples e categórica, que,
mesmo as pesquisas em Análise Crítica do Discurso consistam na análise do poder
como meio de dominação, nem todo poder é intrinsecamente negativo.
A propósito, Van Dijk (2010, p. 27) avança em sua reflexão, proferindo que
“o poder, óbvia e trivialmente, pode ser usado para muitos propósitos neutros ou
positivos, como quando pais e professores educam crianças, a mídia nos informa, os
políticos nos governam”.
Van Dijk (2010, p. 28) ressalta que “o funcionamento da sociedade não
aconteceria se não houvesse regras, ordenação, autoridade, relações de controle, sem
as diversas relações legítimas de poder”. Isto é, as variadas formas do exercício de
poder, podem ser benéficas para sociedade. De modo que, nem toda forma de poder
configura algo a ser impugnado e contendido.
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Na sociedade, os sujeitos desempenham papéis diferentes, as relações
sociais são desencadeadas por assimetrias, seja para manter o poder daqueles que o
detêm, ou para romper com as estruturas sociais por meio da mudança social. Nessas
esferas, o poder transparece, no entendimento de que existem agentes distintos nos
mais variados discursos.
De uma maneira mais ampla, podemos afirmar que o poder se relaciona
diretamente aos papéis sociais desempenhados pelos sujeitos e, em decorrência, aos
meios que determinado papel social realiza.
Grande parte de nossas relações em meio à sociedade perpassam pelas
assimetrias de poder. Pensamento este defendido por Van Dijk (2010, p. 88), que
considera que “o poder é baseado em um acesso privilegiado a recursos sociais
valorizados, como riqueza, empregos, status ou mesmo um acesso preferencial ao
discurso e à comunicação públicos”.
Convém aqui explicitar ainda a ideia de Fairclough (2001, p. 101) ao declarar
que o “discurso é um modo de ação, uma maneira das pessoas agirem e interagirem
com mundo e em especial com os outros”.
Essa afirmação soa diretamente nos estudos sobre poder. Ora, é através do
discurso que os sujeitos agem sobre as outras pessoas, bem como sobre o mundo. O
poder está estreitamente relacionado à influência no comportamento e na ação do outro.
Torna-se importante pensar, então, sobre a variação da distribuição do
poder, posto que este não é permanente, definitivo, estático. De modo oposto, é algo
que vivencia questionamentos e mudanças.
Nesses modos de operação de discurso e poder é possível refletir acerca
do uso das Redes Sociais, como sendo uma construção discursiva, trazendo
implicações para a instituição de papéis sociais, desencadeando a proliferação de
discursos de ódio, atitudes discriminatórias e intolerantes através do mau uso por parte
dos indivíduos.
O Discurso de Ódio cometido pela internet, além de degradar e discriminar
determinados seres ou grupos sociais, provoca também o preconceito a outros
usufruidores da rede social, notadamente crianças e adolescentes. Quer dizer, o que no
mundo real social seria um ato individual, virtualmente ele integra milhares de pessoas,
as influindo negativamente.
Nesse aspecto, rememora-se a determinação constante na Declaração
Universal dos Direitos Humanos (2009, p.11) que em seu artigo 19º dispõe que
Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este
direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de
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procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios
e independentemente de fronteiras.

Nessa perspectiva, a liberdade de expressão foi assegurada pela
Constituição da República Federativa do Brasil (1988) que aderiu à Declaração dos
Direitos Humanos. De seu artigo 5º, inciso IV, verifica-se a enunciação de que “é livre a
manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” (BRASIL, 1988).
Também no seu inciso IX, tem-se posicionamento pertinente a tal liberdade,
posto que declara que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e
de comunicação, independentemente de censura ou licença” (BRASIL, 1988).
Determinadas prerrogativas, ligam-se intimamente ao desenvolvimento e
expansão das redes de comunicação. Nesse entremeio, a Internet, de mais a mais, por
facultar usuários anônimos, por meio das redes sociais virtuais (Facebook, Twitter,
Instagram, Blogs, Fóruns Virtuais de Discussão, entre outros) apresentam ampla
presença de discursos homofóbicos, racistas, xenófobos e intolerantes, difundindo
diversas opiniões e ideologias, sem impedimentos físicos ou socioculturais.
Com isso, variados aspectos negativos potencializam-se através dos
mesmos meios e ferramentas, fundamentados no consolidado direito à liberdade de
expressão. Desse modo, veda-se o caráter de se medir ou se importar com os danos
morais, materiais, físicos ou psicológicos resultantes de determinadas violações.
Nesse entendimento, discursos de ódio, bullying, discriminação, dentre
outros, são vivenciados cotidianamente nas mídias, através das Redes Sociais, sem
afligimento por parte dos autores, em relação à violação dos direitos do cidadão, no que
concerne a sua imagem, intimidade ou direito de se proferir a respeito de qualquer tema.
Outrossim, configura-se como uma grave violação dos direitos assegurados
pela Constituição Brasileira e reforçados pelo Marco Civil da Internet2. Contudo, a
limitação para a liberdade de expressão é uma problemática a ser enfrentada dia após
dia, para além da hesitação ideológica, histórica e jurídica.
Posto que, para fazê-lo não seria recomendado ou aceitável que se
recorresse aos mecanismos de censura (já combatidos em outro momento histórico no
país – período ditatorial).
Uma alternativa razoável para o caso seria firmar e assegurar
consequências e responsabilidades efetivas para cada sujeito que faz seu uso
inadequado, uma vez que este tem seu papel de cidadão norteado pela legislação e
pelo convívio em sociedade.

2

A Lei N° 12.965/14, conhecida como Marco Civil da Internet, regulamenta o uso da Internet no
Brasil por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede,
além da determinação de diretrizes para a atuação do Estado.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um estudo que busca refletir e discutir sobre as relações comportamentais do
indivíduo, na procura de sua significação em meio à sociedade, não pretende ser
conclusivo. Ao revés, deve e pretende provocar reflexões que proporcionem mudanças
de atitudes, valores e comportamentos e que, sobretudo, reconheça a complexidade do
fenômeno em questão.
Estimuladas pela popularização da internet, as relações socioculturais
humanas passaram a ser também mediadas pela máquina, predominando a
desterritorialização e a instantaneidade.
Na relação virtual não se contabiliza o tempo real, abrindo lugar para a
desmaterialização dos espaços, proporcionando a expansão das formas de
comportamento no mundo, através do fluxo de comunicação das redes telemáticas, por
efeito do impacto do consumo, alargado pela globalização. Ora, as barreiras do tempo
e do espaço, nessa perspectiva, foram derrubadas.
Dessa maneira, espera-se que, enquanto análise de um processo discursivo
em curso, a configuração histórica das relações assimétricas de poder dadas na
atualidade, persevere materializando e constituindo-se, por meio e como meio de um
processo colaborativo que esteja voltado às práticas sociais virtuais futuras.
Ademais, espera-se que as reflexões suscitadas aqui possam contribuir não
somente para estudos de gêneros digitais e de práticas sociais e identidades
constituídas nesses espaços, mas singularmente com uma prática social cidadã mais
democrática, responsável, crítica e reflexiva no universo das Redes Sociais.
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A DINÂMICA DA DESIGUALDADE: COMUNICAÇÃO E VIOLÊNCIA CONTRA O
POVO NEGRO NOS SEMANÁRIOS MARANHENSES
RESUMO
Nesse trabalho analisa-se a questão da violência noticiada em diários (jornais
populares) de grande circulação na periferia de São Luís-Ma, destacando-se que no
processo da notícia, a dinâmica da desigualdade se apresenta na sua forma mais
perversa e atinge, sobretudo, o povo negro e pobre das periferias urbanas de São
Luís, expondo corpos e famílias. Por sucessivas aproximações, fazer uma análise
daquela realidade destacando-a em seu processo histórico. Para tanto, explicita-se a
relação entre o Estado, a mídia impressa versus violência urbana, apreendendo-a
como uma rica totalidade de determinações. Desvela-se a ação dos aparelhos de
repressão e ideológicos, principalmente, a postura dos órgãos de comunicação no
tratamento dado ao fenômeno violência. Ressalta-se que o Brasil vive uma realidade
perpassada por dois mecanismos decisivos para a questão em tela: o primeiro, a
lógica do mercado capitalista que se revela negativamente intensificando a pobreza
decorrente, historicamente, de um conjunto de relações sociais, políticas e
econômicas; e, o segundo, representado por um Estado predominantemente
autoritário conduzido pelos interesses das frações de classe dominante em sua
direção, cuja política se faz contrária aos interesses da maior parte da população.
Esta realidade implica e, ao mesmo tempo, estimula a violência em tempos de forte
descenso nas políticas públicas de corte social. Quando se faz uma reflexão a partir
dos direitos humanos, nota-se que aparelho institucional estatal acolhe os sujeitos de
forma desigual: pela cor da pele, grupo étnico de origem, de gênero, os salários,
escolaridade Gentili (2009). Com esse estudo, pretende-se contribuir para o debate no
âmbito da sociedade e entre os profissionais que trabalham a notícia e atuam nos
espaços de vivência e organização das populações pobres.
Palavras-chave: Estado. Violência. Jornais Populares.

1. INTRODUÇÃO
As questões que dominam a atenção dos seres humanos se alteram na história, conforme as
relações instituídas, geralmente em concorrência com as demandas e as mudanças da sociedade, da
cultura, da política e da economia. Nesse contexto, a violência, ou melhor, a concepção de atos
violentos, se faz bastante ampla, uma vez que a violência vai além do que se entende
tradicionalmente por esse estado, qual seja o dano físico.
No presente estudo pode-se identificar que a dinâmica de imposição das classes dominantes
“esmaga” os mais pobres, pela via prussiana ou passiva (COUTINHO, 2006), em que "o povo alegre"
do Brasil - tantas vezes descrito, dentro e fora do país, pelos ideólogos da nação verde-amerela – é
vitimado pela violência sob todas as nuances –- pouco participa das decisões políticas centrais à sua
existência. Predomina a prática da dádiva do Estado, pela figura do governante, este que se relaciona
com a coisa pública como se fosse seu patrimônio particular. Assim, as legislações são elaboradas
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de cima para baixo e quando há a participação popular, comumente, se aprovam leis anacrônicas ou,
quase sempre, autoritariamente desconstruídas nos conteúdos mais caros ao povo.
No Brasil há um profundo descompasso entre a Lei, a materialidade do direito assegurado
nesta, quando se trata de direitos humanos e a realidade concreta da maioria do povo brasileiro.
Primeiro, no noticiário, há um intencional desconhecimento acerca da realidade social,
especialmente, sobre as periferias urbanas. Estas são vistas pelos meios de comunicação por uma
lente conservadora, preconceituosa e, as vezes, por leituras que beiram o senso comum. Assim, ora
satanizam as periferias como “a causa da violência” ora “louvam esses territórios” colocando sua
população no mercado como produtores de uma nova cultura e, portanto de comportamentos e
valores.
Mas, há uma contradição entre as imagens e conceitos apresentados e a concretude dos
sujeitos e das relações que constituem as favelas, as comunidades palafitadas; os bairros periféricos,
as ocupações e, até, das populações tradicionais do campo (indígenas, quilombolas, ribeirinhos...)
porque as práticas sociais, daí decorrentes, vão se manifestar num universo de violências veladas e
diretas, no primeiro caso, pode-se citar a ação midiática ao formatar a notícia de acordo com os
interesses dominantes dos grupos proprietários e do aparelho de Estado (governo), este o grande
ausente em termos de políticas públicas básicas nessas regiões, no segundo, o Estado brasileiro
propriamente dito, constitui-se o grande indutor/promotor da ruptura entre o que se anuncia e o que
realmente ocorre nesses espaços sociais, porquanto atua como ideologia, como poder político,
mediador dos interesses econômicos do capital e autor da violência “oficial” pelos seus órgãos de
repressão (polícias, forças armadas, tribunais e outros órgãos de controle social).
O discurso da cidadania e dos direitos do cidadão é ideologicamente posto no trato da
questão social, assim, ocupam-se e violentam-se as “comunidades periféricas” porque lá convivem
homens de bem e bandidos, estes últimos, que produzem violência pelo tráfico de drogas, armas e
mercadorias, pela prostituição, assaltos, jogo ilegal e, até, nos bailes Funk. Por outro lado, essa
mesma concepção de sociedade, defende, porém que na periferia há aqueles que estudam,
trabalham, produzem boa música, teatro, praticam esporte e precisam de proteção. Assim, é comum
na própria mídia aparecerem os cantores do morro (comunidade), os dançarinos, músicos, atletas, as
iniciativas solidárias, os “fazedores de moda”, DJs e “movimentos pacíficos”, sempre exaltados como
“o lado bom” da periferia.
Nota-se que se apresenta uma realidade bipolar, rigorosamente maniqueísta das periferias
onde polos antagônicos do bem e do mal de alternam, de modo que se aceite passivamente essa
realidade e, necessariamente, induzir “a sociedade” entender que somente a intervenção violenta do
Estado pode sanar o problema naquelas regiões. Portanto, nessa lógica de interpretação da questão
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social, a aparência é o real e, o real concreto é subsumido nas propagandas e veiculações da notícia
pela mídia. Ainda, em outro polo de poder, paralelamente, as periferias são alvo da beneficência
programada de ONGs, criadas e controladas por grupos empresariais e elites, com o fim de aliviar as
tensões sociais e fomentar o discurso dos direitos humanos e do empreendedorismo social. Aliás,
direitos humanos nesse perverso receituário é coisa de esquerda, de intelectuais acadêmicos, de
políticos e movimentos sociais “aliados do banditismo urbano”.
Concorda-se com Maricato (1995) para quem é intrigante, perceber as estratégias
desenvolvidas pelo Estado e pela sociedade para conviver com o ocultamento da cidade real. Mas, o
maior agravante dessa realidade é no sistema jurídico, a quem compete oficialmente garantir a justiça
e os direitos universais previstos na legislação, ou seja, assegurar os direitos constitucionais, que as
contradições são mais profundas, ainda que haja no reconhecimento de alguns direitos, ainda
predomina o direito para quem tem o poder. Os avanços são pontuais e fruto da luta cotidiana e,
Maricato (1995, p.3) destaca, que
O reconhecimento da "cidade partida", da segregação espacial, do aumento da
pobreza, do apartheid social, já constituem um avanço para uma sociedade que é tão
alienada em relação à dimensão dos excluídos. A chamada "violência urbana" é uma
manifestação daquilo que se procura tanto esconder, mas que extravasou seus
espaços de confinação. A representação elaborada pelas camadas dominantes, da
cidade hegemônica ou da cidade virtual, como eu a chamo aqui, está sofrendo um
sério revés, com o aumento da violência. A concretude escapa pelas frestas da hábil
construção. Mas além dessa constatação que não evita uma abordagem dual, há um
ardil que exige reflexão e que se encontra nas estratégias elaboradas para apresentar
a realidade diferente do que é.

Porquanto, as formas de exclusão são vistas como uma posição ou um estado naturalmente
na estrutura institucional de uma determinada sociedade, assim, deixa-se de antever que a exclusão
é uma relação social (GENTILI, 2009), comum nas sociedades de classes, onde historicamente uma
classe se sobrepôs a outra e a submeteu as agruras do seu modo de produção, nesse caso, o
capitalismo.
Não obstante, a violência é decorrente de um processo histórico que resultou em uma
"pacificação" da sociedade, a qual ampliou, de certo modo, sua intolerância ao que se pode chamar
de violência, mas criou um invólucro que abrange todas as classes sociais.
Esse processo ocorreu em grande parte pela segregação e, ao mesmo tempo, autocontenção
dos indivíduos, que “espontaneamente” obedecem às normas de convívio social, “fornecendo”, assim,
ao Estado o controle do exercício da violência, dando a este de tal modo o poder para interferir em
resoluções de conflitos privados, por intermédio das polícias, da justiça e de outros aparelhos
ideológicos e de repressão.
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Essa realidade tem faces de agravamento conforme a realidade sócio-econômica de cada
país/região. No Maranhão, uma expressão da face perversa da violência, as populações expulsas do
campo pelo latifúndio, pela falta de políticas públicas, vão contornando o mapa da desigualdade no
estado, onde as periferias urbanas são objeto de negligência das autoridades e as políticas sociais
chegam de modo focalizado e precário. São Luís é o exemplo e, nesse trabalho, o objetivo central é
refletir sobre a violência “posta à venda” por semanários maranhenses, vendidos na Ilha de São Luís,
visando atingir um público “leitor-consumidor” vitimado por essa mesma violência. Trata-se de jornais,
subprodutos dos grandes semanários, comercializados a preços reduzidos, em locais de grande
acesso da classe trabalhadora e pobre.
Acrescenta-se que essa é uma investigação que se fará durante o mestrado; portanto, é ainda
uma aproximação inicial com esse objeto de estudo. As questões e reflexões que ora se apresentam
ainda necessitam de um diálogo mais profundo com as fontes documentais e bibliográficas acerca da
problemática, inclusive os acervos dos jornais de São Luís.
Para esse estudo, pretende-se utilizar o método dialético, por entender que este seja o mais
apropriado para se cumprir com os objetivos pretendidos, uma vez que nos lança para além do
imediato; coloca-nos na história, considerando a totalidade social na dinâmica de suas
transformações, além de apontar a possibilidade de superação/transformação da realidade.
Para tanto, uma revisão de literatura é fundamental e destaca-se as contribuições de Caio
Prado (1979), Guimarães (1981), Coutinho (2006), Lenin (2007), Chauí (2014), Engels (2013), Santos
(2015), Ordine (2016), Maricato (1995) e outros estudiosos que tratam da violência e do poder da
mídia.
Deste modo, almeja-se contribuir com a crítica à sociabilidade do sistema capitalista,
buscando expor e denunciar esse processo, evidenciando o trato da questão da desigualdade, da
violência e de como os meios de comunicação convertem e manipulam as informações/notícias em
beneficio das classes hegemônicas.

2. ESTADO E "PACIFICAÇÃO"
Inicialmente, afirma-se que o Estado não garante conciliação/pacificação. O Estado, na
verdade, garante a dominação de uma classe por outra, fazendo com que os atos violentos sejam
potencializados em um sentido vertical em favor da classe mais poderosa, ou seja, o Estado nasceu
justamente da necessidade de controlar os conflitos da luta de classes.
Como o Estado nasceu da necessidade de refrear os antagonismos de classes, do
próprio conflito dessa classe resulta, em principio, que o Estado é sempre o Estado da
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classe mais poderosa, da classe economicamente dominante que, também graças a
ela, se torna a classe politicamente dominante e adquire, assim, novos meios de
oprimir e explorar a classe dominada (LENIN, 2007, p. 32).

Esse dito processo de refrear, ou como se pretende chamar "pacificação", historicamente
ganhou força no Estado moderno e, com este, a criação da polícia, do exército e de outras
instituições com o poder exclusivo de usar a força repressiva como parte integrante de um processo
que é capitalista e de uma sociedade de classes, cujas relações historicamente centraram-se na
cultura do mando, do clientelismo, do nepotismo, calcados no privilégio e na arbitrariedade
característicos da formação social brasileira.
Assim, para Maricato (1995) numa alusão à expressão de Roberto Schwarz (1973), definida
como a "combinação amalucada de normas prestigiosas da modernidade com relações sociais de
base que discrepam muito delas", mais do que uma convivência entre o atrasado e o moderno, a
evolução dos acontecimentos se dá com o "desenvolvimento moderno do atraso". Numa unidade de
contraditórios em que a relação calcada no favor constitui, a seu modo, a negação da universalidade
dos direitos - embora estes estejam previstos na lei - ou a negação da cidadania e da dignidade por
inteiro como tão bem enfocou Gentilli (2009) ao dizer que esse direito queremos inteiro e não pela
metade ou não é direito. “Inclusão pela metade” não existe!. É privilégio de alguns e inclusão
excludente para outros, uma vez que no cerne da questão está a pobreza e a desigualdade; a
segmentação e a diferenciação. Esse mesmo autor ilustra seu pensamento com a seguinte tese
sobre a educação, uma política que até a presente data não foi universalizada no Brasil:
A exclusão é uma relação social, e não um estado ou posição ocupada na estrutura
institucional de uma determinada sociedade. Dessa forma, os que estão excluídos do
direito à educação não estão excluídos somente por permanecerem fora da escola,
mas também por formarem parte de um conjunto de relações e circunstâncias que os
afastam desse direito, negando ou atribuindo-lhes esse direito de forma restrita,
condicionada ou subalternizada. Historicamente, negou-se aos pobres o direito à
educação impedindo seu acesso à escola. Hoje, esse direito é negado quando não
lhes é oferecida outra alternativa a não ser a de permanecer em um sistema
educacional que não garante nem cria condições para o acesso efetivo a uma
educação de qualidade, quando se limitam as condições efetivas de exercício desse
direito pela manutenção das condições de exclusão e desigualdade que se
transferiram para o interior do próprio sistema escolar. Estas condições bloqueiam,
travam e limitam a eficácia democrática do processo de expansão educacional,
conduzindo os pobres para o interior de uma instituição que, em um passado próximo,
dispunha de um conjunto de barreiras que limitavam suas oportunidades de acesso e
permanência (GENTILI, 2009, p. 1062)

Portanto, no Brasil, se efetivamente vivêssemos um processo democrático integral, ainda que
sob o capitalismo, esse Estado asseguraria os direitos previstos na lei. Mas, para tanto haveria a
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superação efetiva das condições políticas, econômicas, sociais e culturais que historicamente
produziram e produzem a exclusão, então, negaria a própria lógica da governabilidade nesse país.
Por esse motivo, Gentili (2009) destaca que indicadores de melhorias nas condições de
acesso a um direito, assim como todo avanço na luta contra a alienação, segregação ou negação de
oportunidades, embora sempre suponham grandes conquistas populares, podem não ser suficientes
para consagrar o fim dos processos de exclusão historicamente produzidos e que condicionam ou
negam esse direito. Para ele, é apressado, portanto, considerar que um direito está consagrado
simplesmente pela superação parcial das condições que o negavam no passado.
Assim, o direito está na essência da confusão entre a coisa pública e os negócios privados;
na confusão entre governo e Estado; na dificuldade de abstração do Estado (pelas camadas pobres)
submetido que foram a relações pessoais (MARICATO, 1995).
Ainda citando (SCHWARZ, 1973), Maricato afirma haver uma desvinculação da violência que
sempre acompanhou a esfera produtiva no Brasil e que o favor pode encobri-la e até alimentar
interpretações mais amenas sobre a constituição da sociedade brasileira. Mas, as características do
crescimento econômico, entretanto, não deixam dúvidas porque é concentrador de riquezas, poder e
privilégios, trata-se da modernização com exclusão ou como diz Coutinho “esse mito do „país verde e
amarelo‟ talvez tenha origem no modo muito particular pelo qual se deu a formação social do Estado
em nosso país, sobretudo depois da independência”. A exemplo, ele cita nos "eventos curiosos, como
o fato de o primeiro imperador brasileiro ter sido filho do rei de Portugal; ele foi Pedro I no Brasil e
Pedro IV, algum tempo depois, em Portugal. Isso revela o quanto foi débil aquela ruptura"
(COUTINHO, 2006, p. 175).
Desse modo, a história brasileira constituiu-se de arranjos entre as classes dominantes,
identificados por Coutinho (2006) como via prussiana ou passiva, visando a um Estado como força
para a dominação que ocorre até nossos dias.
No Brasil, a ideologia de um país alegre e democrático forjou uma sociedade que apela para a
ideia de comunidade, de unidade social republicana e de direitos e bens comuns a todos. Contudo, o
que caracteriza uma sociedade é, justamente, ser constituída por diferenças e divisões internas entre
grupos e classes sociais antagônicas (explorador/explorado, rico/pobre etc). Chauí (2014).
Essas tendências 'prussianas' ou 'passivas' foram causa e efeito de uma presença
sempre muito forte do Estado na vida brasileira. Isso já se manifesta claramente,
como vimos, no processo de independência, no qual se revela um traço que teve
importantes consequências: conhecemos um Estado unificado antes de sermos
efetivamente uma nação. [...] se o Brasil tivesse conhecido um processo de
independência diverso, gerado efetivamente de baixo para cima, [...] talvez não fosse
hoje um único país unificado (COUTINHO, 2006, p. 175).
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Esse 'milagre' da unificação brasileira manteve as classes hegemônicas alternando-se no
poder para manter a lógica de "pacificação". Assim, a força do Estado foi, e é, elemento primordial de
controle social no Brasil.
Um dos muitos outros exemplos refere-se à “revolução” de 1930, em que setores das
oligarquias agrárias que não eram ligadas diretamente ao mercado externo deslocam-se do papel de
fração hegemônica para a oligarquia cafeeira, seduzindo segmentos de oposição da classe média,
que tinha sua expressão no movimento tenentista, e iniciam processos de transformação que se
consolidou em 1937, com a Ditadura do Estado Novo, num intenso processo de urbanização e
industrialização pelo alto, deixando a população campesina à mercê do latifúndio e grilagem de terras
ou induzindo ao êxodo rural para os centros urbanos em formação.
Pode-se dizer, então, que a partir dos anos de 1930 e pelo menos até a implantação do
neoliberalismo que se configurou nos anos de 1990 (quando a supremacia vai para o capital
financeiro), a fração dominante do poder que governou o Brasil foi o capital industrial (Coutinho,
2006), sob os auspícios da elite agrária.
Nessa breve análise identifica-se uma contradição, fruto de uma sociedade dividida por
interesses particulares e individuais de uma elite, uma vez que a força operativa do Estado necessita
de uma força policial e jurídico-política a legitimar os atos de opressão, tendo em vista a suposta
unidade social.
Para Engels (apud LENIN, 2007, p.29), ao desenvolver a noção de Estado, [...] explica essa
"força" que se chama Estado, “força proveniente da sociedade, mas superior a ela e que dela se
afasta cada vez mais. Em que consiste fundamentalmente essa força? Em destacamentos especiais
de homens armados tendo à sua disposição prisões [...]”, ou seja, violência de Estado.
Então, há uma dimensão do Estado como força de controle, que exerce a violência como a
principal forma de ação, força essa executada, sobretudo, contra a classe dominada, sendo que a
publicidade é, apenas, um dos instrumentos político-ideológicos a serviço dessa instituição.
Desse modo, a questão da violência no contexto atual do Estado, deslocando-se o eixo de
análise para a mídia impressa, em se tratando de mortes causadas e “anunciadas” por agentes do
Estado em serviço, é velada, pois existe um processo de proteção desses agentes do Estado, em
que até a identificação dos responsáveis por determinadas situações de violência se faz bastante
precária ou, quase sempre, é silenciada pelo medo.
A concepção de violência neste trabalho refere-se à violência letal, ou seja, aquela da qual
resulta óbito. Esta se verifica de maneira nada homogênea no país, e não apenas na dimensão
territorial, mas nas dimensões que se referem às características socioeconômicas, culturais, políticas
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das vitimas. De modo crescente, a violência atinge os moradores das periferias urbanas, das cidades
do interior do país e, marcadamente, do Norte e Nordeste, tendo como principais vítimas crianças,
mulheres, jovens e negros. Na análise acerca da violência, em 2014, entre as microrregiões do país,
o aglomerado urbano de São Luís ficou em primeiro lugar no ranking das 20 mais violentas, com uma
taxa de homicídio de 84,9 casos para uma população de 1.381,459 habitantes, segundo o Atlas da
Violência, de 2016, do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada) e do FBSP (Fórum
Brasileiro de Segurança Pública). Mas, magicamente, em 2018, o estado foi retirado do mapa da
violência, ainda que se constate formas mais elaboradas de violência produzidas pela ação estatal,
inclusive a “expulsão legalizada” de povos tradicionais de suas terras para se fixarem
empreendimentos de empresas capitalistas.
O que se pode constatar é que não existe pacificação. O Estado não é pacificador, mas
violento, e a violência é fruto da contradição do modo societal em que se vive. Pode-se dizer que a
violência "direta" é cotidiana, é visível, mas, ao mesmo tempo, é banalizada pela grande mídia, para a
qual a morte de um pobre não tem a mesma grandeza da morte de um “notório” representante das
elites.
Reitera-se, assim, o pensamento de Guimarães (1981), ao afirmar que essa realidade vem se
aprofundando e a situação da violência vem sofrendo uma banalização (considerando as chamadas
classes perigosas). Desse modo, valoriza-se a notícia acerca da realidade das favelas e periferias
quando se tratam de catástrofes/tragédias, predominantemente destacadas de forma banal pela
mídia em geral e com espetacular vigor pelos jornais “sensacionalistas”, cujas páginas “molham-se”
semanalmente do sangue derramado das vitimas dessa barbárie social.

3

A DINÂMICA DA DESIGUALDADE: A VIOLÊNCIA PUBLICADA NOS SEMANÁRIOS

MARANHENSES

O processo de desigualdade/violência, como a dialética da realidade histórica, não apenas no
Brasil, mas mundial, se justifica por entender que essa desigualdade se manifesta pelas mudanças
dos meios e processos de produção da existência humana. Logo, a realidade evidenciada parte da
premissa de que na sociedade brasileira os fatos que demonstram como se configurou e se configura
a desigualdade/violência expõem o processo degradante de como ocorre esse par dialético, elemento
base dentro do sistema capitalista.
É válido ressaltar que a questão da desigualdade/violência ficou inexplicável ou,
simplesmente, imputada aos pobres, negros etc. A opinião pública pouco acreditava na ligação entre
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a pobreza e o sistema do capital e a responsabilidade direta pelo aumento da delinquência.
Guimarães (1981) identifica a primeira como expressão e o segundo como o indutor.
Pode-se dizer que foi Frederick Engels quem primeiramente tratou dessa realidade quando
publicou, em 1845, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Antes dessa obra, afirma
Guimarães (1981), não havia nenhum estudo a tratar da miséria urbana como base fundamental da
causa da violência direta, essa, que por Engels, foi vinculada totalmente ao processo da Revolução
Industrial.
Buscando na raiz do processo de sujeição do homem, como apresentado por Engels (2013),
pode-se identificar que o capitalismo subjugou homens e mulheres, acirrando as relações de
exploração da Revolução Industrial, quando os operários viviam na miséria e de modo totalmente
indigente. O que mudou, para Engels (2013), foi o processo base da produção e da circulação de
mercadorias, ou lei de propriedade privada, que foi se estruturando e se transformando [...]. Segundo
ele, antes, a propriedade tinha base no trabalho pessoal; depois, no capitalismo, o proprietário dos
meios de produção deu-se o direito de se apropriar do trabalho do operário, separando propriedade e
trabalho, uma das chaves do capitalismo.
O processo de concentração da propriedade veio acompanhado de um forte nível de
concentração industrial, que consequentemente gerou, também, a concentração de renda.
Decorre daí os ínfimos padrões de existência daquela considerável parcela da
população brasileira - padrões materiais, e como consequência, também culturais. […]
Isso porque são sem dúvidas as circunstâncias […] que não somente condenam
milhões de seres humanos a uma existência miserável e sem perspectivas, como
ainda constituem o obstáculo principal e mais profundamente implantado no
organismo social brasileiro ao desenvolvimento econômico e cultural do País (CAIO
PRADO, 1979, p.15).

Todo esse processo é, na realidade, degradação da maioria submetida a uma vida em que
não consegue suprir suas necessidades básicas. Esses são frutos do "‟moinho satânico’ que triturou
os homens" (Polanyi, 2000, p.51). Isso reflete o fato de que a desigualdade e os detentores de maior
poder, seja econômico, político ou cultural sobrepujaram os mais pobres, e, nessa máxima, o termo
excluído se alinha ou se amplia. Para Guimarães (1981, p. 153):
As „sementeiras de capangas‟, como Rui Facó intitulou as fontes onde iriam
abastecer-se os coronéis, não constituem um fato confinado a uma Região, seja no
Nordeste ou outra; surgem das próprias massas das classes pobres („a plebe rural‟, de
Oliveira Viana) que se espalhou pelo Brasil inteiro, em todos os tempos, desde a
Colônia até hoje. Suprem também a legião dos „vigias‟ dos latifundiários
„modernizados‟, assim como das fábricas servidas pelas „tecnologias de ponta‟.
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Maricato (1995) destaca que, no fim dos anos 90 do século passado, a chamada violência
urbana era um dos temas fundamentais que preocupa todas as camadas sociais brasileiras e que
havia, já naquela época, um espaço, um território ou ambiente físico como parte intrínseca desse
quadro de violência, embora, frequentemente, esquecido e ignorado por todos. Nesse contexto, são
as metrópoles que apresentam com maior evidencia, embora não com exclusividade, os conflitos e as
contradições, mais do que outros territórios.
Portanto, o cenário da violência, como algo intrínseco à história do Brasil, apenas se acentuou
no decorrer das décadas vindouras e, parece fora de controle/pacificação estatal, pois a política
utilizada para conter os “atos violentos” nas periferias parece conter doses exageradas de
autoritarismo tão peculiar aos nossos governantes.
Superar essa violência significa superar a forma societal que a criou, o capitalismo em seus
diversos estágios, caso contrário, ainda que se promovam algumas conquistas sociais pontuais, a
exemplo da educação, Gentile (2009) alerta que esse tipo de superação talvez não seja suficiente
para consagrar o fim dos processos excludentes, ao que Santos (2015, p. 19) alertara: "a
globalização está se impondo como uma fábrica de perversidades", esta que se acirra na atual
conjuntura brasileira.

3.1

A degradação do ser: uma breve ilustração da violência noticiada nos semanários em
São Luís
O modo como se apreende as relações constitutivas da relação Estado/sistema do

capital/violência reflete, na atualidade, o estado de degradação pelo qual o homem se constituiu
mercadoria, em um sistema de coisificação do ser social, em decorrência do dinheiro, do consumo e
do utilitarismo, conforme enfatizou Santos: "o consumo, tornado um denominador comum para todos
os indivíduos, atribui um papel central ao dinheiro nas suas diferentes manifestações; juntos, o
dinheiro e o consumo aparecem como reguladores da vida individual" (2015, p.56).
Em síntese, isso se transformou numa perversidade sistêmica e, dessa forma, os mais pobres,
consequentemente as "classes perigosas", tendem a atos criminosos de violência mais direta, hoje
não mais, ou não somente, na perspectiva de sobrevivência ou de fugir da miséria, mas de consumir
o que está na moda, o que pode ser considerado status. Essa é a fisionomia primordial que se impõe
na lógica perversa da globalização, de tal modo que “a perversidade sistêmica que está na raiz dessa
evolução negativa da humanidade tem relação com a adesão desenfreada aos comportamentos
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competitivos que atualmente caracterizam as ações hegemônicas. Todas essas mazelas são direta
ou indiretamente imputáveis ao presente processo de globalização” (SANTOS, 2015, p. 20).
A “espetacularização da violência”, no sentido apregoado de “sociedade do espetáculo”
aludido por Debord (2016, p. 13), que afirma: “toda a vida nas quais reinam as modernas condições
de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo que era vivido
diretamente tornou-se representação”. Assim,
As imagens que se destacam de cada aspecto da vida fundem-se num fluxo comum,
no qual a unidade dessa mesma vida já não pode ser restabelecida. A realidade
considerada parcialmente apresenta-se em sua própria unidade geral como um
pseudomundo à parte, objeto de mera contemplação. A especialização das imagens
do mundo se realiza no mundo da imagem autonomizada, no qual o mentiroso mentiu
para si mesmo. O espetáculo em geral, como inversão concreta da vida, é o
movimento autônomo do não vivo (DEBORD, 2016, p.13).

Da maneira como estamos vivenciando a violência, hoje, as teses apresentadas por Debord
(2016) são atuais e se aproximam muito da realidade estudada, em que cotidianamente se destrói a
noção de Ser, pois o ato demonstrativo e explícito da violência, difundido por meio das mídias de
massa, deixa a violência tão cotidiana e tão perto da pobreza e das periferias que acabamos por nos
"acostumar" com ela ou fazer dos pobres e negros os responsáveis por ela.
Entende-se, nesse sentido, que há um processo dinâmico da violência que imputamos ao
mundo e o da violência que o mundo nos imprime. Não obstante, o que deve ser lembrado é que todo
esse processo midiático e tecnológico é controlado por poucos, especificamente empresários, atores
que visam, única e exclusivamente, a seus objetivos particulares, conforme Santos (2015).
São Luís é apenas um exemplo da realidade mais ampla acerca da violência difundida como
notícia pela grande mídia por meio de seus “jornais populares” voltados ao público leitor de baixa
renda, cujos preços são relativos à qualidade ou perversidade com que são expostas as tragédias
urbanas, cotidianas que vitimam jovens, mulheres, negros, pobres da periferia e tantos outros
excluídos. Realidade que não se afasta da perversidade midiática global; pelo contrario, se configura
e se confirma como um “suprassumo” da perversidade violenta da mídia. Essa realidade que se
apresenta nos "jornais populares" (Aqui MA e Itaqui Bacanga) de São Luís do MA se configura como
explicitação da banalização e espetacularização da violência. São jornais que destacam em suas
principais manchetes (em letras garrafais vermelho-sangue) chamadas do tipo: desovado no matagal;
selvageria: crime estúpido; bala no 'Loirinho’; guerra de facções: jovens são torturados e executados
por membros do Bonde dos 40. Essas são apenas algumas das manchetes de capa, todas essas
acompanhadas de fotos ainda mais terríveis - de corpos dilacerados, esfaqueados a esquartejados das vitimas, fazendo jus ao apelido popular de “pinga sangue”.
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Se analisarmos criticamente, a notícia forja a opinião, o que pensamos a respeito do mundo,
influenciando o agir nele e vice-versa, hoje, muito mais forte do que pretendeu ser a escola outrora.
Assim, os "jornais populares" aqui exemplificados não fogem a essa regra, pois a violência nas
periferias é vendida pelos jornais como oriundas do jovem, pobre, negro, morador de favela, da
periferia, como a reafirmar que esses atributos definem o que é certo ou errado nesse processo de
violência.
Num mundo em que se apregoa, por um discurso bastante débil, de que haja uma suposta
liberdade de informação, por sua vez traz uma liberdade de expressão, pois toda a verdade do
mundo pode ser encontrada em alguns “cliques" assegurados por uma Rede Mundial de
Computadores, ou, World Wide Web. Mas, o que deve ser levado em consideração é a dinâmica da
desigualdade/violência, pois o acesso à informação via Web não chega aos mais pobres tão
facilmente, pois necessitam de educação digital e de contato com os equipamentos com essa
finalidade. Assim, a TV, o rádio e a mídia impressa ainda são os meios mais populares entre os
moradores da periferia, isso porque o acesso ao mundo digital, por seu turno, “obedece a outros
pressupostos, pois requer, além de educação digital, contato com equipamentos (computadores e
softwares) e condições de navegabilidade. Essas condições demandam boa educação formal e
configuram a senha de acesso à dimensão virtual, em condições cidadãs” (TESTA, 2007, p.67).
Mas, alerta-se, também, para outra dimensão da falta de educação digital, que abrange todas
as classes com algum tipo de acesso à Rede Mundial de Computadores: trata-se do alicerce
educativo necessário àquelas classes para buscar informações relevantes, caso contrário, ficam
reféns de informações superficiais e, até mentirosas, geralmente sob a influência dos “fazedores de
opinião”, ideólogos da grande mídia, o que faz com que enveredem para o senso comum. Isso não
permite a reflexão ou as indagações acerca da realidade, incorrendo na sustentação desse senso
comum e dos preconceitos alusivos à sua própria condição social.
Na atualidade, existem formas muito diversas e mais sofisticadas da informação mas, ainda
persiste uma supremacia do Ter sobre o Ser; uma ditadura do lucro e da pessoa, que atinge todos os
âmbitos do saber e de todos os nossos comportamentos cotidianos. “Aparecer é mais importante que
ser: o que se mostra – do automóvel de luxo ao relógio de grife, do cargo influente a uma posição de
poder - vale muito mais que a cultura ou o próprio nível de formação” (ORDINE, 2016, p, 31).
Portanto, a violência existe em sua forma real e virtual; na aparência e na essência do que se
queira vender como produto de consumo. Nesse estudo, ainda em fase preliminar, pode se dizer que
a violência é um produto que se vende, atualmente, nos veículos de comunicação de massa aos
pobres das periferias. A Informação produzida na mídia tem um cliente (a periferia) e um objeto a ser
vendido (a violência, a tragédia, o desastre) sob a forma de produto de entretenimento. As histórias
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da tragédia urbana e humana são produzidas em “furos de reportagem”, em programas de auditórios,
em simulacros de ajuda aos mais pobres e na “seriedade” com que os veículos de comunicação
intencionalmente maquiados anunciam.
Mas, além do interesse econômico, está presente também uma boa dose de desinformação
sobre as dimensões da miséria humana e urbana. Se a exclusão social é omitida, no discurso
utilizado, é porque a ausência de informações junto à chamada opinião pública permite essa
mistificação (MARICATO, 1995).

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A visão parcial a que se chega nesse estudo é que o conhecimento transmitido à maioria da
humanidade constitui-se informação manipulada, que geralmente engana e confunde. Considerandose que o acesso à informação é um fator primordial e imprescindível às pessoas, assim como às
empresas e às instituições hegemônicas, o resultado da manipulação da primeira se apresenta como
ideologia (SANTOS, 2015).
Nesse sentido, pode-se afirmar que a grande mídia, especialmente nos dias atuais,
representa um dos principais pilares de sustentação das classes hegemônicas, pois não existe o real
comprometimento com a veracidade das notícias ou com os fatos relatados, uma vez que molda os
fatos de acordo com seus interesses particulares da classe hegemônica.
O que se extrai daqueles "jornais populares" é um discurso banal do senso comum a controlar
toda informação “verídica” e importante para o mercado. A notícia é manipulada para vender "jornais",
que mais se configuram como obituários da juventude negra e pobre das periferias de São Luís.
Assim, a violência retratada nos semanários de São Luís é apenas uma das faces da perversidade
das relações constitutivas do sistema do capital.
Nessa aproximação com o objeto de estudo – violência estampada nos semanários
maranhenses – não se pode fazer conclusões mais pontuais acerca do fenômeno, porque ainda
requer estudos e apropriações desse real, por meio da investigação científica. No entanto, o contato
direto com a realidade da periferia de São Luís e a leitura dos semanários populares permitem
antecipar o fenômeno da violência como uma mercadoria exposta no mercado da comunicação.
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RESUMO
O surgimento dos coletivos sociais nas democracias contemporâneas deixa evidente o
nascimento de novas formas de organização e mobilização da sociedade, desta forma é
importante entender a relação entre Estado e Sociedade civil no que se refere a como estes
movimentos atuam fora dos limites dos meios tradicionais de mobilização e os resultados de tais
atuações. A internet se apresenta como um meio, um espaço que possibilita a mobilização e a
interação entre os diversos atores sociais e coletivos, criando assim novos meios de colocar em
pauta questões sociais e políticas. Entender a relação destes movimentos com as instituições
políticas oficiais e as novas formas de organização dos mesmos se faz necessário a fim de
analisar a relação existente com a democracia e a soberania popular, uma vez que os meios
tradicionais de mobilização talvez já não assegurem que a voz da sociedade civil seja ouvida, fazse necessário uma mudança nos meios de mobilização da sociedade civil, destarte se torna válido
e necessário analisar os limites e possibilidades deste novo formato de mobilização social a fim de
constatar se de fato a participação através da internet produz efeitos significativos no que tange as
decisões políticas de modo a considerarmos este tipo de participação uma ampliação da
democracia e uma expansão do alcance dos direitos humanos.
Este trabalho será norteado por três questões fundamentais:
1- De fato esta participação via tecnologias da informação produz efeitos significativos no que
tange as decisões políticas? podemos considerar este tipo de participação uma ampliação
democrática?
2- Quais são os limites e as possibilidades das petições online?
3- A internet pode ser considerada um espaço livre das logicas sistêmicas do Estado e do
Mercado?
PALAVRAS-CHAVE
direitos humanos, petições online, internet, democracia, participação.
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ABSTRACT
The emergence of social collectives in contemporary democracies makes clear the
emergence of new forms of organization and mobilization of society, so it is important to
understand the relationship between State and civil society as to how these movements operate
outside the limits of traditional means of mobilization and the results of such actions. The Internet
presents itself as a medium, a space that enables the mobilization and interaction between the
various social and collective actors, thus creating new ways of placing social and political issues on
the agenda. Understanding the relationship between these movements and the official political
institutions and the new forms of organization of these movements is necessary in order to analyze
the relationship existing with democracy and popular sovereignty, since the traditional means of
mobilization may no longer ensure that the voice of civil society is heard, it is necessary a change
in the means of mobilization of civil society, so it becomes valid and necessary to analyze the limits
and possibilities of this new format of social mobilization in order to verify if in fact the participation
through the internet produces significant effects in terms of political decisions so that we consider
this type of participation an extension of democracy and an expansion of the reach of human rights.
This work will be guided by three fundamental questions:
1 - Does this participation via information technology have a significant effect on political decisions?
can we consider this type of participation a democratic extension?
2- What are the limits and possibilities of online petitions?
3 - Can the internet be considered a space free from the systemic logics of the State and the
Market?
KEYWORDS: human rights, online petitions, internet, democracy, participation.
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INTRODUÇÃO
Pensar a democracia como um modelo de governo que promova e incentive a inclusão
social, a participação política e a garantia da promoção da cidadania, nos permite analisar a
relação entre Estado e Sociedade através da ótica da participação, e definir a partir desta análise,
a relação entre participação e democracia. A democracia representativa é uma forma de governo
pautada e legitimada através das escolhas da sociedade civil por intermédio do voto direto em
eleições regulares onde se considera que os representantes eleitos possam defender, gerir e
executar todos os interesses da população, segundo Robert A. Dahl, a democracia possibilita a
organização e mobilização de grupos da sociedade que tendem a influenciar o Estado no que se
refere às suas demandas (DAHL, 1997), destarte, a participação representa um dos principais
mecanismos de sucesso de uma sociedade democrática, pois assegurar e incentivar a
participação dos cidadãos, não apenas na escolha de seus representantes mas também nas
questões políticas em geral, espera ter como resultado, soluções para as principais demandas da
sociedade.
Este trabalho visa debater o conceito de democracia digital à luz do conceito de
participação política da sociedade civil e tem como questão principal, compreender como a
tecnologia da informação tem sido utilizada e entendida como uma importante ferramenta no
processo de ampliação das modalidades de participação democrática que fogem do clássico
modelo de representante X representado, em especial esta pesquisa visa estabelecer uma análise
crítica acerca de estudos sobre a democracia digital e a sua importância para a promoção dos
direitos humanos, procurando não só apontar os elementos de avanço e ampliação referentes a
participação da sociedade civil, como também as diversas complexidades que entrecortam o uso
da internet, tais como a possibilidade de controle e manipulação destes espaços teoricamente
livres. No intuito de compreender a lógica da dinâmica da participação através da internet, este
trabalho tem como objeto de análise, dois portais de produção de petições, a saber: Avaaz.org e
Change.org. Estes portais permitem não apenas criar petições como também assinar diferentes
petições sobre os mais variados temas, além de permitir a denúncia de grandes problemas sociais
que muitas vezes não são apresentados pela mídia tradicional. Preliminarmente, podemos dizer o
seguinte sobre as duas plataformas analisadas: O avaaz.org é uma comunidade de mobilização
online que possibilita aos seus usuários a criação e a assinatura de petições para causas e
questões referentes a crises políticas, ambientais, sociais e que ferem diretamente os preceitos
básicos dos direitos humanos. Através da criação de petições e da reunião de assinaturas, a
comunidade Avaaz encaminha para governos e instituições o número de assinaturas para
determinada questão, tentando assim possibilitar uma mudança significativa nas questões que
foram peticionadas.
O acesso à plataforma e a criação de petições, além da assinatura, podem ser feitos por
qualquer pessoa, bastando ter um endereço de e-mail. (AVAAZ.ORG, 2011). O portal change.org,
é uma empresa social que visa dar voz as demandas de quaisquer pessoas através de abaixo-

51

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

assinados, visando garantir através dos mesmos, mudanças sociais. Esta plataforma facilita a
criação, a assinatura e o compartilhamento de abaixo-assinados. O acesso à plataforma e a
criação de abaixo-assinados, além da assinatura, podem ser feitos por qualquer pessoa, bastando
ter um endereço de e-mail.(CHANGE.ORG INC, [200?]).
Ambas as plataformas foram fundadas no ano de 2007 e atualmente se mantêm através de
doações de pessoas físicas, de grandes investidores e instituições das áreas de mídia, internet e
investimentos.
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DESENVOLVIMENTO
A democracia representativa pode ser definida como "(...) contínua responsividade do
governo às preferências de seus cidadãos, considerados como politicamente iguais." (DAHL,
1997), ou seja, o governo responde as demandas de seus cidadãos a fim de se manter como
legítimo ao mesmo tempo que tende a representar a sociedade de forma geral. Analisar a relação
dos pressupostos da democracia sob a perspectiva da participação implica na definição do
conceito de participação, além da análise de todas as dimensões onde se faz possível a
participação política da sociedade e os seus resultados. Com o advento da internet, ficou cada vez
mais fácil obter e compartilhar informações, de modo a permitir aos usuários, o acesso rápido e
quase que instantâneo a conteúdos específicos, além de possibilitar a troca de informações com
outras pessoas "geograficamente distantes".
Por definição, a internet é um conglomerado de conexões e redes que possibilita a conexão
descentralizada de computadores e dispositivos tecnológicos através de um conjunto de
protocolos, além de ser o meio pelo qual ocorrem as conexões entre as redes e dispositivos, a
internet é o espaço virtual que possibilita a rápida troca de mensagens, informações e que permite
interações entre pessoas em diversas localidades geográficas, ou seja, é um dos meios utilizados
para que diversas interações sociais ocorram. O World Wide Web Consortium – W3C1, considera a
internet como uma ferramenta de mudança das relações sociais e, através desta consideração,
trabalham com foco em inovação de modo que as relações ocorridas dentro do espaço da internet
sejam baseadas cada vez mais em confiança mútua, no manifesto “Web of Trust”, o W3C diz que:
The Web has transformed the way we communicate with each other. In doing so, it
has also modified the nature of our social relationships. People now "meet on the
Web" and carry out commercial and personal relationships, in some cases without
ever meeting in person. W3C recognizes that trust is a social phenomenon, but
technology design can foster trust and confidence. As more activity moves on-line,
it will become even more important to support complex interactions among parties
around the globe.” (W3C).

A internet é uma importante ferramenta de interação social, pois possibilita mobilizações
através de plataformas digitais. As possibilidades de mobilização, troca de informação e interação
entre a sociedade civil através de plataformas digitais permitem a criação de novas relações com o
Estado, relações estas que possuem todo um potencial para influenciar nas decisões políticas e
alterar as relações sociais entre indivíduos e grupos. Outros autores se referem à internet, como
ciberespaço2, como exemplo, Pierre Lévy diz que:
1

O World Wide Web Consortium (W3C) é a principal organização de padronização da da internet e seus protocolos.
Tem a finalidade de estabelecer padrões para a criação e a interpretação de conteúdos para a Web.

2

A palavra "ciberespaço" foi inventada em 1984 por William Gibson em seu romance de ficção científica
Neuromance. No livro, esse termo designa o universo das redes digitais, descrito como campo de batalha entre as
multinacionais, palco de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural. Em Neuromance, a exploração do
ciberespaço coloca em cena as fortalezas de informações secretas protegidas pelos programas ICE, ilhas banhadas
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O ciberespaço (que também chamarei aqui de "rede") é o novo meio de
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo
especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas
também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres
humanos que navegam a alimentam este universo. Quanto ao neologismo
"cibercultura", especifica aqui o conjunto de técnicas (matérias e intelectuais), de
práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem
juntamente com o crescimento do ciberespaço. (LEVY, p.15-16, 1999).

O autor acredita que toda essa cultura digital, no caso, a cibercultura3 é um fenômeno
resultante de um movimento internacional composto por jovens com interesses em novas formas
de se comunicar coletivamente além de também ser resultado da criação de novos espaços para
comunicação social.(LEVY, p.09, 1999).
As redes se alimentam das informações geradas pelas interações entre os indivíduos e cria
um arcabouço de inteligencia e conhecimentos coletivos, e com isso passa a se desenvolver e a
se ampliar. As redes foram concebidas de forma a se autodesenvolverem e a sempre melhorarem
de modo a garantir sua sempre crescente expansão e alcance. (LEVY, p.27, 1999). A expansão
das redes cria novos ambientes, espaços, formas de interação e torna a vida cada vez mais
conectada, diminuindo a distância geográfica entre indivíduos, informações e conteúdos, conforme
Pierre Lévy, as redes se referem ao: "(…) ambiente inédito que resulta da extensão das novas
redes de comunicação para a vida social e cultural." (LEVY, p.10, 1999).
Atualmente através da internet, temos contato com um volume absurdamente grande de
informações, todo este contato quase que instantâneo a esse volume de informações nos garantiu
benefícios, como uma maior facilidade em se obter conhecimento e desta forma, formarmos
opiniões críticas, porém ao mesmo tempo nos garantiu alguns problemas, um deles é a dificuldade
que temos hoje em filtrar a informação coerente, verdadeira de informações duvidosas e com
baixo grau de veracidade, ao sermos bombardeados diariamente com muitas informações,
acabamos tendo apenas um conhecimento raso e limitado sobre tudo que chega até nós, ainda
não há um ordenamento ou uma forma eficaz de se receber informações, conforme Pierre Lévy
diz:
Os contatos transversais entre os indivíduos proliferam de forma anárquica. É o
transbordamento caótico das informações, a inundação de dados, as águas
tumultuosas e os turbilhões de comunicação, a cacofonia e o psitacismo
ensurdecedor das mídias, a guerra das imagens, as propagandas e as
contrapropagandas, a confusão dos espíritos. (LEVY, p.11-12, 1999).
pelos oceanos de dados que se metamorfoseiam e são trocados em grande velocidade ao redor do planeta. (LEVY,
p.92, 1999).
3

A cibercultura é a expressão da aspiração de construção de um laço social, que não seria fundado nem sobre links
territoriais, nem sobre relações institucionais, nem sobre as relações de poder, mas sobre a reunião em torno de
centros de interesses comuns, sobre o jogo, sobre o compartilhamento do saber, sobre a aprendizagem cooperativa,
sobre processos abertos de colaboração. (LEVY, p.130, 1999).
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A internet possui um caráter que tende ao universalismo, em pouco tempo a internet se
tornou fundamental para o funcionamento do mundo, existem diversas maneiras para se acessar
os conteúdos existentes dentro da internet e atualmente a mesma não está mais vinculada apenas
à computadores e smartphones, um exemplo disso são os dispositivos desenvolvidos sob o
conceito de IoT4 (internet of things).
Devido ao imenso fluxo de informações com as quais temos contato cotidianamente graças
à internet, se torno possível o acesso cada vez mais ampliado a questões que antes eram restritas
a pequenos grupos de interesses e ao Estado. Atualmente podemos considerar que no que se
refere à informação, houve uma ligeira aproximação entre a sociedade civil e o Estado,
aproximação esta que é fruto do desenvolvimento de ferramentas para expor questões que antes
eram de controle do Estado (transparência de gastos e contas, relatórios de saúde e segurança
pública e etc), tais ferramentas também permitiram o encontro, em uma única dimensão, de
conjuntos expressivos de indivíduos em prol de causas comuns.
As verdadeiras relações, portanto, não são criadas entre "a" tecnologia (que seria
da ordem da causa) e "a" cultura (que sofreria os efeitos), mas sim entre um
grande número de atores humanos que inventam, produzem, utilizam e interpretam
de diferentes formas as técnicas. (LEVY, p.20, 1999).

As interações da sociedade civil no âmbito do virtual permitem a reprodução das questões
do mundo real e se apresentam como uma alternativa para mudanças neste mundo, é a ação
virtual que possui potencial para se tornar real quando aplicada ao mundo físico. "O virtual não
"substitui" o "real", ele multiplica as oportunidades para atualizá-lo." (LEVY, p.88, 1999). Uma
analise crítica acerca das relações sociais sob a ótica da participação política na dimensão das
plataformas digitais implica no estudo das plataformas mais utilizadas e para tal fim, esta pesquisa
se propõem a compreender o funcionamento, o histórico e os resultados obtidos por duas destas
plataformas, já supracitadas. Com uma sociedade civil cada vez mais plural, fragmentada (social e
ideologicamente) e complexa, os meios tradicionais de mobilização talvez já não sejam mais
capazes de produzirem respostas rápidas e resultados que representem uma solução para certas
demandas, a pluralidade da sociedade civil faz com que seja mais difícil abarcar todas as
demandas dentro dos formatos clássicos de mobilização, desta maneira, o uso do espaço e do
alcance da internet representa uma importante alternativa que poderia abarcar de forma mais
simples, diversas demandas, além de possivelmente permitir melhores resultados frente as
questões colocadas em pauta.
A mobilização da sociedade civil através do espaço da internet, se mostra como uma
mudança no status quo referente a "representação", se antes tínhamos uma relação hierárquica
4

A Internet das Coisas (IoT) é um termo criado por Kevin Ashton, a um pioneiro tecnológico britânico que concebeu
um sistema de sensores onipresentes conectando o mundo físico à Internet, enquanto trabalhava em identificação
por rádio frequência (RFID). Embora as coisas, a Internet e a conectividade sejam os três componentes principais da
Internet, o valor está no fechamento das lacunas entre os mundos físico e digital em sistemas com recursos de
reforço e aprimoramento automáticos. (AMAZON, 201?).
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com o Estado (unidirecional, de cima para baixo), a internet permitiu, ainda que em baixo nível e
sem tantos resultados, o acesso a um formato multidirecional que trouxe contigo, uma nova face,
uma nova configuração nos meios de representação de apresentação de demandas. As redes
sociais 5podem ser convertidas em um novo espaço público de discussão e mobilização e podem
atuam como sistemas que ampliam e incentivam as reivindicações, opiniões e desejos dos
coletivos. Logicamente as redes sociais não são espaços totalmente neutros e isentos de
manipulação, logo não podem garantir em nenhuma escala que os grupos que se formam, as
informações que são compartilhadas e a demandas que são pautadas não sofreram interferência
e/ou manipulação do Estado ou dos grupos acionários que direcionam e decidem sobre os rumos
comerciais destas redes sociais, uma outra preocupação e que talvez represente ainda uma
grande falha neste possível novo modelo de mobilização e de propagação de demandas caras à
democracia, são os discursos de ódio e a formação de grupos reacionários. É importante frisar que
da mesma forma que a internet pode permitir a criação de grupos de interesses de forma orgânica
e que estes grupos podem sim, através de suas interações, criar pautas legítimas e se
mobilizarem para tal, além de conseguirem garantir uma boa resposta do Estado, o inverso
também é válido, como exemplo, podemos destacar o estudo feito pela Universidade de Oxford
em 2015, que mostra que desde o ano de 2014, os Bots 6 foram fundamentais para os resultados
na política brasileira, ou seja, algoritmos7 e softwares8 que simulam o comportamento de seres
humanos em redes sociais, conseguiram influenciar a criação de grupos de interesse, os votos de
cidadãos nas eleições e a mobilização de grupos. (UNIVERSITY OF OXFORD, 2015). As redes e
o acesso à internet ainda possibilitam e as vezes até reforçam desigualdades e exclusão social,
não alcançamos ainda a democratização ao acesso à rede, tampouco temos estruturas físicas e
sociais para tal demanda, as redes são altamente controladas e o acesso ainda sofre intervenção
estatal através de regulamentações que visam seguir a agenda de grupos que estão no poder. A
internet tem como base o paradoxo de ter sido criada para ser livre e para se desenvolver de
forma que todos possam alcançá-la e utilizá-la, porém a mesma cresce de forma controlada e nem
todos possuem o mesmo acesso, mesmos conteúdos e/ou não possuem condições de ter acesso,
ou por viverem em regiões subdesenvolvidas com problemas de infraestrutura ou simplesmente
5

Social networking is a way of using your computer to talk to other people, exchange pictures, whatever you want to
do.

6

Um bot é um programa de computador que foi fabricado para automatizar procedimentos, geralmente repetitivos,
em ordem de ajudar as pessoas. A palavra “bot” vem de “robot”, que, em inglês, significa “robô”. Ou seja, um bot
nada mais é do que um robô, mas que existe apenas em formato digital. (OLHAR DIGITAL, 2016).

7

Conjunto das regras de operação (conjunto de raciocínios) cuja aplicação permite resolver um problema enunciado
por meio de um número finito de operações; pode ser traduzido em um programa executado por um computador,
detectável nos mecanismos gramaticais de uma língua ou no sistema de procedimentos racionais finito, utilizado em
outras ciências, para resolução de problemas semelhantes. (MICHAELIS).

8

Qualquer programa ou grupo de programas que instrui o hardware sobre a maneira como ele deve executar uma
tarefa, inclusive sistemas operacionais, processadores de texto e programas de aplicação. (MICHAELIS).
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por não conseguirem acessar devido a não terem tido acesso à uma formação educacional que os
provesse deste tipo de conhecimento, segundo Lévy:
Estima-se frequentemente que o desenvolvimento da cibercultura poderia
ser um fator suplementar de desigualdade e de exclusão, tanto entre as classes de
uma sociedade como entre nações de países ricos e pobres. Esse risco é real. O
acesso ao ciberespaço exige infraestruturas de comunicação e de cálculo
(computadores) de custo alto para as regiões em desenvolvimento. Além disso, a
apropriação das competências necessárias para a montagem e manutenção de
centros servidores representa um investimento considerável. Vamos supor ,
contudo, que os pontos de entrada na rede, bem como os equipamentos
indispensáveis para a consulta, a produção e o armazenamento da informação
digital estejam disponíveis. É preciso ainda superar os obstáculos "humanos". Em
primeiro lugar há os freios institucionais, políticos e culturais para formas de
comunicação comunitárias, transversais e interativas. (LEVY, p.240, 1999).

Irei desenvolver no próximo tópico, uma discussão sobre a dualidade da internet referente
a sua capacidade de possibilitar ferramentas que promovam os direitos humanos e ao mesmo
tempo sobre sua capacidade de permitir diversas ações que são claramente nocivas a toda a ideia
de direitos humanos.
O uso da internet pela sociedade civil no âmbito dos direitos humanos, permitiu de certa
forma, uma ampliação da esfera pública e da arena política, pois novos meios de comunicação e
articulações entre a sociedade civil e o Estado foram criados nesta dinâmica. (Subirats, 2011;
Pinho, 2012; Brugué, 2009). A internet possibilita a criação de novos meios de intervenção social,
ampliando a atuação de movimentos sociais e garantindo visibilidade aos mesmos, para
compreender a dinâmica e importância desta nova forma de mobilização da sociedade civil, se faz
necessário compreender que o acesso livre à informação é uma prerrogativa fundamental a
quaisquer regimes tidos como "democráticos", destarte, o uso da internet como espaço para
mobilização está ancorada em conceitos fundamentais da lógica democrática e da participação.
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A DUALIDADE DA INTERNET
Como plataforma tecnológica que pode ser vista como o ambiente onde os sistemas se
comunicam e que ocorrem interações sociais entre os indivíduos, a internet possui um duplo
caráter, se por um lado, a internet pode ser utilizada como espaço e meio por onde se promovam a
cidadania, os direitos humanos e o desenvolvimento, por outro, a internet também é um meio por
onde ainda ocorrem diversos crimes, discursos de ódio, ações que ferem os direitos humanos,
promoção das desigualdades e toda sorte de ações que são nocivas para o crescimento social de
uma sociedade.
Irei neste tópico, mostrar os dois lados da internet e tentarei mostrar possíveis caminhos
para uma internet que de fato seja o meio para a promoção dos direitos humanos.
Os acessos que a sociedade possui atualmente, estão longe de ser o ideal se nos
basearmos nos pressupostos democráticos, não há internet livre ainda e o Estado, por exercer
certo controle no acesso à internet (geralmente este controle é dividido entre os setores público e
privado), nos permite acesso apenas a uma internet limitada, facilmente manipulada e altamente
vigiada. Atualmente é muito do difícil acessar a internet de forma anônima e segura, todo esse
movimento corresponde à ações que visam garantir a hegemonia de grupos no poder.
Antes de tudo, lembre-se de que os Estados são sistemas através dos quais
fluem as forças repressoras. Facções de um Estado podem competir entre si por
apoio, levando ao fenômeno da democracia aparente, mas por trás dessa fachada
se encontram, nos Estados, a sistemática aplicação – e fuga – da violência. Posse
de terras, propriedades, arrendamentos, dividendos, tributações, multas impostas
por decisão judicial, censura, direitos autorais e marcas registradas, tudo isso se
faz cumprir por meio da ameaça de aplicação da violência por parte do Estado.
(ASSANGE et al., p.22, 2013).

Mesmo com tantas questões que diminuem e muito o poder das interações dos indivíduos
através da internet, a mesma ainda representa uma ferramenta com grande potencial para a
emancipação e liberdade do homem, segundo Assange: "(...) a internet que temos hoje é a
infraestrutura para todas as nossas interações, sejam elas sociais, econômicas, culturais,
políticas..." (ASSANGE et al., p.90, 2013). As ações em conjunto entre os setores públicos e
privados, que vão desde o lobby político até ao uso de forma arbitraria de dados, metadados 9 e
9

O termo “metadados” significa “dados sobre os dados”. No contexto desta discussão, se refere a dados além do
“conteúdo” da comunicação eletrônica. São as informações contidas, por assim dizer, na frente do envelope, e não o
conteúdo da mensagem em si. A vigilância dos metadados não se direciona ao conteúdo do e-mail, mas sim a todas
as informações relativas a ele – a quem e por quem o e-mail foi enviado, o endereço IP (e, portanto, a localização)
de onde foi enviado, o horário e a data de envio etc. A questão, no entanto, é que a tecnologia utilizada para
interceptar os metadados é a mesma tecnologia utilizada para interceptar o conteúdo. Se for concedido a alguém o
direito de vigiar metadados, os equipamentos utilizados para esse fim também podem interceptar o conteúdo das
comunicações. Além disso, a maioria das pessoas não percebe que “os metadados, em conjunto, constituem o
conteúdo” – todos os metadados reunidos proporcionam um panorama incrivelmente detalhado das comunicações
de uma pessoa. (ASSANGE et al., p.57, 2013).
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quebra de privacidade através de solicitações judiciais feitas pelo Estado para as empresas
tecnológicas, torna evidente a existência de um sistema robusto de controle e abusos por parte
destes entes envolvidos, para termos o direito de acessar à grande rede, temos que abrir mão de
nossa privacidade, segundo Assange:
Até a fronteira entre o setor público e o privado deixou de ser tão clara. Se olharmos
a expansão do setor de terceirizados para as Forças Armadas do Ocidente ao longo dos
últimos dez anos, a NSA, que foi a maior agência de espionagem do mundo, tinha em seus
livros contábeis dez terceirizados principais com os quais trabalhava. Dois anos atrás, esse
número tinha subido para mil. Então a fronteira entre o setor público e o privado de fato está
cada vez mais nebulosa. (ASSANGE et al., p.60, 2013).

Levando em consideração que as ações e interações através da internet possuem o poder
de definir e de mudar a realidade, fazendo as pessoas pensarem, compreenderem e a se
rebelarem contra sistemas e ações autoritárias, faz muito sentido que a ação de resposta do
Estado se paute na vigilância e na tentativa de calar aqueles que conseguem mover muitas
pessoas em prol de uma causa comum.
Se olharmos para a internet do ponto de vista das pessoas no poder, os
últimos vinte anos foram aterrorizantes. Elas enxergam a internet como uma
doença que afeta sua capacidade de definir a realidade, definir o que está
acontecendo, o que, por sua vez, é usado para definir o que as pessoas sabem
sobre o que está acontecendo e a capacidade delas de interagir com a realidade.
(ASSANGE et al., p.37, 2013).

Conforme informado anteriormente, mesmo com tantos problemas, a internet ainda possui
grande potencial emancipatório e temos grande exemplos de como a mesma foi útil para diversos
levantes do século XXI e garantiu, mesmo que por algum tempo, resultados bem expressivos,
Julian Assange, em seu livro destaca como exemplo a revolução ocorrida no Egito em 2008, que
pode ser considerada como uma mobilização em nome da democracia e dos direitos humanos:
Apesar dessa vigilância em massa, as comunicações em massa
possibilitaram a milhões de pessoas chegar a um consenso rápido. Se for possível
passar muito rapidamente de uma posição normal para uma nova posição de
consenso em massa, apesar de o Estado conseguir ver o desenvolvimento dessa
mudança, os governantes não têm tempo suficiente de elaborar uma reação eficaz.
Podemos citar como exemplo o protesto organizado por meio do Facebook em
2008, no Cairo. Ele pegou o governo Mubarak de surpresa, e como resultado as
pessoas que estavam usando o Facebook para protestar foram rastreadas.
(ASSANGE et al., p.37, 2013).

A internet pode ser utilizada para garantir resultados bons através da mobilização online e
ao mesmo tempo pode também ser utilizada para punir aqueles que estão causando problemas ao
Estado e/ou a grupos de poder. (ASSANGE et al., p.38, 2013). O estado possui uma posição de
controle extremo sob os principais recursos da sociedade, o que torna cada vez mais difícil se
emancipar. Atualmente o Estado tem poder sobre o dinheiro emitido, sobre as movimentações
bancá ricas dos indivíduos, sobre a informação propagada pela mídia, sobre os acessos dos
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indivíduos na internet, sobre a violência e coerção e sobre a infraestrutura e se utiliza deste poder
para sufocar quaisquer tentativas de mudança neste status quo. Como exemplo de ação, podemos
citar o controle sobre as movimentações bancárias, segundo Assange: "O bloqueio bancário
constitui uma afirmação do poder de controlar as transações financeiras entre terceiros. Ele mina
diretamente a liberdade econômica dos indivíduos." (ASSANGE, p.33, 2013).
A sociedade civil tem pensado diversas maneiras de garantir maior liberdade na internet
pois a mesma já se configura como um novo espaço para a formação de grupos e mobilizações,
atualmente a tecnologia já possibilita um afastamento cada vez maior do domínio e controle do
Estado, a sociedade já consegue enxergar que pode sim construir um Estado democrático mais
livre e com menor presença de controle e violência Estatal. Através de iniciativas como as
criptomoedas10, sistemas de criptografia11, software open source12, petições online, portais de
disseminação de informações censuradas pelo Estado, sistemas de transparência, accountability
social, garantia do principio da neutralidade da rede 13 e etc, percebemos que os pressupostos da
democracia podem ser garantidos e ampliados através da internet. Em defesa do uso da
criptografia, Julian Assange diz que: "A força de praticamente todas as autoridades modernas
provém da violência ou da ameaça de violência. É preciso reconhecer que, com a criptografia,
nem toda a violência do mundo poderá resolver uma equação matemática." (ASSANGE et al.,
p.67, 2013).
A utilização de chaves criptográficas é uma das possibilidades para manter-se anônimo na
rede e assim garantir maior liberdade para se expressar e se mobilizar, antes de tudo a luta por
uma internet livre de vigilância se refere a garantia de liberdade de expressão. Com uma internet
livre, as ações do Estado ficam transparentes e os representantes passam a ser cobrados pelas
suas ações, conforme o autor: "A ideia é aumentar os custos políticos das más tomadas de
decisão, e isso pode ser feito coletivamente, com a internet livre, desde que a tenhamos."
(ASSANGE et al., p.67, 2013).
Uma internet livre onde o acesso e a disseminação da informação seja garantida a todo
cidadão, logicamente iria necessitar de pequenos mecanismos de controle para se evitar crimes
online, como a lavagem de dinheiro, pedofilia, terrorismo e tráfico de armas, drogas e pessoas,
porém é possível garantir a liberdade da sociedade ao mesmo tempo que se investiga infrações
sem violar a privacidade dos cidadão, a tecnologia provê ferramentas que permitem identificar
10 A digital currency in which encryption techniques are used to regulate the generation of units of currency and verify
the transfer of funds, operating independently of a central bank. (OXFORD).
11 the practice of creating and understanding codes that keep information secret.
12 Open source enables a development method for software that harnesses the power of distributed peer review and
transparency of process. The promise of open source is higher quality, better reliability, greater flexibility, lower
cost, and an end to predatory vendor lock-in. (OPEN SOURCE.ORG).
13 O princípio da “neutralidade da rede” requer que os provedores de internet sejam impedidos (por lei, como
normalmente se argumenta) de restringir o acesso de seus usuários a redes participantes da internet, inclusive a
restrição de conteúdo. (EFF.ORG).
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criminosos a fim de se punir o mesmo e de resolver o problema de forma localizada. Atualmente
para casos de pedofilia na internet, geralmente os provedores de acesso removem o conteúdo das
páginas denunciadas e não fica claro o que é feito com o infrator, precisamos de uma internet que
garanta essa transparência. (ASSANGE et al., p.53, 2013).
A ampliação do poder de mobilização da sociedade está totalmente pautada na noção de
uma internet livre e que funcione através de software livre, pois sistemas de código fechado não
garantem a nossa privacidade e segurança, conforme explica Assange:
Precisamos de um software livre que todo mundo possa entender, que todo
mundo possa modificar e que todo mundo possa examinar para verificar o que ele
está fazendo. Acho que o software livre constitui uma das bases para uma
sociedade on-line livre, para termos o potencial de sempre controlar a máquina,
não permitindo que ela nos controle. Precisamos de uma criptografia robusta para
nos certificar de que ninguém mais possa ter acesso a dados que desejamos
manter privados. Precisamos de ferramentas de comunicação como o Tor ou como
o Cryptophone para ser possível nos comunicar só com as pessoas com as quais
queremos nos comunicar. Mas o poder do Estado e o poder de algumas empresas
podem sempre exceder o poder dos geeks que somos e a nossa capacidade de
criar e disseminar essas tecnologias. Também podemos precisar, enquanto
construímos essas tecnologias, que as leis e as ferramentas estejam nas mãos
dos cidadãos, para sermos capazes de controlar o que está sendo feito com a
tecnologia – mesmo que nem sempre em tempo real –, e precisamos ser capazes
de punir os grupos que utilizam a tecnologia de maneiras antiéticas e de forma a
violar a privacidade dos cidadãos. (ASSANGE et al., p.66, 2013).

Os meios de mobilização da sociedade civil e participação dos cidadãos na mobilização em
prol de questões importantes, representam os ideais fundamentais da cidadania e podem ser o
caminho para a garantia de mudanças positivas para a sociedade. Quando a sociedade,
mobilizada em torno de questões caras à democracia faz valer a sua voz frente ao Estado,
clamando por mudanças, é possível perceber que a sua atuação vai muito além da ação do voto e
escolha de representantes, a sociedade civil, como corpo social pode, através de mobilizações,
influenciar nas decisões políticas e definir novos meios de representação e de definição de
demandas, além de, é claro, forçar que determinadas demandas sejam vistas a nível internacional,
gerando assim, toda uma rede de solidariedade.
A relação entre o Estado e a sociedade civil no âmbito da tecnologia da informação ainda
se refere a uma prática que esta em construção, existem diversas questões que ainda precisam
ser consideradas e analisadas de forma mais aprofundada (controle de acesso, democratização
do acesso à informação, espaços físicos e virtuais, inclusão digital e etc) para que seja possível
determinar se de fato estes novos meios de mobilização se referem a uma nova forma de
participação ao mesmo tempo que estejam garantidas sua eficácia dentro dos princípios
fundamentais da inclusão e participação, de toda forma, podemos considerar que estes novos
meios configuram novas formas de mobilização e se referem a uma forma inovadora de
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comunicação entre os atores políticos que possibilita uma maneira de participação política dos
cidadãos de forma horizontal. Segundo Subirats:
Se

queremos

uma

democracia

viva,

se

queremos

uma

política

compartilhada, necessitamos de espaços que oportunizem debates abertos, onde
se construam ideais e visões também compartilhados. Espaços em que todos e
cada um possam interferir. Essas são as bases para poder falar de cidadania, de
inclusão social, de uma nova relação com a natureza. Em definitivo, uma
sociedade em que valha a pena viver. (SUBIRATS. p.06, 2011).

Atualmente existem diversas ferramentas que funcionam através do espaço possibilitado
pela internet e grande parte destas ferramentas, tem como principal função, a garantia da
liberdade de expressão para seus usuários, a liberdade de expressão, como direito humano,
logicamente precisa ser embasado por limites e não pode ser uma justificativa para promover
desigualdades, preconceitos e ações que causem prejuízo a indivíduos ou grupos, o equilíbrio
entre a igualdade de acesso e a liberdade de expressão representa um ponto de atrito no controle
necessário para não permitir que aplicações que funcionam através da internet sejam palco de
quebra dos direitos humanos, se por um lado, existe um nível aceitável de igualdade para o
acesso a estas aplicações, por outro, este nível precisa estar em consonância com o nível de
liberdade de expressão dos usuários, infelizmente da mesma forma que se pode promover a
cidadania e outros valores humanos pelas redes sócias, pode-se promover discursos que vão na
contramão destes valores. desta forma, a internet consegue ter este duplo caráter nas suas
possibilidades de uso.
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PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA INTERNET
A participação via tecnologias da informação produz efeitos significativos no que tange as
decisões políticas? podemos considerar este tipo de participação uma ampliação democrática?
Atualmente, é cada vez mais crescente o número de pessoas que possuem acesso à
internet, embora seja bem claro que, em países desenvolvidos este número é bem alto e em
países em desenvolvimento o número ainda é baixo (se comparado com o de países
desenvolvidos), podemos perceber que a internet e as interações ocorridas por este meio, já
fazem parte do cotidiano de muitas pessoas. Um acesso cada vez maior à internet, abre espaço
para novas interações sociais e a partir das mesmas, novas trocas de informações que
possibilitam mobilização e maior participação dos indivíduos e grupos de interesses, em questões
referentes aos direitos humanos. Posso considerar que atualmente a participação via tecnologias
da informação representam apenas um passo em direção de todo um movimento que terá o poder
de influenciar as decisões políticas e de conseguir promover de forma orgânica e eficaz, os
preceitos dos direitos humanos, infelizmente devido ao duplo caráter da rede e á diversas
características que embasam o direito ao acesso á internet e os atores que a controlam, ainda não
é possível considerar a internet como uma promotora de soluções eficazes nas questões sociais. A
internet possibilitou a criação de diversas ferramentas que fomentam os direitos humanos, já é um
começo e isso mostra o potencial futuro que a rede possui, entre estas ferramentas, posso citar as
seguintes: inhope.org14, inach.net15 e o humanizaredes.gov.br16.
Muito tem sido feito na internet referente a criação de maios de garantia e promoção dos
direitos humanos, conforme informado anteriormente, estas ações são passos importantes para
uma futura internet mais justa e livre de influências que seguem lógicas inversas e
despreocupadas com os direitos humanos. Com a internet sendo o espaço, a arena de interações
sociais, ficou mais fácil denunciar crimes contra os direitos humanos e a partir das denuncias e
mobilizações, criar meios para conseguir reverter o problema apresentado, no âmbito da
tecnologia da informação, as petições online assumem um importante papel na apresentação de
denuncias e nos resultados positivos na solução de problemas sociais.

14 INHOPE is an active and collaborative global network of Hotlines, dealing with illegal content online and
committed to stamping out child sexual abuse from the Internet.

15 The International Network Against Cyber Hate unites organizations around the world. Incorporating different
cultural backgrounds and speaking many languages, INACH has a diverse perspective, allowing the network to counter
and address all forms of online discrimination. INACH adds value to the Internet and brings the online in line with
Human Rights.

16 O Humaniza Redes – Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos na internet é uma
iniciativa do Governo Federal de ocupar esse espaço usado, hoje, amplamente pelos brasileiros para garantir mais
segurança na rede, principalmente para as crianças e adolescentes, e fazer o enfrentamento às violações de Direitos
Humanos que acontecem online.
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HUMANOS

E

PETIÇÕES

ONLINE:

LIMITES

E

AS

POSSIBILIDADES
Em 2016, a Organização das Nações Unidas (ONU), criou uma resoluçãoNR que considera
o acesso à internet como um direito humano, entre todas as prerrogativas do documento, destaco
os itens 1 e 2:
1. Affirms that the same rights that people have offline must also be protected
online, in particular freedom of expression, which is applicable regardless of
frontiers and through any media of one’s choice, in accordance with articles 19 of
the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil
and Political Rights;
2. Recognizes the global and open nature of the Internet as a driving force in
accelerating progress towards development in its various forms, including in
achieving the Sustainable Development Goals; (UN. 2016).

Esta resolução da ONU, mostra a importância em escala global que a internet possui e o
potencial da mesma em se garantir o desenvolvimento e progresso das nações, uma evidência de
que o progresso social dos países está intimamente ligado com as interações entre as pessoas e
as ferramenta sutilizadas para tais interações. As Petições online conseguem de forma rápida e
simples, tornar público problemas sociais e de grande interesse para a sociedade e geralmente
são embasadas em torno dos preceitos dos direitos humanos, embora qualquer pessoa possa
criar uma petição online, existe todo um controle sobre o que pode ou não ser peticionado,
justamente para impedir que sejam colocadas em pauta, questões que possam ferir os direitos
humanos e o respeito a pessoas e sua integridade moral e física, o mesmo vale para questões
ambientais.

Petições online, são importantes pois possuem o papel de tornar público e de dar

visibilidade acerca de crimes, possibilitam a criação de grupos de interesses e redes, unindo um
grande número de pessoas em prol de uma demanda específica e possuem potencial para
promover mudanças significativas. A participação dos indivíduos em questões políticas através das
petições online, se embasam também através de incentivos gerados pelos resultados de outras
petições, uma vez que os indivíduos percebem que a sua voz é ouvida através de certos canais,
isso se torna mais um motivo para que o mesmo atue em prol de determinada demanda, conforme
disse Gomes:
"se o público tem a impressão de que a sua intervenção política pode fazer alguma
diferença para conduzir nesta ou naquela direção a decisão acerca dos negócios
públicos, então possivelmente se sentirá compelido a produzir intervenções mais
constantes e mais qualificadas.”(GOMES, 2005 p. 61).

As petições online, já conseguem reunir uma grande demanda de questões e de forma
eficaz, conseguem denunciar as mesmas, possibilitando para alguns casos, a mobilização em
massa e por fim, a solução do problema apresentado, o que talvez se refira como um ponto
negativo das petições online, é o fato das mesmas não conseguirem ainda criar comunidades
sólidas que podem se manter atuando em diversas outras questões, as petições online e as
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plataformas que as possibilita, possuem foco em dar visibilidade a uma série de questões e,
através da reunião de assinaturas, pressionar governos e empresas a resolver os problemas
apresentados, após isso, normalmente os grupos de interesses reunidos ali em formato e
assinaturas, se separam para talvez, em outra petição, se juntarem novamente, talvez uma
possibilidade para o crescimento destas plataformas e consequentemente, a ampliação nos tipos
de ações necessárias para a promoção e ampliação dos direitos humanos, se refira a formação de
comunidades antes, durante e após o processo de petição. Outra questão que deve ser levada em
consideração, e a democratização no acesso à internet, uma vez que ainda não temos modelos
que garantam o acesso livre à internet, o acesso ao direito de peticionar questões e de criar abaixo
assinados, fica comprometido, impossibilitando o acesso dos indivíduos.
As petições online possibilitam a atuação da sociedade civil em torno de causas
necessárias para o nosso desenvolvimento social, porém possuem como limitadores de seu
crescimento, o controle existe na internet atualmente, sendo este controle da ordem econômica
(nem todos podem pagar por internet e por infraestrutura de acesso), político (censura do Estado e
de grupos) e educacional (a internet ainda não é uma ferramenta que pode ser facilmente utilizada
por todos, ainda é necessário conhecimentos específicos para o acesso à internet e as
ferramentas direcionadas para a promoção dos direitos humanos).
A plataforma Avaaz.org, atualmente possui 43.433.371 milhões de membros ativos e a sua
atuação está diretamente ligada a questões sobre direitos humanos, conflitos geopolíticos, meio
ambiente e atuação contra abusos de grandes grupos financeiros, posso citar como exemplos de
sucesso na atuação desta plataforma, a campanha: "UE: acabe com a venda de armas para a
Arábia Saudita", esta petição, foi criada no ano de 2016 e a mesma conseguiu gerar resultados
bem significativos: A campanha em contra a venda de armas para a Arábia Saudita, contou com
746.614 assinaturas e conseguiu que os parlamentares europeus votassem a favor do embargo à
venda de armas para a Arábia Saudita, que estava cometendo crimes contra a dignidade humana.
A plataforma change.org, possui atualmente 240.950.730 membros e a sua atuação é mais
focada em problemas pontuais e de menor escala, embora a plataforma tenha um foco em
questões voltadas para municípios, bairros e locais específicos, a mesma consegue garantir
diversas soluções para os problemas apresentados, um exemplo de vitória que pode ser citado, é
o caso de uma escola no Distrito Federal que teria uma sala voltada para o atendimento de
deficientes intelectuais, autistas, deficientes físicos, deficientes múltiplos e portadores de síndrome
de down, fechada e a interrupção de suas atividades. Após a mobilização de 7.038 apoiadores, o
governo do Distrito Federal atuou e impediu o encerramento das atividades da sala.
Existe uma relação intima entre direitos humanos e petições online, onde o ultimo é uma
das ferramentas existentes para promover a ampliação do primeiro e embora a atuação e
resultados das petições online sejam ainda limitadas, estas ferramentas são um inicio para uma
cada vez maior possibilidade de atuação da sociedade civil em temas importantes para a
promoção da cidadania e da democracia.
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A INTERNET PODE SER CONSIDERADA UM ESPAÇO LIVRE DAS LOGICAS SISTÊMICAS DO
ESTADO E DO MERCADO?
A internet ainda não é um espaço livre das logicas sistêmicas do Estado e do Mercado,
visto que a internet ainda sofre toda sorte de controle por parte dos Estados e do Mercado, de um
lado, o Estado tem o poder de regulamentação da internet, censura ao acesso dos usuários,
influência sobre o conteúdo que pode ser acessado, não respeito à privacidade dos cidadãos,
enquanto o Mercado, representado pelas grandes corporações de telecomunicações e mídia, tem
o poder de definir quais locais terão acesso à internet e qual tipo de acesso, estes grupos
possuem acesso aos dados de usuário, monetizando os mesmos e não respeitando a privacidade
dos indivíduos. Levando em consideração que atualmente ainda são pouco difundidos sistemas
baseados em software livre e que grande parte dos usuários ainda não possuem consciência
sobre o tipo de controle que a internet está submetida, se torna obvio dizer que a internet
atualmente não é um espaço livre, a internet é um espaço controlado, porém com grande
potencialidade de garantir a emancipação dos indivíduos. Atualmente, eu vejo o controle da
internet como um controle de ordem econômica, onde a informação é o principal bem gerado, pois
mesmo com tanto controle vindo de agentes públicos e privados, a internet possibilita, ainda que
em pequeno grau, a mobilização da sociedade civil em torno de questões de interesse de grupos e
esta mobilização, em alguns casos, consegue pressionar os agentes públicos e/ou privados,
gerando resultados.
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CONCLUSÃO
As petições feitas no ambiente online possibilitado pela internet podem ser vistas como um
misto entre solidariedade, participação e identificação com grupos de interesse, uma vez que as
pessoas que peticionam e/ou assinam petições não necessariamente são politizadas ou sofrem
determinado problema social, a atuação de pessoas neste ambiente, o engajamento destes
indivíduos ocorrem em formato de redes de influência, onde por questões de solidariedade com as
vítimas de tal problema e por ter a ciência de que participando ativamente de questões caras à
democracia, resultados benéficos podem ser alcançados.
A atuação dos indivíduos na promoção dos direitos humanos, quando feitas no âmbito da
tecnologia da informação, possibilitam aos assinantes, uma ampliação de seu conhecimento sobre
o tema peticionado (através das informações da petição e de pesquisas que podem ser feitas no
momento da assinatura) e um incentivo para uma participação cada vez maior, uma vez que uma
vitória social pode ser alcançada por intermédio de sua assinatura. O ato de peticionar geralmente
é um ato individual, porem que cria um corpo coletivo que tem o poder de pressionar certos atores
na tentativa de se reverter um quadro ou de se criar uma mudança no status quo, desta forma, é
possível notar o grande potencial que a internet e seus sistemas representam para a ampliação e
respeito aos direitos humanos.
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As redes sociais e seu papel na mobilização dos movimentos sociais
nas manifestações de junho de 2013.
Diego Ricardo de Assunção Velho1

Resumo: Recentemente, o Brasil viveu um momento que sem sobra de duvidas já

entrou para a história como um dos momentos mais importantes das ações dos movimentos
sociais em nossa sociedade, como podemos observar na gama de publicações de artigos a
respeito das jornadas de junho de 2013. Segundo Warren (2014), o Brasil possuiu uma
história onde a juventude ou os estudantes foram protagonistas relevantes ou principais nas
manifestações. As manifestações de junho de 2013 foram grandes atos públicos com número
considerado de participantes e que recolocaram os movimentos sociais nas ruas, promovendo
manifestações vista antes com essa mesma proporção apenas em três momentos da história
brasileira, como a marcha dos Cem Mil em 1968, que reuniu estudantes, artistas e intelectuais
brasileiros na luta contra o golpe de 1964, o movimento pelas Diretas Já, que reuniu milhares
de pessoas nas ruas do Brasil em meados dos anos 1980, que pediam o fim do regime militar
e reivindicavam direito ao voto, e as Caras Pintadas em 1992, que pediam a renúncia do então
presidente condenado por atos de corrupção em seu mandato. As jornadas de junho de 2013
assim como outras grandes manifestações já ocorridas na história do Brasil, mostram a força
que um grupo ou grupos unidos em torno de objetivos comuns podem alcançar. O Brasil hoje
ocupa o topo no ranking de países com o maior número de pessoas conectadas a internet, as
redes sociais virtuais crescem a cada dia ganhando mais adeptos e fomentando a interação
entre pessoas que estão próximas ou distantes. Não é mais necessário estar no mesmo
ambiente para se comunicar, essa comunicação pode ser feita de modo imediato, através de
vídeos, mensagens e até mesmo ferramentas que disponibilizam transmissões ao vivo, como
é o caso do Facebook. procuro entender como se deu o papel da mídia tradicional e alternativa
e dos partidos políticos e entidades sindicais durante as manifestações de junho. Neste
capítulo é feito uma breve analise do pós-junho de 2013, para essas analises são feitas
através de levantamentos bibliográficos e o estudo de fontes contendo reportagens com
temática das manifestações de junho de 2013 e o legado das manifestações no Brasil.
Palavras-chave: Redes Sociais, Jornadas de Junho, Mídia

1

Mestrando em Ciências Sociais (PPGCS) pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Email.diego.velho@outlook.com
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As manifestações de junho de 2013 significaram uma modificação na forma como os
movimentos sociais vinham se articulando. Os acontecimentos nos mostraram por si só uma
gama de novos atores e novas demandas que essas manifestações trouxeram para a
sociedade brasileira. A partir dessa premissa, entendemos que para além de serem
considerados apenas movimentos de protestos as manifestações de junho de 2013
contribuem para entender como novos atores podem se fazer presentes dentro das ações dos
movimentos sociais na atualidade. Por se tratar de um acontecimento cronologicamente
recente ainda é precipitado falarmos de forma contundente em um legado2 deixado por essas
manifestações em nossa sociedade atual, porém surgem questionamentos que podem nos
ajudar a pensar de forma mais crítica os sujeitos e atores que fizeram parte das manifestações
de junho de 2013: qual o papel das redes sociais e da mídia como incentivadoras e
(des)mobilizadoras dos protestos? Quais plataformas e demandas envolviam essas ações?
Qual a dificuldade de inserção e liderança de partidos, movimentos sociais e sindicatos?
No início desse século os movimentos sociais estão aparecendo com novas
características de organização e articulação no cenário político e cultural. Para Orlanil de lima
e Idalina Maria Freitas (2013, p. 13) “As manifestações de junho de 2013 apareceram como
uma novidade na cena pública brasileira, constituindo-se em um acontecimento político de
grande visibilidade [...].” Uma dessas novas características que podemos observar é o uso da
internet como meio de difusão do que ocorria durante as manifestações em junho de 2013,
trazendo uma nova forma de comunicação entre os movimentos sociais e a sociedade”.
Segundo Maria da Gloria Gohn (2013, p 13) os movimentos sociais são ações sociais coletivas
de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam distintas formas da população se organizar e
expressar suas demandas”. A autora afirma ainda que a forma de articulação desses
movimentos pode variar, partindo de uma denúncia até a ação concreta, como protestos,
passeatas, manifestações. Gohn (2013) afirma que, na atualidade, os movimentos sociais
estão divididos em redes sendo elas caracterizadas pelas redes sociais, redes locais,
regionais, nacionais e internacionais e através dessas redes geram uma nova
comunicabilidade para a sociedade. Para essa análise entendemos que os grupos que se
formam nas redes sociais virtuais, não limitam suas ações apenas aos meios virtuais de
comunicação, mesmo que em um primeiro momento suas ações sejam pautadas e
deliberadas a partir de redes sociais virtuais como no caso das manifestações de junho de

2

Há hoje vários trabalhos que buscam refletir conceitualmente sobre o que significa esse “legado”. Da materialidade
ao intangível o termo legado é usado com diversas finalidades.
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2013, onde o MPL convocou os participantes através das redes sociais, esses grupos se
encontram em dado momento para executarem essas ações, portanto, por achar que não
cabe prejuízo a compreensão do objeto analisado nesse texto utilizarei o termo rede social. É
necessária também a abordagem de conceitos que nos levam a entender melhor o que
estamos compreendendo como redes sociais, nesse caso, faz-se necessário conceituar redes
sociais, que segundo define Duarte (2008, p. 156) são “estruturas compostas por pessoas ou
organização, conectadas por um ou vários tipos de relações, ideias e objetivos em comum”.
Já para Marteleto (2001, p. 72) “as redes sociais passam a representar um conjunto de
participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e interesses
compartilhados”.

A partir dessas definições, podemos inferir que as redes sociais virtuais3 e redes
sociais “reais” se fazem com o mesmo princípio, porém com uma forma de funcionamento
diferente, pois para que essas relações existam nas redes sociais virtuais é necessário apenas
que os indivíduos estejam conectados através da rede de internet4 não se fazendo necessária
a presença física. Duarte (2008, p 156) afirma que as redes sociais são compostas por
pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que possuem
valores, ideias e objetivos em comum, se diferenciando das redes sociais virtuais apenas no
funcionamento e no modo de interação. A globalização e o surgimento de novos meios de
comunicação como a internet, fizeram com que novas formas de mobilizações sociais
surgissem, criando um questionamento a respeito do papel das redes sociais virtuais e sua
influência nos movimentos sociais. A participação da população brasileira na internet começou
de forma tímida em 1990, hoje o Brasil já é o segundo país do mundo com acesso à web,
segundo afirma reportagem da revista EXAME5 divulgada em fevereiro de 2016. A reportagem
conta com dados de uma pesquisa organizada pela We Are Social durante todo o ano de 2015
e que traz outro dado importante, no qual o Brasil aparece no topo da lista como a população
que passa mais tempo na internet e no segundo lugar em acesso as redes sociais virtuais. As
redes sociais estão aparecendo no cenário dos movimentos sociais da atualidade com

3

As Redes Sociais Virtuais são grupos ou espaços específicos na Internet, que permitem partilhar dados e
informações, sendo estas de caráter geral ou específico, das mais diversas formas (textos, arquivos, imagens fotos,
videos, etc.). GOHN, Maria da Glória, (2013, p. 15)- As redes são estruturas da sociedade contemporânea globalizada e
informatizada. Elas se referem a um tipo de relação social, atuam segundo objetivos estratégicos e produzem
articulações com resultados relevantes para os movimentos sociais e para a sociedade civil em geral.
4
A Internet é um sistema global responsavel para compartilhamento de redes de computadores interligados e que
tem o propósito de servir usuarios de diversas partes do mundo.
5
exame.abril.com.br- Pesquisa coloca Brasil no Topo de Ranking de acessos online, mostra José Borghi. Acessado em
14/08/17 as 14:06.
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extrema importância, assim como, foram mecanismos importantes em movimentos como, por
exemplo, a onda de protestos que atingiu países do oriente médio e EUA em 2011, a
primavera Árabe6 e o Occupy Wall Street7.
Uma das características que segundo Ilse Warren8 contribuíram para o aumento do
número de participantes nas manifestações, foi a rede de solidariedade que se gerou por
conta dos excessos cometidos pela Polícia Militar (PM)contra os manifestantes. A autora
chama atenção ainda para uma das principais diferenças das manifestações de 2013 e as
grandes manifestações do século XX, que seria a forma de convocação dos participantes.
Para a autora as redes sociais trouxeram para as ruas o povo quase em tempo real, ampliando
assim os locais de protestos e o número de manifestações e manifestantes, dando mais
visibilidade ao movimento. Por outro lado, Ilse (2014) afirma que essa ferramenta ao mesmo
tempo em que aumentou o número de protestos e manifestantes, fez crescer também a
diversidade de demandas e, que vezes, trouxe conflitos e antagonismo entre si.
Podemos articular esse pensamento com o que disse Castells em entrevista para O
Fronteiras do Pensamento em 20129,
“Os movimentos sociais são motores de mudanças sociais ao longo
da história e um dos principais sentimentos que move essas ações é o medo,
pois é através da superação do medo provocada pela raiva que vem a
indignação e após a superação dessa indignação surge a solidariedade”.

Não podemos achar, entretanto que todos os movimentos sociais ao longo da história
funcionaram dessa maneira, o autor se refere a tipos de movimentos sociais em rede, que
se organizam em redes de comunicação independentes, como a internet e que propicia esse
tipo de ação. Podemos perceber que no cerne das manifestações de junho de 2013 todos
esses sentimentos estão presentes, o medo, a indignação provocada pela truculência
desproporcional como o comportamento comum nas ações da PM contra os manifestantes.
E a solidariedade que pode ser vista nas diversas cidades do país após os relatos em redes
sociais, que acabaram levando com que pessoas antes alheias ao movimento se juntassem

6

A expressão se refere aonde de protesto e revoltas populares contra os governos do mundo Árabe, que eclodiu em
2011 devido a situação dos países e crise econômica.
7
Faz referência ao movimento contra a desigualdade econômica e social, a ganância e a corrupção e a indevida
influência das empresas, sobretudo do mercado financeiro, no governo norte americano. Iniciado em 2011 em Nova
York.
8
Manifestações de Rua no Brasil 2013: encontros e desencontros na política. (Caderno CHR, Salvador, V27, n. 71,
MAI/AGO 2014 p. 417- 418)
9
http://www.fronteiras.com/canalfronteiras/entrevistas/?16%2c68
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a ele formando uma “onda” de solidariedade aos participantes e na luta por seu direito
constitucional de liberdade de expressão.

Castells (2012) afirma ainda que os movimentos sociais ocorram em redes de
comunicações independentes e que os detonantes dos movimentos sociais partem da forma
de indignação provocada pela repressão sofrida pelos participantes. Para o autor os
movimentos sociais em rede nascem na internet de forma múltipla, como redes sociais
multimodais existentes em sociedade, podendo elas ser locais e globais ao mesmo tempo.
Com o advento da internet os movimentos se tornam conhecidos no mundo todo, criando uma
rede de mobilização através das redes sociais virtuais que podem atingir pessoas em diversos
cantos do planeta. Os movimentos sociais e as redes sociais significam a reconstrução de um
processo coletivo decisão democráticos. Castells (2012) afirma ainda que os movimentos
sociais não são movimentos políticos, porem possuem consequências políticas, trazem uma
mudança para o pensamento da sociedade, é primordial segundo a visão autor pensar
sociedade e política como atores que não podem andar separados.
O que temos observado, no entanto é um distanciamento da política ou de seus
representantes com os anseios da sociedade. Segundo Roberto Bittencort da Silva (2013, p.
55) “O habitual distanciamento entre a propaganda e o programa partidário em relação às
efetivas iniciativas encetadas pelos partidos tem redundado em elevado descrédito junto à
sociedade civil. Essa é uma atitude que vem há anos promovendo uma paulatina erosão da
legitimidade da democracia representativa, é claro, não apenas no Brasil.” Moreira e Santiago
(2013) “O que pareceu bastante evidente nesses atos foi à indicação de uma crise no sistema
político brasileiro, o qual apresenta várias fragilidades e fissuras políticas que impedem
mudanças mais significativas, capazes de pôr fim a determinadas questões presentes na
sociedade brasileira, a exemplo da corrupção.”
Uma das questões presentes nas manifestações de 2013 dava conta da participação
de manifestantes ligados a partidos políticos e sindicatos nos atos. As redes sociais serviram
de mecanismos para a propagação das vozes que foram as ruas durante os protestos, os
relatos produzidos através da internet trouxeram as pessoas para as ruas, contribuindo para
que os protestos tivessem uma pluralidade de demandas e de atores presentes, incluindo
grupos que partilhavam de pensamentos conservadores, que mesmo não sendo uma maioria
presente nos atos, usaram de força e violência para agredir militantes de partido político e
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sindicalistas. Vale lembrar que o próprio MPL se colocou como um movimento a partidário e
não contra os partidos.
Na manifestação de 20 de junho, a direita mostrou uma face dupla: grupos
neonazistas serviam para expulsar uma esquerda desprevenida, enquanto
inocentes “cidadãos de bem” de verde-amarelo aplaudiam. O número de
participantes no país foi o maior até então. Mas começou a cair logo em
seguida. A mudança ideológica dos protestos coincidiu com uma queda
abrupta do número de manifestantes. O movimento que começara apartidário
se tornava então antipartidário. (Secco, Lincol, 2013, p 62)

E possível observar nas primeiras reportagens publicadas pelo jornal Folha de SP
uma tentativa por parte da mídia tradicional10 de ligar as manifestações de junho de 2013 a
partidos políticos, como o PT (partido dos trabalhadores), partido do então prefeito Fernando
Haddad, em algumas reportagens ficava claro essa tentativa de vinculação do movimento,
informando que em manifestações anteriores o MPL teria recebido apoio de uma parte de
parlamentares do PT.
Em 2011, quando Kassab (PSD) elevou a passagem de R$ 2,70 para R$ 3,
fizeram mais de uma dezena de atos, parando trânsito e provocando
confrontos. A bancada petista na câmara apoiava o movimento.11

A resistência de alguns manifestantes a presença de bandeiras de partidos políticos e
sindicatos nas manifestações podem ser percebidos principalmente no segundo momento das
manifestações de junho de 2013 após o dia 17 de junho, onde a mídia tradicional busca
colocar suas pautas para os manifestantes como o fim da corrupção no governo federal que
é aderida de forma fácil por alguns manifestantes. A própria crise de representação político
(partidária) que não apenas o Brasil tem sofrido, tem levado a uma descrença com relação à
maioria dos políticos e as instituições que representam as autoridades como um todo.
É necessário, então, introduzir um fator sempre ignorado quando se fala na
“crise da representação política” que, como se sabe, não é exclusiva da

10

Qualifica-se de grande imprensa – e aqui o termo aparece por oposição
a uma imprensa de menor porte – os órgãos de divulgação cuja veiculação
pode ser diária, semanal ou mesmo que atuem em outra periodicidade,
mas cuja dimensão, em termos empresariais, atinja uma estrutura
que implique na dependência de um alto financiamento publicitário
para a sua sobrevivência. (Aquino, 1999, p 37)
11
(Jornal Folha de São Paulo, 07/06/2013, caderno cotidiano).
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democracia brasileira, mas um sinal de esgotamento de instituições
tradicionais das democracias representativas. A velha mídia não pode mais
ser considerada o “quarto poder”, imparcial e independente, fiscalizador dos
governos e expressão da opinião do público, como ensinava o liberalismo
clássico oitocentista. (Lima, de A. Venício, 2013, p. 81)

Percebemos que essa crise de representatividade tem aumentando de acordo com o
aumento das demandas sociais, por liberdades individuais, qualidade de vida no que cerne
mobilidade urbana, moradia, saúde, educação, segurança e direitos sexuais referentes não
apenas a orientação e gênero, como também na própria questão reprodutiva e do direito das
mulheres de decisão sobre o seu corpo. E nesse contexto que surgem medidas paliativas
propostas pelos governos, que não buscam uma mudança estrutural na forma como a
sociedade irá debater sobre esses assuntos.

O paradigma do sistema político representativo está em grave crise por não
ter conseguido dar respostas satisfatórias à sociedade, sobretudo aos mais
jovens. Muito pelo contrário, apesar de ser uma importante arena de
discussão, esse paradigma não foi capaz de alterar o status quo. Apenas
lançou migalhas por intermédio de pequenas concessões, mantendo a
estrutura da mesma maneira e a população sob controle. Isto levou também
ao fortalecimento da luta em outras frentes, além daquela representada pela
capital/trabalho. A vanguarda dos progressistas foi ocupada por grupos que
discutem as liberdades individuais e a qualidade de vida nas grandes cidades
– desde a mobilidade urbana, passando pelas demandas de direitos sexuais
e reprodutivos até o poder de dispor do próprio corpo. (Lima, de A. Venício,
2013, p. 83 - 84)

Portanto, analisando através dessa perspectiva a indignação provocada pela presença
de bandeiras de partidos de políticos nas manifestações, podemos entender que não se
tratava de ódio relacionado ao militante que carregava determinada bandeira, mas o que ela
representava naquele momento. As redes sociais nesse campo passaram exercer um papel
de plataforma de construção política, criando espaço para que as vozes antes não ouvidas
ganhassem visibilidade, uma vez que as redes sociais não são controladas pelos mecanismos
presentes nos meios de comunicação tradicionais. As redes sociais se tornaram um
mecanismo de principal propagação das manifestações de junho de 2013, isso acabou por
forçar uma modificação na maneira como a mídia tradicional estava relatando as
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manifestações, sendo necessário fazer uma modificação na forma como a notícia era levada
até o receptor.
De uma perspectiva mais clássica, o acontecimento resultava das
convenções e rotinas jornalísticas, da natureza dos dispositivos por estarem
acionados e do lugar o campo jornalístico, dotado de autonomia e
competências com as quais manejava o processo observacional e de
construção do acontecimento. Este, conforme observações mais clássicas,
resultariam de convenções de técnicas e de luzes, sendo que os processos
enunciativos de seus produtores permaneceriam na penumbra de um
camarim... Já há quase quarenta anos, confirmava-se a compreensão que se
tinha sobre a atividade atorial dos meios de comunicação jornalísticos: “nas
nossas sociedades contemporâneas é através deles [dos mass medias], e só
através deles, que o acontecimento nos toca e não pode evitar-nos”. (Nora
1974, p. 245- 246- 252 Apud Neto 2013, p. 3).

As manifestações de junho de 2013 trouxeram não apenas para as ruas novos atores
sociais e novas tecnologias, os atos contribuíram para que ocorresse uma modificação na
maneira como a mídia tradicional se portaria diante dos fatos que estavam ocorrendo diante
de suas lentes, já não dava mais para continuar a produzir um noticiário apenas de dentro das
redações, se fazia necessário que estivessem presente onde estavam os acontecimentos,
que deslocassem do seu ambiente natural de transmitir a notícia, para ir até onde a notícia
estava sendo produzida, em tempo real, com uma velocidade talvez nunca antes vista em
nossa sociedade, e com outras maneiras dessas notícias chegarem as pessoas, a mídia
tradicional se viu obrigada a modificar sua forma de produzir a notícia naquele momento para
que não ficasse de fora das transmissões dos acontecimentos.

Dentre algumas mutações, os acontecimentos escapam as rotinas e os
processos regulatórios dos métodos de então, os quais definiam a
temporalidade e as condições nas quais eles circulariam. Os acontecimentos
seguem outras processualidades impostas pelo funcionamento dos campos
sociais diversos, suas lógicas e atores, mesmo que seus processos de
produção sejam afetados também por lógicas midiáticas. Nestas condições,
é preciso segui-los, como atesta a metodologia da “Caravana do JN” a qual
tira o acontecimento das fronteiras das redações e da racionalidade do seu
planejamento, e o instala na ambiência social, com o repórter – até então
testemunhador – transformado assim, em uma espécie de “corposignificante” que autoriza, por um outro trabalho de enunciação, a epifania do
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acontecimento. Tal modelo se mostra, em dois momentos específicos: no
primeiro, desloca em junho de 2013, o sistema produtivo do telejornal e seu
principal operador – o âncora – para a cena do próprio acontecimento. Sai de
sua sede geográfica e segue a seleção brasileira de futebol para cobrir a sua
participação na copa das confederações. Tal deslocamento está revestido de
uma complexa operação que visa de uma outra forma tirar a “bancada” do JN
de sua base para, sob as operações enunciativas capitaneadas pelo âncora,
situá-la contiguamente, no próprio território do acontecimento previsto pelo
campo esportivo. Ali, se promete a geração do contato em uma circunstância
na qual o âncora não será o relatador do acontecimento, mas um dos seus
próprios personagens. No segundo, diferentemente da lógica que
impulsionou o primeiro, o dispositivo televisivo e seu enunciador temem ficar
à deriva. E, num gesto premonitório, abandona a presença em um
acontecimento no qual operaria como coadjuvante de sua visibilidade, para,
não apenas seguir um outro, mas impor ao mesmo os processos que diz
reunir as condições de sua inteligibilidade. (Neto, F. Antônio, 2013, p 3 - 4)

A mídia tradicional também exerceu um papel de destaque durante as
manifestações de 2013. Apesar das redes sociais e das convocatórias realizadas por
coletivos que convocavam para os protestos não sofrerem controle da mídia tradicional, os
protestos dependiam da sua cobertura para que tivesse um ganho maior de visibilidade,
isso acaba por criar um paradoxo entre a relação das redes sociais e da mídia tradicional
durante as manifestações de junho de 2013. A própria modificação realizada pela mídia
tradicional com relação à forma de cobertura feita pelo JN (Jornal Nacional) da rede globo,
mostra o monopólio que a mídia tradicional, principalmente a TV possui em “tornar” as
coisas públicas, no caso das manifestações de junho de 2013 sobre uma ótica de “dar” voz
as ruas. Por mais que as redes sociais tenham servido como um mecanismo de
propagação e divulgação das manifestações, muitos atores que estavam presentes nas
manifestações se consideravam “sem voz publica” como podemos observar na afirmar de
Venício (2013, p 81) que apesar das classes C e D possuírem representação majoritária
na sociedade através de sindicatos e entidades, essas classes possuem minoria no
parlamento o que acaba por dificultar a articulação com os atores políticos e de certo modo
contribuindo para o silenciamento de suas demandas e as deixando sem espaço público
para exercer o seu direito de fala, de ter sua voz ouvida, as manifestações de junho de
2013 foram o espaço que essas vozes encontraram para se posicionarem diante da
conjuntura que se apresentava por mais que as redes sociais hoje, também se constituam
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de plataformas de construção política no cenário brasileiro, isso não significa que o poder
de fala dos jovens e de outros segmentos da população brasileira está garantindo.
Na lógica do paradoxo redes sociais versus velha mídia e de uma cultura
política desqualificadora da política e dos políticos, é necessário observar
como tem sido o comportamento da velha mídia na cobertura das
manifestações. A primeira reação foi de condenação pura e simples. As
manifestações deveriam ser reprimidas com rigor ainda maior. À medida, no
entanto, que fenômeno se alastrou, a velha mídia alterou radicalmente sua
avaliação inicial. Passou então a cobrir em tempo real os acontecimentos,
como se fosse apenas uma observadora imparcial, que nada tivesse a ver
com os fatos que desencadearam todo o processo. O que começou com
veemente condenação transformou-se, da noite para o dia, não só em
tentativa de cooptação, mas também de instigar e pautar as manifestações,
introduzindo bandeiras aparentemente alheias à motivação original dos
manifestantes.
A velha mídia identificou nas manifestações – iniciadas com um objetivo
específico, a saber, a anulação do aumento da tarifa de ônibus na cidade de
São Paulo – a oportunidade de disfarçar o seu papel histórico de bloqueadora
do acesso público às vozes – não só de jovens, mas da imensa maioria da
população brasileira. Mais do que isso, identificou também uma oportunidade
de “desconstruir” as inegáveis conquistas sociais dos últimos anos em
relação ao combate à desigualdade, à miséria e à pobreza. (Lima, de A.
Venício, 2013, p. 80)

Em primeiro plano a mídia tradicional buscou criminalizar as manifestações de junho
de 2013, levando um posicionamento de que era necessário que houvesse mais repressão
por parte dos governantes através da utilização da força e do monopólio de legitimidade da
violência exercido pelo Estado através de ações da PM , como podemos observar em
reportagens vinculadas pelo jornal Folha de SP, 12 de junho de 2013: “Contra tarifa,
manifestantes vandalizam centro e paulista.” 13 de junho de 2013: “Governo de SP diz a que
será mais duro contra o vandalismo”, 14 de junho de 2013: “Policia reage com violência a
protesto e SP vive noite de caos.” Podemos observar nessas reportagens uma crítica aos
protestos, que até o presente momento segundo o próprio editorial eram sem motivos, pois a
passagem teria sofrido reajuste abaixo da inflação do ano, por tanto não haveria razão para
tal “descontrole” por parte dos manifestantes. Esse padrão de cobertura das manifestações
tanto pelos jornais quanto pela TV segue até a data do dia 17 de junho de 2013 onde a partir
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dessa data é possível observar uma mudança na forma como a mídia tradicional passou a
cobrir e noticiar as manifestações, começando a cobrir através da TV em tempo real os
protestos, tendo como marco o retorno do apresentador do JN William Bonner para a bancada
do jornal, modificando assim a própria cobertura que a rede globo havia programado para a
cobertura da Copa das Confederações, tendo como justificativa a de se aproximar mais das
vozes das ruas.

O ato de William Bonner de seguir os acontecimentos, inaugurado na
Caravana do JN, foi interrompido por causa de outro acontecimento. Em
boletim emitido ás 21h34m, de 18 de junho de 2013 o UOL Esporte,
anunciava: “Protestos fazem Bonner ‘abandonar’ seleção brasileira e voltar à
bancada do Jornal Nacional”. O deslocamento do telejornal e do seu principal
âncora para seguir acontecimentos em locais nos quais eles ocorreriam,
segundo agendas previas da TV ou de outros campos sociais – se via
obrigado a uma súbita interrupção. E as causas resultam da eclosão de
acontecimentos imprevistos em torno dos quais o dispositivo televisivo e seus
enunciadores não poderiam ficar à deriva, conforme ainda a nota do UOL: “as
manifestações que aconteceram pelo Brasil na última segunda-feira fizeram
com que William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, voltasse para a
bancada do telejornal da rede Globo. (Neto, F. Antônio, 2013, p 1 - 2)

O ativismo digital e a cobertura feita pelos manifestantes durante os protestos
contribuíram para que os mesmos ocupassem maior espaço na mídia tradicional brasileira,
uma vez que a mesma se viu em uma posição de não controle, onde não era possível
prever as ações que estavam acontecendo, os protestos pareciam surgir do nada, pois
tinha exatamente esse aspecto como uma de suas características, as articulações e
convocações eram feitas por coletivos organizados que se estruturavam e convocavam de
forma online os protestos. As redes sociais passaram a exercer um papel principal na
organização das manifestações de junho de 2013.

Em todos esses novos movimentos, o papel das redes sociais, como
Facebook e Twitter, na organização das manifestações foi importante. (...)
podemos salientar alguma das características desses novos movimentos
sociais. Primeiro, constituem-se de densa e complexa diversidade social,
exprimindo a universalização da condição de proletariedade (os 99%) (...)
utilizam redes sociais, como Facebook e Twitter, ampliando a área de
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intervenção territorial e a mobilização social. Produzem sinergias sociais em
rede, tecendo estratégias de luta territorial num cenário de crise social
ampliada. (...) São movimentos sociais capazes de inovar e ter criatividade
política na disseminação de seus propósitos de contestação social. (CARTA
MAIOR, 2012, p. 32-33 Apud Santos, dos N, Raissa; Neto, S C, José; Paiva,
C, Claudio, p. 7).

Podemos perceber que as redes sociais passaram a ser utilizadas como instrumentos
de mobilização popular, onde a amplitude territorial se faz presente, as mobilizações sociais
passam a ganhar apoio através de uma rede de solidariedade que passa a ser difundida
através dessas redes sociais, que se transformaram em um ambiente de debate onde a luta
por mudanças sociais se fazem presente. As manifestações de junho de 2013 foram
importantes também para o aumento da visibilidade da mídia alternativa, que se diferencia da
mídia tradicional por não estarem ligados aos altos financiamentos publicitários para sua
sobrevivência. Como afirma Warren (2013, p 420) no Brasil existe um movimento pela
democratização da informação que já é histórico, porem durante as manifestações de junho
de 2013, alguns coletivos de mídia alternativa passaram a ter mais visibilidade no cenário
nacional como no caso da Mídia Ninja que teve um papel importantíssimo na leitura dos fatos
devido a sua proximidade com os manifestantes e dos movimentos que ocuparam as ruas.
Essa cobertura foi importante inclusive para uma modificação na pauta da mídia tradicional,
que buscou se redefinir para tentar ficar mais próximo dos movimentos que saíram as ruas
em junho de 2013.

É verdade que as manifestações de junho de 2013 se consagraram como uma das
grandes ações dos movimentos sociais brasileiro na atualidade e que ficaram marcadas na
lembrança da população. Hoje, quatro anos após as manifestações, ainda se levanta uma
gama de perguntas a respeito dos atos. Alisando as manifestações de junho de 2013
percebermos que algumas modificações e novidades foram trazidas para o cenário dos
movimentos sociais da atualidade, como a forma de convocação dos protestos e a forma como
as redes sociais passaram a exercer um papel de mecanismos de construção do debate
político.

Por mais que ainda seja um espaço de tempo relativamente curto para
compreendermos as modificações que as jornadas de junho de 2013 trouxeram para a nossa
sociedade e para a forma como os movimentos sociais se posicionam e se articulam na
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atualidade é de extrema importância levar em conta que atualmente os rumores e difusão em
torno das demandas por mudanças sociais estão se dando através das redes sociais virtuais,
onde grande parte dos movimentos sociais está se organizando e ocupando esse espaço de
debate e propagação de ideias.

É possível que as jornadas de junho de 2013 tenham sido o início de uma mudança
ainda maior, em algumas décadas de distanciamento temporal do seu acontecimento talvez
tenhamos uma maior dimensão da sua importância para a história brasileira, não podemos
afirmar que se tratou de um fato isolado e também não podemos precisar quando tempo levar
para que o “gigante” volte a dar sinal de que não está dormindo, mas que está aguardando o
momento certo para voltar às ruas com uma força ainda maior que a vista em 2013. Ainda é
cedo para classificarmos as manifestações de junho de 2013 como grandes movimentos
revolucionários do século XXI, entendo esses movimentos dentro da perspectiva trazida por
Blumer, onde os movimentos revolucionários seriam aqueles que buscam reconstruir
inteiramente a ordem social vigente. (Gohn, 2006, p. 34). Não podemos, entretanto, não
classificar as manifestações de 2013 como movimentos sociais reformistas que buscavam
mudanças em pontos específicos, como por exemplo, na melhoria da qualidade no transporte
público, em mais investimentos em saúde e educação, ao contrário de investimentos em
Estádios de futebol, onde grande parte da população não conseguiria se quer comprar um
ingresso para assistir a uma partida. Porém ainda assim é preciso ter cuidado ao
classificarmos esses movimentos como reformista, pois como afirma Blumer (Gohn, 2006, p.
34) umas das principais características que distinguem os movimentos reformistas dos
revolucionários é a maneira como preservam certo código ético moral é importante. Por tanto,
não há dúvida quanto ao fato das manifestações de junho de 2013 serem movimentos sociais,
principalmente por existir uma trajetória de evolução entre o primeiro protesto e os demais
que acontecerem e podemos dizer que ainda estão acontecendo mesmo que de maneira
menos expressiva.

As manifestações de junho de 2013 não acabaram. Ao contrário, seu
espectro permanecerá para sempre a atormentar governantes de plantão e
os comandos policiais. Inaugurou-se algo inédito no país, manifestações de
massa com dezenas de milhares de pessoas, sem uma liderança que
pudesse exercer controle supremo sobre suas ações. (Romão, de M.
Wagner, 2013, p. 2)
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Podemos concluir que as manifestações de junho de 2013 significaram uma ruptura
na forma como os movimentos sociais vinham se articulando nas últimas décadas, e que a
possibilidade de uma reedição dos protestos ocorridos durante esse mês se tornou uma das
principais preocupações do Estado durante a realização da copa do mundo de futebol de 2014
e as olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Durante as manifestações e ainda hoje, quatro
anos após essas manifestações, fica claro a incapacidade do Estado, governos e suas policias
em lidar com manifestações de repertórios relativamente novos e mais incisivos e violentos.

Por muitas vezes, ao longo desse período, percebeu-se o aparato policial
desnorteado, sem saber como lidar com a situação, entre a obrigação
constitucional e moral de preservar o direito à livre manifestação e a
necessidade de conter os excessos dos manifestantes. As manifestações de
junho trouxeram às ruas de maneira seguida – e isso se prolongou no Rio de
Janeiro pelo menos até fins de outubro – dezenas de milhares de pessoas,
quase diariamente. E com uma disposição – e organização para – ao
confronto com a polícia poucas vezes vista na história do país. (Romão, de
M. Wagner, 2013, p. 12)

Concluímos que as manifestações de junho de 2013 foram responsáveis por trazer
para as ruas atores que já possuía uma demanda bem articulado como no caso do MPL, que
como já dito anteriormente possuiu uma luta por melhoria na mobilidade urbana e do
transporte público gratuito e de qualidade, através da bandeira Tarifa Zero, e em contra partida
foram para as ruas jovens que encontraram nas manifestações uma forma de se fazer
presente na construção de um momento de expressiva importância histórica para a sociedade
brasileira e que se viram simpatizantes e solidários as pautas que foram colocadas. Durante
a copa do mundo ocorreram algumas manifestações contra os jogos e contra o governo,
porém nada comparado à magnitude do que aconteceu em junho de 2013. Acredito que não
devemos falar em reedição das jornadas de junho de 2013, pois é provável que não tenhamos
outra manifestação com igual teor e tamanho das que vimos nesse período, isso não significa
dizer que os movimentos sociais não iram as ruas novamente, porém para que se tenha um
aparato com tivemos em 2013 é necessário que os atores motivacionais de mobilização
popular se façam presente. Durante o ano de 2015 tivemos uma nova onda de manifestações
proporcionais as ocorridas em junho de 2013, porém com demandas e atores diferentes dos
presentes durante as jornadas de junho de 2013, é necessário portanto que tenhamos cuidado
em classificar novas ondas de protestos que poderão ocorrer como uma reedição das
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jornadas de junho de 2013, para que não sejamos levados ao erro de confundir as demandas
sociais e o próprio caráter do movimento social que se forma em determinada conjuntura.
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Coletivos de comunicação no Brasil:
Quando o que se reivindica é o direito à comunicação1
Samária Araújo de Andrade2

Resumo: As manifestações de Junho de 2013 no Brasil, além de serviços como
educação, saúde, transporte e segurança, reivindicaram o direito à comunicação.
Fazem isso especialmente por meio de dois movimentos: rejeitavam a chamada grande
mídia, enquanto permitiam a narrativa de um novo ator: os coletivos de comunicação.
Eles agem com um conjunto de práticas mais horizontais de produção de informação e
recorrem a jornalistas voluntários e a não profissionais de jornalismo. Ocupam uma
posição outsider no contexto mais amplo do sistema midiático, muitas vezes em
contraposição à mídia empresarial, elegendo pautas que consideram negligenciadas e,
em geral, em favor dos direitos humanos. Autodefinem-se como alternativos e
independentes e encontram ressonância em parte do público. O presente estudo expõe
a emergência e contexto sócio-histórico dos coletivos de comunicação no Brasil e
observa como os coletivos se inserem no processo de reconfiguração dos movimentos
sociais, retomados como prática e objeto de estudo num contexto de mudanças que
põem em relevo formatos extrainstitucionais e novas racionalidades.
Palavras-chave: Coletivos de comunicação, direito à comunicação, movimentos
sociais.

1. Introdução

Em junho de 2013, quando ocorrem os maiores protestos de rua no Brasil desde
o movimento pelo impeachment do ex-presidente Collor de Melo, em 1992, ganham
destaque, mais do que os movimentos sociais clássicos, o fenômeno dos coletivos de
comunicação. Os protestos partilham certas características com manifestações que
aconteciam pouco antes no mundo, como na Tunísia, Egito, Líbia (que ficaram
conhecidas como Primavera Árabe), em vários países da Europa (como o Movimento
dos Indignados, na Espanha) e nos Estados Unidos (Occupy) (CASTELL, 2013; ALVES,
2012). Em comum, esses diferentes movimentos buscavam questionar o capitalismo e
a globalização, recusavam hierarquias e reivindicavam melhores serviços públicos de
1

Estudo apresentado ao GT 7- Direitos Humanos, Comunicação e Novas Tecnologias,
no X Encontro ANDHEP- Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e PósGraduação, realizado na UESPI – Universidade Estadual do Piauí, de 23 a 25 de maio
de 2018.
2
Professora e Pesquisadora de Jornalismo na UESPI – Universidade Estadual do Piauí,
Doutoranda em Comunicação pela UnB- Universidade de Brasília, Mestra em
Comunicação pela UFPI - Universidade Federal do Piauí. Coordena o grupo de
pesquisas Observa – Observatório do Jornalismo (UESPI) e integra o Grupo de
pesquisa Comum (UFPI).
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modo geral. Também são reflexo do desencanto da população com os sistemas
representativos (GOHN, 2015; GOHN; BRINGEL, 2014; CASTELLS, 2013).
A interpretação sobre as chamadas Jornadas de Junho no Brasil não é ponto
pacífico entre os estudiosos. No início, saudadas como uma oportunidade de
refundação da república – pelo menos entre os mais entusiasmados – elas passaram a
ser vistas como algo que – voluntária ou involuntariamente - ajudou a criar uma onda
conservadora (BARROS, 2018). Nesse estudo nos interessa o uso intenso que fizeram
da comunicação via mídias sociais, buscando formas mais horizontalizadas e tomando
para si a tarefa de contar o que acontecia, rejeitando os veículos de comunicação da
grande mídia e dando espaço a um novo ator: os coletivos de comunicação (GOHN,
2015; GOHN, BRINGEL, 2014; CASTELL, 2013; ALVES, 2012). Eles já existiam em
experiências anteriores, mas a partir de Junho de 2013 ganham emergência, assumindo
uma posição outsider, muitas vezes em contraposição ou conflito com os grandes
veículos de comunicação, e reivindicando a comunicação como um direito, assim como
estavam sendo reclamadas a locomoção, educação, saúde, segurança.
Os coletivos de comunicação operam de forma descentralizada, com uso massivo
de celulares, pouco investimento financeiro, atuação em rede e recorrendo a jornalistas
voluntários bem como a não profissionais da área de comunicação – um formato que,
naquele momento, surpreende a grande imprensa.
Eles se dispõem a disputar a narrativa do que acontece com os grandes veículos de
comunicação, impondo a si mesmos uma tarefa difícil, uma vez que no Brasil, ao longo
do século XX são definidos os parâmetros da profissão jornalística e a grande mídia é
reconhecida como detentora da prerrogativa de organizar e contar os fatos. Isso não
significa, porém, que não enfrentem oposição em vários momentos da história.
Colocando-se em um campo de tensão, dominado por um modelo estabelecido, os
coletivos viraram pauta na grande mídia e foram também questionados, contribuindo
com as interrogações sobre a comunicação que se faz e a que se pode/deve fazer.
Esse estudo busca observar como esses coletivos de comunicação emergem e se
posicionam, questionando um duplo movimento de naturalização desses coletivos. Por
um lado, recusamos uma definição associada ao discurso técnodeterminista, que tende
a considerar esse fenômeno como resultado direto da introdução das tecnologias
digitais, particularmente das redes sociais. Por outro, buscamos nos afastar também
dos discursos de mitificação que situam a emergência desses movimentos como
resultado de uma geração quase espontânea de manifestações político-midiáticas na
cena pública internacional. Defendemos aqui que os coletivos de comunicação se
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inscrevem, de certa forma, em processos mais estruturados de reconfiguração das
relações entre mídia e movimentos sociais.
Para avançar nesta discussão esse estudo faz um esforço de definição do
fenômeno dos coletivos, observando o contexto sócio-histórico de sua emergência e,
por fim, busca situar o status desses novos atores no fenômeno mais amplo de
renovação dos movimentos sociais a partir do final do século XX.
2. O que são os coletivos de comunicação
O que chamamos aqui de coletivos de comunicação proliferam nas primeiras
décadas do século XXI, quando as formas de produção e distribuição via tecnologia de
comunicação se tornam mais acessíveis e fáceis de usar. Eles costumam convocar em
sua própria definição os termos “alternativo” e “independente”. Assim, colocam-se como
alternativos aos grandes meios de comunicação de formato predominantemente
empresarial - na medida em que buscam uma outra narrativa para acontecimentos ou
elegem pautas ou abordagens que consideram negligenciadas por estes - e
independentes – quando buscam fugir das formas tradicionais de financiamento do
jornalismo convencional, tentando garantir independência editorial, derivada da
independência financeira, por meio de formas diversas de financiamento.
Surgidos

com

as

possibilidades

dos

avanços

em

comunicação

e

telecomunicações, esses coletivos se disseminam com a ascensão das mídias sociais
e dos smarthphones, operando sobretudo via internet. São fruto de uma conjuntura onde
pode se destacar num primeiro momento a redução no custo de criação de produtos
jornalísticos, ampliando a oferta de informações (MICK; TAVARES, 2017). No entanto
não se reduzem a explicações tecnológicas.
Remetem a uma filiação histórica mais antiga, a do universo da imprensa
anarquista e da imprensa operária brasileira dos primórdios do século XX
(STRONGREN, 2017), retomada por diferentes experiências de imprensa alternativa a
partir dos anos 1950 e que se proliferam, sobretudo nas décadas seguintes, durante o
regime militar. Kucinsky (2003) fala em pelo menos 150 jornais alternativos ou nanicos
editados nesse período.
Para tentar definir o que são os coletivos de comunicação, atores ainda em
construção, pode ser útil tentar pensar o que eles não são. Assim, desde esse ponto de
partida, consideramos importante aclarar três aspectos. Primeiro: nem todos os veículos
de comunicação alternativos contemporâneos são coletivos, embora alguns estudos
indiquem a prevalência desse modelo.
As experiências se abrigam em novas formas de organização que têm
configurações variadas, adotando formatos individuais, em coletivo e
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cooperativas, de jornalistas ou de profissionais de comunicação, bem
como de caráter ativista - mobilizadas, a partir de causas políticas e
adotando práticas colaborativas, nas quais qualquer um pode produzir
conteúdo (MICK; TAVARES, 2017).

Segundo: ainda que grande parte destas iniciativas sejam compostas por
jornalistas ou tenham jornalistas integrando o grupo (FÍGARO, NONATO, KINOSHITA,
2017), os produtos coletivos que emergem no formato digital produzem variados tipos
de conteúdo, sendo o jornalismo uma de suas possibilidades.
Por fim: nem todos os coletivos produtores de conteúdo são progressistas. Gohn
(2017) se refere a movimentos sociais reacionários ou conservadores e suas
respectivas experiências de comunicação, igualmente reacionárias ou conservadoras.
Neste caso, estes atores dificilmente se colocam em oposição a mídia tradicional, como
costumam fazer os atores progressistas.
Neste estudo nos interessam os coletivos de comunicação com viés
progressista, experiências mais próximas da ideia de jornalismo alternativo e/ou
independente. Esses coletivos experimentam, mais que outros modelos, a colaboração,
a horizontalidade e a interdependência - conceitos não raramente cobrados de não
operarem em um modelo idealizado. Ainda assim ajudam a constituir espaços menos
hierarquizados e mais descentralizados.
Pode-se encontrar a inspiração para os coletivos de comunicação em formatos
cooperativos anteriores, já experimentados em outras arenas, como as cooperativas de
trabalhadores e associações diversas da segunda metade do século XX no Brasil3,
entidades autônomas, sem proprietários (ou, de outra forma, onde os associados são
proprietários), em que os indivíduos se unem de maneira voluntária, com base em
conceitos como ação mútua, colaboração e solidariedade, como alternativa política e
econômica ao capitalismo (GAIGER, 2016; CEFAI, 2011; RAZETO, 1997, 2002).
Razeto (1997, p.135), ao analisar o modelo cooperativista, afirma que este se
desenvolve em termos dialéticos ao sistema capitalista, não sendo “um fruto do
capitalismo nem uma parte do mesmo, mas uma reação ante fenômenos sociais e
econômicos derivados do capitalismo”, apresentando-se como uma realidade
contraditória e alternativa.
Compartilhando desse raciocínio, Gaiger (2016), crítico dos modelos utilitaristas,
supõe que as dificuldades enfrentadas pelos formatos coletivos em ambientes
dominados pelo mercado e os riscos que correm de desvirtuamento têm a ver, em boa

3

Ainda que existam experiências anteriores, no Brasil as cooperativas prosperam a partir dos anos de
1970, com a lei 5.764/71 que disciplina a criação de cooperativas e posteriormente com a Constituição
Federal de 1988, que inibiu a interferência do Estado e conferiu poder de autogestão às cooperativas.
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medida, com o fato dos modelos colaborativos estarem “fora de lugar”, ou seja, são de
outra ordem, que não a do modelo capitalista que domina os formatos empresariais.
Mais recentes que as cooperativas, outro tipo de experiência partilha maior
afinidade com os coletivos de comunicação: são os coletivos de produção cultural que
ganham impulso no século XXI. Eles permitem a expressão de manifestações culturais
alternativas, dando voz a grupos periféricos e/ou não dominantes, muitas vezes ligados
a movimentos identitários, mas não só a estes. Muitos coletivos de cultura produzem
seus próprios canais de comunicação. E muitos coletivos de comunicação nascem da
necessidade dos agrupamentos culturais encontrarem espaço para se manifestar e dar
visibilidade às suas pautas – geralmente reclamadas como ausentes da grande mídia –
sentindo-se representados.4
Mick e Tavares (2017) consideram que na última década se alargou a percepção
de alguns setores da sociedade de que há um gap entre o que a mídia jornalística diz/faz
e o que esses agentes acreditam que deva ser dito/feito. Tendo acesso aos
instrumentos que permitem criar relatos por conta própria, surgem as mais diversas
experiências para contar o cotidiano que não se vê no discurso do jornalismo da grande
mídia, tomando para si a função de produzir significações sobre seus problemas e
entorno.
Por desconfiarem da grande mídia5, muitos agrupamentos e associações
passam a tentar construir um espaço público e uma comunicação autônoma,
encontrando na internet e nas plataformas de redes sociais o caminho mais adequado,
por ser mais rápido, interativo, horizontal, com poder de amplificação, independente dos

4

Em entrevista ao Le Monde Diplomatique Brasil (set.2017), Raull Santiago, do coletivo Papo Reto,
formado em 2014 por moradores dos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, esclarece que
o objetivo do coletivo é noticiar eventos, protestos e reinvindicações “para dentro do morro” e, por outro,
colocar para fora a realidade da favela, “contrapondo os estigmas produzidos pela mídia comercial”. O
entrevistado afirma que, via coletivo de comunicação independente Papo Reto, buscam fazer uma
cobertura diferente da mídia corporativa, aplicando o “do favelado para a própria favela” e pondo em
prática o “nós por nós”. O Papo Reto é um exemplo de coletivo que nasceu cultural e paralelamente
tornou-se de comunicação, tendo uma rede de moradores-colaboradores que enviam informações de
modo contínuo.
5

O Latinobarómetro vem fazendo pesquisas sobre a credibilidade da imprensa em 18 países latinoamericanos desde 2004. Nos últimos dez anos, dois terços dos entrevistados estavam de acordo com a
afirmação de que os meios de comunicação “são frequentemente influenciados por instituições ou
pessoas poderosas”. Inqueridos sobre a afirmativa de que “os meios de comunicação são suficientemente
independentes”, apenas um quarto dos entrevistados concorda com essa premissa. Os meios de
comunicação na Argentina, Brasil, Colômbia e México ficaram abaixo da média em credibilidade.
Latinobarómetro é uma ONG sem fins lucrativos com sede em Santiago do Chile, responsável pela
produção e publicação de dados. Disponível em < http://www.latinobarometro.org/lat.jsp >. Acesso em:
27 de setembro de 2017.
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veículos tradicionais de mídia, permitindo a desejada autonomia e organização em rede
(CASTELLS, 2013).
Esse entusiasmo com as possibilidades da comunicação via tecnologias sofre
alterações com o tempo, como veremos. Nesse momento ressaltamos que o surgimento
dos coletivos se dá num contexto social dinâmico e de transformações em que, além da
disseminação do uso de tecnologias de comunicação, se articulam outros fenômenos
como a posição central que a comunicação e informação adquirem (RAMONET, 2012;
MOSCO, 2009; CHARRON; BONVILLE, 2004; BOLÃNO, 2000) e quando ocorre um
desgaste nos modelos representativos, que atravessa estruturas, abala hierarquias e
atinge governos, escolas, partidos políticos (TOURAINE, 2005, 2011) e a mídia. Somase a isso as mudanças decorrentes da reconfiguração do capitalismo contemporâneo,
pondo em evidência a globalização e uma consequente reorganização produtiva,
fazendo surgir novas relações, agrupamentos e formas de produção até então
imprevistas, trazendo à tona novas racionalidades e maneiras de organização.
Analisando esse cenário, Touraine (2005, 2011) vai usar a expressão “transição
paradigmática” para se referir a esse momento.
Alguns estudos adotam a perspectiva de convocar o conceito de crise no
jornalismo para ajudar a explicar a emergência dos coletivos (MICK; TAVARES, 2017;
RAMOS; SPINELLI, 2015). Nesse estudo consideramos que ainda que não se negue o
contexto de crise e precarização do trabalho do jornalista nas grandes empresas, focar
nessa ideia pode nublar aspectos importantes. Le Cam, Pereira e Ruellan (2015)
sustentam que a ideia de crise é um tema recorrente e mais uma retórica a percorrer a
profissão, marcada por mudanças e permanências. Para estes autores, a retórica se
preocuparia mais com a figura do jornalista profissional e a corporação jornalística,
enquanto a prática vem incorporando novas rotinas e sendo tensionada por atores
heterogêneos.

2.1.

Coletivos de comunicação no Brasil

Observando a onda de crescimento do jornalismo alternativo na América Latina,
o relatório Ponto de Inflexão (2016)6, produzido por SembraMedia7, com apoio da

6

O Relatório Ponto de inflexão – impacto, ameaças e sustentabilidade: um estudo dos empreendedores
digitais latino-americanos, segundo sua apresentação, busca estimular e fortalecer o crescente
ecossistema de mídia digital na América Latina.
7
SembraMedia é uma organização espanhola que se define sem fins lucrativos e estuda o crescimento
de mídias alternativas digitais em língua espanhola. Ao desenvolver o relatório que levanta dados da
Argentina, Colômbia e México, incluiu o Brasil pela proximidade da língua e geográfica e pelo crescimento
do modelo no Brasil.
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Omidyar Network8, investiga o surgimento e crescimento de 100 veículos digitais na
Argentina, Brasil, Colômbia e México nos últimos vinte anos. O relatório se refere ao
formato como jornalismo alternativo, jornalismo digital, até nomes menos alternativos
como startups de jornalismo digital e empreendedores digitais. Segundo o estudo os
veículos alternativos digitais de jornalismo surgem geralmente formados por jornalistas
em busca de maior autonomia quanto aos conteúdos e interessados em um feedback
mais rápido com os leitores. Ainda argumenta que os jornalistas estão sendo impelidos
a produzir jornalismo independente em países altamente polarizados do ponto de vista
político e onde a propriedade de empresas de mídia é muito concentrada, com a
publicidade governamental frequentemente usada para recompensar veículos de
grande circulação.
O relatório ainda destaca que o advento das mídias sociais e ferramentas de web
design mais fáceis de utilizar tornaram possível o jornalismo digital quase que
inteiramente com patrimônio e esforço próprio, exigindo poucos recursos e conseguindo
uma manutenção com fontes diversificadas de receita. Por fim, o estudo observa que
na última década há uma ênfase no modelo coletivo e que essas iniciativas estão
publicando histórias que outros meios de comunicação muitas vezes não podem (ou
não iriam) cobrir, devido a controle do governo ou influência de interesses financeiros.
Os estudos sobre os coletivos de comunicação no Brasil ainda são dispersos,
mas a quantidade de pesquisas que enfoca o tema é crescente, dando pistas do
interesse que tem despertado. Ainda em 2014, Malini (2014) passou a observar o que
chamou a nova grande mídia e, usando o aplicativo Netvizz, que identifica a rede de
páginas de uma fanpage, selecionou 300 canais do Facebook que divulgam
informações midialivristas. O autor acredita que essa “nova Grande Mídia” chegou para
se antagonizar com grande parte dos veículos de comunicação de massa, disputando
com as narrativas tradicionais da imprensa. Ressalte-se a proximidade desse estudo
com as manifestações de 2013 e com um período de muito otimismo em relação as
possibilidades de comunicação via mídias sociais.
A Agência Pública9, ao observar o crescimento do formato coletivo de
comunicação no Brasil, publicou em 2016 o Mapa do Jornalismo Independente, uma

8

Omidyar Network é uma organização americana de investimento filantrópico que afirma defender a mídia
independente e o jornalismo investigativo. A organização é uma das principais mantenedoras da Agência
Pública no Brasil (veja adiante sobre a Agência Pública).
9

Criada em 2011, a Agência Pública é a mais conhecida entre as organizações que se dispõem a
compreender e estimular o jornalismo independente no Brasil. Ela se define como sem fins lucrativos e com
objetivo de estudar a produção jornalística alternativa e estimular reportagens com temas relativos aos
direitos humanos. A Pública é mantida por organizações internacionais de investimento filantrópico como
Fundação Ford e Omidyar Network, recebendo recursos também via crowdfunding. A organização financia,
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base de dados colaborativa, elaborada a partir de sugestões de internautas e com
seleção feita pela Pública, com o objetivo, segundo o site10, de mapear as iniciativas de
jornalismo independente no formato coletivo no Brasil. Os critérios para seleção são:
que sejam iniciativas fruto de formato coletivo, produzam primordialmente conteúdo
jornalístico, tenham nascido na internet e não sejam ligadas a grandes grupos de mídia,
políticos, organizações ou empresas. O recebimento de dados para o Mapa teve início
em novembro de 2015. Como é produzido de forma colaborativa, continua a receber e
selecionar sugestões. Até a consulta para a produção desta pesquisa (outubro de 2017)
foram registradas 79 iniciativas em 12 estados e no Distrito Federal.
Por meio do Mapa do Jornalismo Independente é possível chegar a outras
informações: o estado de São Paulo concentra 36 coletivos, quase a metade do total do
Mapa. Entre as iniciativas listadas, a mais antiga é o site Scream and Yell, especializado
em jornalismo musical, fundado ainda em 1996. O surgimento de novas iniciativas
passou por um período de estagnação, até que em 2013 é possível observar um salto
de cinco para 18 novas iniciativas, coincidindo com o período das Jornadas de Junho11.
Dos 79 coletivos, 29 afirmam que “ainda não se mantém”. Entre as iniciativas
que afirmam se manter, as formas indicadas são variadas: assinaturas, publicidade no
site, doações de pessoas físicas ou jurídicas, realização de eventos, crowdfunding,
parcerias com ONGs, editais e leis de incentivo, contribuição de movimentos sociais e
investimentos pessoais. O relatório Ponto de Inflexão12 fala em pelo menos 15 fontes de
receitas usadas pelos coletivos na América Latina que inclui publicidade, consultoria,
treinamento, realização de cursos, eventos, crowdfunding, assinaturas, até doações de
audiência, que podem ser inclusive doações de pequeno valor que, somadas, formariam
um capital.
Um outro levantamento, produzido pelo Centro de Pesquisa em Comunicação e
Trabalho (CPCT) da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo
(ECA/USP), somou ao Mapa do Jornalismo Independente da Agência Pública, outras
por meio de editais, reportagens de coletivos diversos. Disponível em: < https: // apublica.org>. Acesso em:
18 de setembro de 2017.
10
http://apublica.org/mapa-dojornalismo/
11 O coletivo mais conhecido desse movimento é a Mídia NINJA, sigla para Narrativas Independentes,
Jornalismo e Ação, autor de grande parte das imagens que circulam e responsável por muitas transmissões
em tempo real dos primeiros protestos. Ele foi criado em 2012 a partir do Fora do Eixo, uma rede de
coletivos direcionado à produção de eventos musicais, criado em 2005, em Cuiabá, Mato Grosso. A Mídia
NINJA consegue adesão dos manifestantes, que, em grande parte, colaboram com as transmissões e
ajudam a dar visibilidade a protestos por todo o Brasil (FOLETTO, 2017). A Mídia NINJA permanece em
atividade e serviu de estímulo a outros coletivos que proliferaram na segunda década do século XXI e que
se apresentam baseados na vontade de promover jornalismo independente, inspirados, por sua vez, em
projetos de mesmo tipo realizados no exterior. Foletto (2017) destaca que a experiência da Mídia NINJA se
torna importante por ajudar a atrair pesquisadores do campo da comunicação que desde então têm tentado
entender o fenômeno dos coletivos.
12 Disponível em: < http://data.sembramedia.org/modelos-de-negocios/?lang=pt-br >. Acesso em: 01 de outubro de
2017.

9
98

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

informações, incorporadas por componentes do grupo de pesquisa. Eles investigam
espaços de jornalistas que são arranjos econômicos independentes de corporações de
mídia. Chegaram a um banco de dados com 181 iniciativas no Brasil, sendo 70 em São
Paulo (FÍGARO, NONATO, KINOSHITA, 2017).
Todas essas experiências têm em comum a busca por fugir das formas de
financiamento da mídia convencional, objetivando independência editorial. Ao fazerem
esse movimento os coletivos enfrentam questões que vão da dificuldade de
investimento até as dúvidas sobre sua longevidade. Muitas vezes as formas de
financiamento e as associações com organismos internacionais também são tratadas
de modo genérico ou nebuloso, tornando-se um terreno fértil para as especulações que
podem se voltar contra os próprios coletivos, tornando-os alvos de suspeição.

2.2.

Manifestações e comunicação

Desde o seu início, as manifestações de junho de 2013, são atravessadas pela
comunicação e pelas mídias sociais de modo singular, a partir de sua convocação, da
maneira como agem, até o que reivindicam: a) são convocadas via mídias sociais; b)
agem produzindo acontecimentos e relatos sobre os acontecimentos; e, como já
citamos, c) reivindicam algo que não aparece (ou não aparece com relevância) em
manifestações públicas anteriores: o direito a comunicação como um bem público.
Terminam sendo o espaço de visibilidade e proliferação dos coletivos de
comunicação que, quando questionam os grandes veículos de mídia, acabam
encontrando ressonância em parte do público. Este, ao longo do tempo já desenvolvia
capacidades críticas diante das narrativas jornalísticas, como já mostravam vários
estudos (DE CERTEAU, 2000; BOURDIEU, 2007; 2009) e como Mick e Tavares (2017)
mais recentemente chamaram de alargamento de um gap entre certos grupos sociais,
o que a mídia diz/faz e o que esses grupos consideram que deva ser dito/feito.
Em 2013 os coletivos de comunicação encontram oportunidade de estimular e
tirar proveito do clima das manifestações contra a mídia tradicional. Buscavam, assim,
espaço e legitimidade ao enfrentar atores poderosos, e que, mesmo questionados,
permanecem, em grande medida, dominando as formas de ser e fazer no campo
jornalístico. Para Henn e Oliveira (2015) os novos atores na arena da comunicação
atuam estimulados por acontecimentos que já possuem natureza narrativa, num cenário
onde o jornalismo tem sua condição ameaçada na esfera pública que se constitui como
espaço de disputa de sentidos.
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Ainda que as interpretações sobre Junho de 2013 não sejam ponto pacífico entre
os estudiosos, o momento se torna flagrante em relação a exposição dos grandes meios
de comunicação. Os manifestantes “expulsam” dos protestos os jornalistas dos maiores
veículos, por rejeitarem a abordagem da chamada grande mídia. Enquanto esses
veículos se veem obrigados a uma cobertura à distância, vê-se autorizada a narrativa
dos coletivos. Para os manifestantes de 2013 as grandes empresas de mídia são aliadas
ao capital e contrárias aos interesses públicos, como são interpretados os bancos e
grandes empresas em geral – que viram o alvo mais comum dos protestos com
depredações. Gohn (2015) faz referência a dois protestos contra empresas de
comunicação em específico: em frente à sede da Rede Globo/SP13, no dia 17 de junho
de 2013; e contra o grupo da Editora Abril, que publica a revista Veja, no dia 23 de
agosto de 2013.14
Sobre a proeminência que o fenômeno alcança é interessante recorrer a Gohn
(2015) quando ela salienta que os grandes veículos continuaram importantes na
visibilidade que os coletivos de comunicação passaram a ter, ao usarem imagens que
só estes possuíam – especialmente Mídia NINJA -, creditarem a fonte e fazerem
referência ao formato “coletivo”.
Um momento de grande exposição para o formato foi o debate no programa
Roda Viva, da TV Cultura, exibido no dia 05 de agosto de 2013, do qual participaram o
jornalista Bruno Torturra, então do Grupo Mídia NINJA, e o produtor cultural Pablo
Capilé, do Fora do Eixo e Mídia NINJA15. Entrevistados por jornalistas da mídia
corporativa, eles se apresentaram como mídia alternativa, falaram sobre narrativas
colaborativas, financiamento coletivo e afirmaram que a mídia de massa deveria ser
substituída por uma “massa de mídias”. A repercussão imediatamente posterior ao
programa percorreu caminhos conflitantes, contra e a favor da Mídia NINJA. A
sustentação financeira do Fora do Eixo, que já era alvo de polêmica, seria mais ainda a
partir dessa entrevista.16

13

Os protestos iniciados em 06 de junho de 2013 têm no dia 17 de junho um momento de ápice, reunindo
215 mil pessoas em 12 capitais. Em Brasília, manifestantes ocuparam o teto do Congresso Nacional. Em
São Paulo, os participantes somaram 65 mil pessoas. Destes, um grupo se deslocou até a sede da Rede
Globo (GOHN, 2015).
14
O protesto contra a editora Abril ocorreu dois dias depois da revista Veja publicar, em 21 de agosto de
2013, uma edição com a manchete de capa: “O bando dos cara tapadas”, fazendo alusão aos participantes
das manifestações contra Collor de Melo (caras pintadas) e em referência aos manifestantes que cobrem
o rosto. A polícia reprimiu o protesto e o grupo se espalhou, destruindo duas agências bancárias e uma
loja de carros. As depredações foram atribuídas a grupos black-blocs (GOHN, 2015).
15
O programa pode ser acessado no link: https://www.youtube.com/watch?v=kmvgDn-lpNQ.
16
Na Folha de São Paulo do dia 06 de agosto de 2013, o texto “Idealizadores do Grupo Mídia Ninja negam
vinculação partidária” se concentra em discutir a forma de financiamento do grupo e sua possível
vinculação com partidos políticos.
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Anos depois continua-se a buscar compreender as Jornadas de Junho e suas
interfaces com a comunicação. Charleaux (2017) produziu para o veículo independente
Nexo um balanço sobre Junho de 2013 ouvindo protagonistas e estudiosos do
movimento. Nesse material, intitulado “O que foram, afinal, as Jornadas de Junho de
2013. E no que elas deram”, Torturra avalia que cada vez mais considera Junho de 2013
um fenômeno comunicacional com implicações políticas, mais do que um fenômeno
político com implicações comunicacionais.17
Pela importante interface manifestações sociais/coletivos de comunicação,
pondo em relação a ideia de reconfiguração do movimento social e emergência dos
coletivos, torna-se necessário trazer para o estudo a ideia de movimento social, tanto
como prática política quanto como objeto de estudo, que volta a despertar interesse em
várias áreas do conhecimento.

3. Os movimentos sociais

Além da tentativa de construção de um projeto de mídia alternativa (do ponto de
vista das práticas, do discurso e das formas de organização e financiamento), os
coletivos de comunicação se inserem ainda em um processo mais amplo de
reconfiguração dos movimentos sociais e das formas de ação (e de militância) política.
No século XXI alguns estudos começam a apontar a incorporação dos movimentos
sociais à lógica política institucionalizada, uma domesticação desses movimentos e a
preocupação com uma leitura institucionalista da participação política, deixando em
segundo plano outras formas de mobilização coletiva. O viés institucionalizado do
movimento social difere de sua característica original de ser uma forma de ação coletiva
de caráter extrainstitucional, fora dos canais sancionados pelas autoridades, ainda que
alguns atores se relacionem com as instituições políticas por meio de diversos canais e
espaços, porém mantendo a sua característica central de confronto (TRINDADE, 2017;
JASPER, 2016; TARROW, 2011). Originalmente, para os movimentos sociais, “a ação

Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/08/1322278-idealizadores-do-grupo-midianinja-negam-vinculacao-partidaria.shtml >. Acesso em: 25 de setembro de 2017. Já o site Pragmatismo
Político, no mesmo dia, afirma que o texto da Folha demonstra que o veículo não entendeu ou não admite
a possibilidade de se construir uma mídia sem dono, horizontalizada e com uma diversidade tão grande
de lideranças que se torna difícil classificá-la segundo os parâmetros tradicionais. Disponível em: <
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2013/08/roda-viva-entrevista-idealizadores-do-midianinja.html >. Acesso em: 25 de setembro de 2017.
17
Disponível em: < https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/06/17/O-que-foram-afinal-asJornadas-de-Junho-de-2013.-E-no-que-elas-deram >. Acesso: 20 de setembro de 2017.
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de caráter extrainstitucional é uma ação dotada de caráter político, e não um desvio
comportamental coletivo ou fruto da anomia social” (TRINDADE, 2017, p.121).
Desde a primeira década do século XXI acontece uma recuperação do debate
sobre os movimentos sociais no Brasil e no mundo, concorrendo para isso, entre outros
fatores, o aparecimento de um ativismo internacional, com o retorno das marchas e
mobilizações de rua no mundo, e uma renovação nos atores sociais, com suas práticas
cada vez mais movimentalistas e menos institucionalizadas (GOHN; BRINGEL, 2014).
O sociólogo e cientista político Charles Tilly (1978, 2005) concebeu a dinâmica
de mobilizações dentro de quadros históricos abrangentes. Para ele, entre os séculos
XVII e XIX as ações eram reações a condições estruturais impostas (revoltas contra
impostos, desapropriações etc.). Já nos séculos XX e XXI as ações coletivas se referem
a lutas por redistribuição de renda e outros serviços coletivos sob o controle de grandes
organizações – públicas ou privadas. Para Gohn (2014), no novo milênio a grande
novidade que impulsionou os movimentos sociais foi o formato global que eles
adquiriram, quando são “empurrados” para esse novo contexto pela conjuntura histórica
que articula espaço-tempo. Agora são movimentos sociais globalizados ou
globalizantes.
Gohn (2014) afirma que já há um material empírico vasto sobre esses
movimentos, mas se queixa de lacunas teóricas, como o próprio conceito de movimento
social e que papel eles têm no século XXI. A autora considera que há uma dificuldade
em afirmar se Junho de 2013 pode ser chamado movimento social ou seria uma
mobilização. Toro e Werneck (2007) não revelam angústia ou pressa em determinar se
uma dada ação coletiva é ou não movimento social. Para eles “movimento” é algo que
aparece apenas no final de um processo, sendo primeiro uma mobilização. Esses
autores interpretam movimento como resultado e não como o foco inicial da ação
coletiva.
Nessa perspectiva podemos pensar os coletivos de comunicação como uma
situação de conflito em relação ao adversário social organizado que são os meios de
comunicação convencionais. Ainda que busquem estabelecer diferenças em relação a
estes atores, eles partilham do mesmo mecanismo cultural na busca por comunicar, por
apresentar narrativas sobre os acontecimentos públicos. De fato, desde as últimas
décadas do século XX, os movimentos sociais passam a se dirigir diretamente contra
os poderes que dominam o universo da instrumentalidade - dada pelo mercado e por
órgãos financeiros - e da identidade - que esses movimentos buscam preservar ou
construir (TOURAINE, 1997, 2005).
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Em termos de organização os formatos coletivos de comunicação procuram
escapar das estruturas rígidas dos clássicos movimentos sociais operários ou sindicais
anteriores, sempre hierarquizados, centralizados, focalizados em lideranças. Alguns
estudos ainda apontam a possibilidade de alguns desses movimentos se converterem
em movimentos morais (GOHN, 2014, 2017; TOURAINE, 1997, 2005, 2011).
Muitos estudiosos adotam o termo “novos movimentos sociais” (CASTELLS,
2013; DAHLGREEN, 2011; SANTOS, 2007, 2011; CEFÄI, 2005, 2009) para se referir
a mudanças em atores nas novas arenas públicas, onde as fronteiras do que é político
são permanentemente deslocadas, fazendo surgir novos direitos e novos poderes que,
enfrentando constrangimentos junto a poderes instituídos, se reforçam em forma de
empoderamento, autonomia, e reivindicam a solução para novos problemas públicos,
renovando as práticas militantes.
Os novos movimentos sociais destacam conceitos como autogestão e
democracia interna, ajudando a pôr em relevo a ideia de coletivos. A defesa de
identidades que caracteriza os novos movimentos sociais também se vê refletida em
escolhas editoriais dos coletivos de comunicação, como os que, ao buscar pautas em
favor dos direitos humanos, se voltam à conteúdos feministas, ecológicos, de combate
a preconceitos etc.

3.1.

Movimentos sociais e mídias sóciodigitais
Uma lista de características comuns aos novos movimentos sociais é apontada

por Castells (2013) ao observar as ocupações e marchas que ocorrem pelo mundo a
partir de 2010. Esses movimentos seriam: conectados em rede de múltiplas formas;
simultaneamente globais e locais; espontâneos, tendo sua origem geralmente
desencadeada

por

uma

centelha

de

indignação;

criam

companheirismo;

a

horizontalidade favorece a cooperação e a solidariedade; são autorreflexivos; raramente
são programáticos, não se concentram em um único projeto; são muito políticos num
sentido fundamental: projetam uma nova utopia - a utopia da autonomia do sujeito em
relação as instituições; e são sem liderança.
Essa falta de liderança, para Castells (2013) deve ser interpretada não como
uma falta de líderes em potencial, mas como uma desconfiança da maioria dos
participantes do movimento em relação a qualquer forma de delegação de poder, uma
vez que a regra implícita é que sejam autogovernados. A autogestão, assim, mais do
que um procedimento organizacional, torna-se um objetivo político. E a horizontalidade
cumpre também a função de ser uma crítica à crise de representação.
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Gohn (2017) ainda fala em “novíssimos movimentos sociais”, referindo-se aos
criados ou firmados na cena pública na década de 2010. Para a autora, as
manifestações de rua no Brasil a partir de 2013 estão entre as novíssimas formas de
movimentos sociais. Ela esclarece que o novíssimo não é, em princípio, dotado de
virtualidades que o qualifique como bom ou progressista, não sendo, portanto, uma
categoria analítica, mas uma construção histórica. Gohn (2017) destaca como
característica dos novíssimos movimentos sociais o forte uso de mídias sociodigitais.
Sobre como pensar movimentos sociais e coletivos, a autora (2017, p.23) argumenta:
Um coletivo pode se transformar em movimento social ou
autodenominar-se movimento, ou articular-se a um conjunto de
outros coletivos que configuram um movimento social. Ou, ainda,
negar a forma movimento social, por considerá-la presa aos
modelos tradicionais de fazer política.
Em Junho de 2013 inúmeros manifestantes preferiam se autodenominar
pertencentes a coletivos do que se definirem enquanto movimento social. Não custa
lembrar que muitos manifestantes, além de expulsarem dos protestos os maiores
veículos de comunicação, também se opuseram a representantes de partidos políticos
e de movimentos sociais clássicos, numa rejeição às representações instituídas.
Gohn (2014) sugere que a categoria do militante passa a ser ressignificada como
“ativista social”, ator que ganha maior espaço com o avanço das mídias sociais. Cefäi
(2005, p.144) se refere às práticas comunicativas dos movimentos sociais que utilizam
as mídias sociais como “midiativismo” e afirma que os movimentos perceberam o partido
que podiam tirar do ciberespaço: “custos mínimos, uma maior simetria entre produtores
e consumidores de informação, uma ubiquidade imediata das mensagens sem qualquer
dilação no tempo, um formidável instrumento de comunicação e de coordenação entre
ativistas”.
As potencialidades técnicas dos recursos digitais influenciaram o imaginário de
boa parte do debate. Para Castells (2013) o ambiente de comunicação afeta a produção
de relações de poder na sociedade e a chegada da internet teria o papel de revigorar a
democracia pela possibilidade que cria de uma comunicação mais barata, rápida e com
alcance entre pessoas que talvez não entrariam em contato.
Por outro lado, alterações no próprio caminho de desenvolvimento das
tecnologias de comunicação e sua reapropriação pelo capital têm freado entusiasmos
excessivos, uma vez que tanto a grande mídia continua com forte influência no debate
público, como as mídias sociais continuam sob controle do Estado e das empresas de
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organização dessas redes, que assumem cada vez mais o papel de também monitorar
a visibilidade do que é publicado.
Salter (2004) argumenta que a tecnologia não é um instrumento neutro e que
sua estrutura constitutiva limita sua utilização, havendo por trás do desenvolvimento das
tecnologias um processo complexo e dinâmico que envolve diferentes atores, interesses
e contextos. Da Silva, Bragatto e Sampaio (2016, p. 29) corroboram com essa ideia
afirmando que as plataformas de mídias sociais “são geralmente, privadas e
organizadas através de regras e algoritmos que não são de conhecimento público e que
atendem interesses exclusivamente mercadológicos”. Assim, Estado e empresas de
organização de mídias sociais, seja na forma de leis e regulamentações ou da
manipulação do que é tornado visível, em busca de capitalização, fazem da mídia social
um espaço sob controle, cada vez mais vigiado e de autonomia relativa, podendo
comprometer a ideia de utilizá-la na reivindicação da comunicação como um direito
público.
Isso não acontece sem resistências, mas sim num ambiente de tensões, como
salientamos. O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC) e o
coletivo de comunicação Intervozes têm sido ativos em cobrar do Estado brasileiro
ações no sentido de garantir o “empoderamento digital”, pondo as tecnologias de
informação e comunicação como instrumentos a serem apropriados de forma ativa pelos
sujeitos e reclamando a web como espaço de exercício de direitos e vivência
democrática e não como local de prática de consumo, controle por grandes agentes e
de concentração de mercado. No documento “Direito à Comunicação e Internet: o
empoderamento digital como garantia deste direito no ambiente online” (2018), o
Intervozes lista as premissas da noção de empoderamento digital e coloca como a
primeira delas a indivisibilidade entre o direito à comunicação e outros direitos humanos.
O documento é concluído apontando cinco questões para a garantia do direito à
comunicação: acesso, apropriação tecnológica, diversidade, pluralidade e liberdade de
expressão, e privacidade.

Considerações finais
Este estudo busca contribuir para uma discussão inicial em relação a definição
dos coletivos de comunicação e destacar a emergência do fenômeno no Brasil.
Enfatizamos o contexto sócio-histórico de surgimento desses coletivos, inscritos em
mudanças que ultrapassam os discursos tecnodeterminista e/ou tecnotimistas em
relação ao papel democratizador da internet. Ainda apontamos em que medida esses
coletivos se inscrevem em ações de questionamentos ao jornalismo de caráter
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empresarial de formato dominante, tornando-se, no atual contexto, atores que se
colocam em situação de interrogar ou mesmo de se opor à chamada mídia tradicional,
enquanto buscam cumprir o papel de dar visibilidade a reivindicação da comunicação
como um direito. Por fim, avaliamos como os coletivos de comunicação se inserem no
processo mais amplo de reconfiguração dos movimentos sociais.
Todos esses movimentos não deixam de ser mediados e favorecidos pela
emergência de novos suportes tecnológicos, particularmente a proliferação de
smartphones e o uso intensivo das redes sociais como ferramentas de circulação de
informações. Contudo, não se pode esquecer - e aqui destacamos - que não existe um
consenso sobre o poder das mídias sociais, e com isso dos coletivos de comunicação,
como canais de inclusão de discursos, debates políticos e contribuição para as
democracias modernas. Além de concorrerem com veículos consolidados, os coletivos
encontram obstáculos nas leis e regulações do Estado e nas empresas controladoras
das mídias sociais. Movendo-se entre pressões e possibilidades, tornam-se importantes
no debate sobre o poder da mídia e o uso e oportunidades da comunicação. Tanto as
manifestações como os coletivos são grandes laboratórios de experimentação sobre
novas formas de operar a política e sobre outras formas de operar a comunicação.
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Os Direitos Humanos e o Tal do Ciberativismo
Fernanda Santos Santiago1
Em plena era informacional, compreender como as novas tecnologias da informação
e comunicação possibilitam novas formas para o exercício da cidadania, torna-se
um dos grandes desafios na contemporaneidade. Considerando que as redes
sociais digitais permitem o acesso à informação quase que de forma instantânea,
alguns movimentos sociais utilizam-na como uma das plataformas, quando não a
única, de comunicação entre Estado e sociedade civil. Nesse sentido, esta proposta
visa analisar a atuação de alguns grupos organizados em defesa dos direitos
humanos, mais especificamente, originários do município de Salvador - Ba. E
através da abordagem qualitativa procuro compreender como estes ciberativistas
atuam em defesa dos Direitos Humanos através da rede social digital - facebook, no
período de 2016 a 2017.
Palavras - chave: Direitos Humanos, Ciberativismo.

1

Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), atualmente cursando
a Licenciatura no mesmo curso e instituição.
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A dificuldade de expressão literária da experiência da tortura
A proposta desta comunicação é fazer uma reflexão sobre a dificuldade da expressão da
experiência da tortura, que estabelece uma separação radical entre os que foram
torturados e aqueles que, por não terem sido submetidos ao teste terrível de ter que se
defrontar com os limites do humano, devem se contentar com uma pálida ideia do
sofrimento impingido às vítimas que assistiram impotentes ao desabamento de todas
as suas certezas. A literatura de testemunho, composta por relatos de vítimas, ilustra o
que talvez seja o maior desafio de todo texto escrito: ter que expressar experiências
únicas, pois que pessoais, com o sentido de universalidade necessário para tornar
qualquer reflexão capaz de ser compreendida pelos seus interlocutores. Esta
interlocução só é possível quando se leva em conta a comunidade intelectual a que se
pertence e o que os alemães expressam pelo termo “geist”, no sentido do princípio do
pensamento e da atividade reflexiva do ser humano. É justamente o sentimento de
pertencimento a uma comunidade intelectual que se rompe ao passar pela experiência
traumática da tortura.
Aqueles que retornam do mundo dos mortos, tenha ele se materializado num porão de
ditatura latino-americana ou num campo de concentração da segunda guerra mundial,
são obrigados a escolher entre fugir para o futuro ou acertar contas com o passado. Para
os intelectuais, que são aqueles que depois escrevem relatos para testemunhar o que
passaram, a escrita é muito dolorosa, pois significa ter que se reaproximar de uma dupla
morte: a da crença na humanidade e à morte que foi vivenciada bem de perto mas que
ficou no passado, mais distante a cada dia que passa. O escritor espanhol Jorge
Semprún, que constitui uma referência essencial para esta reflexão, expressou em uma
1
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fórmula lapidar o seu estado de espírito antes de começar a escrever as suas memórias:
“Eu vivia na imortalidade desenvolta do morto vivo”. Paradoxalmente, a sua
reaproximação com a comunidade intelectual o reaproximou do mundo dos mortos.

Sobre a dificuldade de expressar o passado sombrio e a experiência da tortura por meio
de palavras, é bastante conhecida a frase de Elie Wiesel, deportado pelos nazistas no
campo de concentração de Buchenwald durante a segunda guerra mundial: “Eu tinha
muita coisa a dizer, mas me faltavam as palavras para dizê-lo.” Retirada do seu contexto,
o prefácio a A Noite, o relato que Wiesel escreveu ao sair do inferno e se deparar com a
indiferença dos seus interlocutores com relação à experiência terrível pela qual acabara
de passar, pode remeter à falta de intimidade do seu autor com o trabalho literário e o
processo da escrita. A leitura do livro evidencia justamente o contrário e o leitor é
imediatamente fisgado pelo relato que consegue descrever situações inimagináveis com
uma improvável leveza. Mas vamos ao texto de Elie Wiesel:
“Eu tinha muita coisa a dizer, mas me faltavam as palavras para dizê-lo.
Consciente da pobreza dos meus meios, eu via a linguagem se transformar em
obstáculo. Deveríamos ter inventado uma outra linguagem. Traída,
corrompida, pervertida pelo inimigo, como podíamos reabilitar e humanizar
a palavra? A fome, a sede, o medo, o transporte, a seleção, o fogo e a
chaminé: estas palavras significam certas coisas, mas naquele tempo elas
significavam outra coisa. Escrevendo na minha língua materna, igualmente
ferida, eu me detia a cada frase dizendo comigo mesmo: “Não é isso. ” E
recomeçava. Com outros verbos, outras imagens, outras lágrimas mudas.
Ainda não era isso. Mas “isso”, é o que exatamente? É o que escapa, o que se
esconde para não ser roubado, usurpado, profanado. As palavras existentes,
saídas do dicionário, me pareciam magras, pobres, pálidas. Quais delas
empregar para descrever a última viagem em vagões trancados em direção
ao desconhecido? E a descoberta de um universo demente e frio no qual era
humano ser desumano, no qual homens em uniforme disciplinados e
educados vinham para matar, enquanto que as crianças espantadas e os
idosos esgotados chegavam para morrer? E a separação, na noite em chamas,
2
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a ruptura de todos os laços, o esfacelamento de toda uma família, de toda
uma comunidade? E o desaparecimento de uma menininha judia quieta e
bela, de cabelos de ouro e sorriso triste, morta com a sua mãe, na noite
mesmo da sua chegada? Como evocar sem que a mão trema e que o coração
se parta para sempre?
Bem lá no fundo de si próprio, a testemunha sabia, como o sabe ainda
algumas vezes, que o seu testemunho não será recebido. Apenas os que
conheceram Auschwitz sabem o que era. Os outros não o saberão jamais. Ao
menos compreenderão?
Poderão compreender, eles para quem é um dever humano, nobre e
imperativo proteger os fracos, cuidar dos doentes, amar as crianças e
respeitar e fazer respeitar a sabedoria dos velhos, sim, poderão compreender
como, neste universo maldito, os mestres insistiam em torturar os fracos,
matar os doentes, massacrar as crianças e os velhos?
Será porque o testemunho se exprime tão mal? A razão é diferente. Não é
porque, desajeitado, ele se expressa pobremente que vocês não conseguem
compreender; é porque vocês não podem compreender que ele se expresse
de maneira tão pobre.
Contudo, bem no fundo do seu ser ele sabia que nesta situação é proibido se
calar, mesmo que seja difícil senão impossível falar.
Era preciso, portanto, perseverar. E falar sem palavras. E tentar se fiar ao
silêncio que as habita, as envolve e as ultrapassa. E tudo isso, com o
sentimento que um punhado de cinzas lá, em Birkenau, pesa mais do que
todos os relatos sobre este local de maldição. Pois, apesar de todos os meus
esforços para dizer o indizível, “ainda não é isso”. (Wiesel, 1958: 11-14)

Aliás, é significativo que o título do manuscrito em Yiddish que foi a primeira versão do
livro tenha sido intitulado “E o mundo se calava”.
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Deve-se considerar, também, que a dificuldade em transmitir aos interlocutores a
experiência da tortura está relacionada a um certo pudor que as vítimas têm em
incomodar os que nunca passaram por ela com relatos dolorosos e pessoais.
Autor de um relato clássico sobre a tortura, Jean Améry pode nos ajudar com as suas
reflexões:
“Não seria razoável querer descrever as dores que eu sentia nesse
momento. Seria “como um ferro em brasa nas minhas costas”? Ou “como se
me tivessem enfiado uma estaca na nuca”? Uma metáfora sucederia a outra.
Rodaríamos em falso em um interminável carrossel de analogias. A dor era
o que era, não há nada a dizer além disso. As características das sensações
são incomparáveis e indescritíveis. Elas marcam os limites da nossa
capacidade de comunicação verbal. Quem desejasse partilhar essa dor com
outro seria obrigado a infligi-la, tornando-se um torturador. ” (Améry: 2013,
68)
Nas suas reflexões sobre a barbárie da experiência nazista, Hannah Arendt define os
crimes contra a humanidade como “crimes que não se pode punir nem perdoar”. São
crimes que não se pode punir, pois para isso seria preciso que estivessem previstos nos
códigos penais. Mas para constarem nos códigos, seria necessário que a possibilidade
de tais ações criminosas fizesse parte da nossa concepção de sociedade, o que por si só
negaria o próprio conceito de sociedade. Mas não se pode simplesmente perdoar esses
crimes por absoluta impossibilidade em puni-los. Poderíamos, talvez, fazer uma analogia
com esta formulação e propor uma definição para a literatura de testemunho como
“relatos de experiências que não se pode expressar nem calar”. Não se pode expressar
porque não há palavras ou vocabulário adequado para isso, ao mesmo tempo que a
opção por calar tais experiências coloca em xeque a própria concepção de humanidade
e a função da linguagem.
Na resenha que fez do relato autobiográfico de Jorge Semprún, A Grande Viagem, Jean
Blot explicita o que está em jogo:
“Não se trata de descrever ou de narrar. A descrição interessa apenas à razão,
a narração se dirige apenas à curiosidade. A literatura começa além disso. (...)
4
114

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

Antelme, Rousset, outros ainda provaram que a inteligência estava a salvo e
dominava o pior terror. Semprún, em A Grande Viagem, fez mais ainda, me
parece. É o homem como um todo, inteligência e sensibilidade, que sai
triunfante da desventura. Ao mesmo tempo, é a literatura que se salvou. Pois
se ela fosse incapaz de expressar o fato concentracionário, ela não seria muito
mais do que uma arte recreativa. ” (Semprún, 2012: 53)
Pois o verdadeiro testemunho seria o daqueles que jamais retornarão, como decreta
Primo Levi numa passagem terrível de I sommersi e i salvati:
“Eu o repito, nós, os sobreviventes, nós não somos os verdadeiros testemunhos.
Aí está uma noção que perturba e da qual tomei consciência aos poucos, ao ler
as lembranças dos outros e ao reler as minhas com vários anos de distância. Nós,
os sobreviventes, somos uma minoria não somente exígua, mas anormal: somos
aqueles que, graças à prevaricação, a habilidade ou a sorte, não atingiram o
fundo. Os que o fizeram, que viram a Górgone, não retornaram para contar, ou
se calaram, mas são eles, esses “muçulmanos”, esses submersos, os
testemunhos integrais, aqueles cujo depoimento teria tido uma significação
geral. Eles são a regra, nós a exceção. ” (Levi, 1989: 82)
Os autores de relatos de tortura indicam com frequência os limites do seu testemunho.
É, inclusive, a partir destas restrições que foi elaborada a ideia do indizível da experiência
concentracionária. Cabem aqui uma série de metáforas com o universo e o vocabulário
cinematográficos, talvez porque remetam ao universo onírico dos sonhos e pesadelos.
“A tarefa que nos cabe é a de realizar o negativo: o positivo já nos foi concedido.
” Franz Kafka (Pessanha, 2015: 63)
“Diz o verdadeiro quem diz a sombra. ” Paul Celan (Semprún, 2012: 963)
“Mas justamente porque nós, os vivos, nós não estamos sós, nós devemos evitar
escrever como se estivéssemos sós. ” Primo Levi (Semprún, 2012: 960)
Esta relação do escritor com o leitor, presente aliás em qualquer literatura, adquire
contornos dramáticos quando se trata da literatura de testemunho, pois o que está em
jogo é a sobrevivência do autor, seja nos porões do inferno ou na aparente irrealidade
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do presente, enquanto um último e frágil elo entre o suplício das vítimas e o mundo de
hoje que gostaria a todo custo de negar os horrores de ontem. Questionado
precisamente a este respeito, Jorge Semprún responde a um entrevistador que
pergunta se a ficção não deveria se impor regras particulares desde a ofensiva
negacionista nos seguintes termos: “A condição essencial é não trapacear! Nunca
construir uma ficção sobre fatos que comprometam moralmente o testemunho. Não
tenho o direito, por exemplo, de inventar o judeu moribundo que canta o kaddish no
morredouro de Buchenwald. É uma regra que me imponho desde sempre. Mas a
aparição do negacionismo apenas reforça esta necessidade. ” (Semprún, 2012: 75)
Se de um lado uma certa dose de ficção é necessária para tornar a realidade da tortura
palatável ou até comunicável aos que nunca passaram por esta experiência dolorosa,
por outro lado, há sempre o risco de passar a impressão de que os fatos narrados foram
exagerados, quando na verdade o próprio pudor dos autores de relatos de testemunho
deixa entrever justamente o contrário. O que está em jogo é muito sério, pois o risco de
não serem compreendidos é mais assustador do que as lembranças do inferno. Isto
explica porque a literatura de testemunho nunca está livre de tensões. Jorge Semprún
exprime claramente esse dilema no trecho autobiográfico a seguir, no qual narra a sua
saída da vida de militante comunista clandestino:
“Assim, em 1964, eu tinha sido obrigado a voltar a ser eu mesmo. De sê-lo,
melhor dizendo, pois eu nunca tinha ainda sido verdadeiramente eu mesmo.
Eu só tinha sido eu mesmo, em todo caso, desde o meu retorno de Buchenwald,
como um projeto incerto, um sonho confuso. Eu só podia ser eu mesmo, na
verdade, enquanto escritor e a escrita tinha se me tornado impossível. Tinha se
me tornado impossível ser eu mesmo. Desde o mês de janeiro de 1946, em
Ascona, no Ticino, eu havia abandonado o livro no qual eu tentava escrever
sobre a minha experiência de Buchenwald. Eu tinha sido forçado a tomar esta
decisão para sobreviver, literalmente. Eu bem sei que Primo Levi só retornou à
vida per meio e através da escrita de Se questo é um uomo. Minha aventura
havia sido diferente: a escrita me enclausurava na prisão da morte, me asfixiava
seguramente. Era preciso escolher entre a escrita ou a vida, escolhi esta última.
Escolhi um longo tratamento de afasia, de amnésia deliberada, para reviver. Ou
6
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para sobreviver. Escolhi com o mesmo impulso a ilusão de um futuro, por meio
do engajamento político, uma vez que o engajamento à escrita me trazia de
volta ao aprisionamento da memória e da morte. É assim que me tornei um
outro Federico Sanchez, para continuar a ser alguém.

Mas

em

1964,

Federico Sanchez tinha desaparecido, provisoriamente, pelo menos, devolvido
às tenebras exteriores. Eu tinha tornado a ser eu mesmo – este outro que nunca
tinha ainda sido – graças a um livro, A Grande Viagem. O livro que eu não tinha
conseguido escrever em 1945. Uma das variações possíveis deste livro, melhor
dizendo: elas eram virtualmente infinitas. Elas o são ainda, aliás. Quero dizer:
nunca haverá versão definitiva deste livro, jamais. Será sempre preciso
recomeçar. ” (Semprún, 1993: 26-27)
Ao final do relato que escreveu sobre a sua experiência da tortura nos porões da
ditadura militar no Brasil, Flávio Tavares se pergunta: “Agora que chego ao fim,
pergunto-me o que me angustiou mais: ter vivido o que vivi ou ter rememorado, aqui,
tudo o que quis escrever? ” (Tavares, 2005: 289)
Por fim, gostaria de encerrar esta comunicação com a reflexão de Elaine Scarry sobre a
dor e a dificuldade intrínseca da sua expressão. No seu livro The body in pain, ela
relaciona três assuntos: primeiramente, a dificuldade de expressar a dor física; em
segundo lugar, as complicações políticas e de percepção que se originam dessa
dificuldade; e terceiramente, a natureza da expressão tanto material quanto verbal ou,
mais simplesmente, a natureza da criação humana. Nas suas palavras, “a dor física não
tem voz, mas quando ela finalmente encontra uma voz, ela começa por contar uma
história, e a história que é contada é sobre a inseparabilidade destes três assuntos. ”
(Scarry, 1985: 3)
“O que quer que seja o alcance da dor, ” afirma Elaine Scarry, “é atingido em parte pela
sua impossibilidade de ser compartilhada, e o que assegura essa impossibilidade de
compartilhamento é a sua resistência à linguagem. ” (Scarry, 1985: 4). Esta autora ilustra
o seu argumento com uma reflexão da escritora Virginia Wolf que afirmou:
“A língua inglesa, que pode expressar os pensamentos de Hamlet e a tragédia de Lear
não tem palavras para o calafrio ou a dor de cabeça... Qualquer estudante secundarista
7
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ao se apaixonar tem Shakespeare ou Keats para expressar os seus sentimentos por ela,
mas deixe um sofredor tentar descrever a sua dor de cabeça para um médico e a
linguagem se torna árida no ato. ” Ao que Elaine Scarry acrescenta que “a dor física não
somente resiste à linguagem, mas a destrói ativamente, resultando numa imediata
reversão a um estado anterior à linguagem, para os sons e grunhidos que o ser humano
profere antes de aprender a falar. ” (Scarry, 1985: 4)
Tudo se resume, portanto, à necessidade imperiosa de criar uma nova linguagem capaz
de transmitir a experiência pessoal da dor, que o próprio autor tem dificuldade em
rememorar num discurso que faça sentido para um leitor que não tem a mais pálida
ideia dos suplícios aos quais o autor foi submetido. Como se a criação deste novo mundo
permitisse domesticar essa dor da qual não será nunca mais possível se separar. Em
Lições de literatura, Vladimir Nabokov assegura que “a obra de arte é sempre a criação
de um novo mundo. ” (Nabokov, 2015: 37)
Vou terminar com um diálogo de Semprún que exprime bem esta ideia, quando
interrogado por um soldado alemão na prisão da cidade francesa de Auxerre:
“Warum sind Sie verhaftet?1 Pergunta o soldado. É uma pergunta pertinente, é
preciso dizer. É a pergunta que, neste momento preciso, vai mais longe que
qualquer outra pergunta possível. Porque estou preso? Responder a esta
pergunta, é não somente dizer quem sou eu, mas também quem são todos os
que neste momento estão sendo presos. É uma pergunta que vai nos projetar
do particular ao geral, com uma grande facilidade. Porque estou preso, isto é,
porque estamos presos, porque estão prendendo, em geral? Qual é a
semelhança entre todos estes seres diversos, não essenciais na maioria das
vezes, que estão sendo presos? Mas é uma pergunta que vai ainda mais longe.
Ao questionar o porquê da minha prisão, cairemos do outro lado da pergunta.
Pois se estou preso, porque me prenderam, porque há aqueles que prendem e
aqueles que são presos. Ao me perguntar: porque o senhor está preso? ele me
pergunta também, e no mesmo movimento: porque estou aqui a vigiá-lo?
Porque recebi ordens de atirar sobre o senhor, se o senhor tentar fugir? Quem

1

Porque o senhor se encontra preso?
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sou eu, em suma? Eis o que ele me pergunta, este soldado alemão. Ou seja, é
uma pergunta que vai longe. (Semprún, 1963: 50-51)
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