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Resumo 
 

Este artigo tem por objetivo fazer uma breve revisão literária sobre as teorias dos 

movimentos sociais, tentando, por meio da análise de categorias estabelecidas 

nos variados paradigmas, identificar o tipo de ação coletiva que ocorreu no Brasil 

durante o ano de 2013, especialmente no mês de junho, em que milhões de 

brasileiros foram às ruas protestar contra a péssima qualidade dos serviços 

públicos e contra a corrupção, bem como observar como organizações de 

movimentos sociais utilizam da comunicação em prol de suas mobilizações. Tal 

discussão faz parte de projeto de pesquisa que estuda o potencial de mobilização 

dos processos comunicativos em redes sociais digitais visando a participação do 

cidadão em manifestações coletivas. Tem como pilares teóricos três vértices: a 

Comunicação Pública enquanto diálogo entre sociedade, Estado e Governo na 

Esfera Pública virtual; a Comunicação Horizontal nas plataformas de Redes 

Sociais On-line e os Novos Movimentos Sociais na sociedade informacional. Os 

três vértices formam um triângulo no qual graficamente estaria representada a 

comunicação cidadã como pressuposto fundamental para uma sociedade solidária 

                                                            
1 Trabalho apresentado no GT 8 Comunicación Popular, Comunitária e Cuidadanía do XII 
Congresso da Associação Latino Americana de Investigadores da Comunicação-ALAIC 2014.  



 

 
 

e democrática. Ressalte-se, porém, que apenas o primeiro dos três vértices será 

tratado neste artigo. 

 

Palavras-chave: movimentos sociais, protestos no Brasil, redes sociais digitais 

 
Os protestos brasileiros 
 

Os protestos e manifestações de rua em série que tomaram conta do Brasil no 

ano de 2013, com mais intensidade no mês de junho, suscitaram debates 

acadêmicos e de intelectuais sobre o estabelecimento ou não de um novo 

paradigma dos movimentos sociais. Tais manifestações que ocorreram em todo o 

país chegando a mobilizar, por exemplo, mais de 1 milhão e 500 mil brasileiros em 

mais de 500 cidades brasileiras em um único dia, o dia 20/06/20132, não se 

enquadram nas categorias analíticas até então teorizadas sobre os movimentos 

sociais.  

 

O principal componente apontado por alguns analistas foi a presença das redes 

sociais digitais como fator que potencializou a participação dos brasileiros nas 

ruas e praças do país. Alguns autores como Viana(2013), Fagnani(2013) e 

Arbache (2014), no entanto, discordam da nomenclatura dada a esses protestos 

de que seriam movimentos sociais, mas sim, manifestações populares ou ações 

coletivas. Por outro lado, outros especialistas como: Maria Alice Carvalho(2013) e 

Luiz Verneck Vianna(2013) caracterizam os acontecimentos de junho de 2013 não 

só como movimento social, mas como início de uma revolução. 

 

Na tradição acadêmica da Teoria dos Movimentos Sociais, pesquisadores de 

diversos países estudam, por meio de pesquisa empírica e teórica, desde a 

                                                            
2 Fonte: Infográfico Mapa dos Protestos Portal G1- Acesso em 30/06/2013. Disponível em 
http://g1.globo.com/brasil/protestos-2013/infografico/platb/.  
 



 

 
 

década de 1950-1960, uma série de categorias que dão suporte aos conceitos e 

teorias das ações dos atores sociais coletivos. 

 

A princípio faz-se necessária uma breve revisão do tema sob a ótica desse campo 

de estudos na área da Sociologia. Ressalva-se que os movimentos sociais em si 

não são objeto de estudo desta pesquisa, mas sim o potencial de comunicação 

existente no ambiente on-line. Esta revisão visa observar as categorias analíticas 

e compará-las com as categorias observadas durante as manifestações de rua do 

Brasil no ano de 2013, especialmente nas redes sociais digitais. 

 

Uma breve leitura das principais abordagens teóricas dos movimentos 
sociais 
 

A brasileira Maria da Glória Gohn (2007, 2009) pesquisa os movimentos sociais há 

alguns anos e relata pelo menos quatro momentos que servem de divisa para os 

paradigmas existentes nesse campo de pesquisa que são: Teorias Clássicas 

Norte-americanas (até os anos 60), Teorias Contemporâneas - da Mobilização de 

Recursos e da Mobilização Política - EUA (a partir dos anos 1960), Novos 

Movimentos Sociais - na Europa (a partir dos anos 1960) e na América Latina (a 

partir dos anos de 1970). Castells (2013), no entanto, continuando estudos na 

área elenca um novo paradigma na Teoria dos Movimentos Sociais: os 

Movimentos Sociais em Redes Digitais também conhecidos por Movimentos 

Sociais Globais (a partir de 1990). 

 

O primeiro paradigma é o das Teorias Clássicas sobre Ações Coletivas cujo 

enfoque é psicossociológico e tem como base teórica o interacionismo simbólico 

da Escola de Chicago. Seus teóricos acreditavam que as ações coletivas eram 

frutos de tensões sociais e conflitos que necessitam ser solucionados e 

apaziguados. Para a teoria baseada nos ideais funcionalistas, o comportamento 



 

 
 

coletivo era tido como uma desordem ou formas de controle que estariam se 

desintegrando. Tinham a visão de sociedade de massa de Gustave Le Bom e 

Gabriel Tarde, os quais afirmavam que o comportamento coletivo é cego e 

irracional, fruto de anomia e de condições estruturais de carências, privações ou 

desviantes (GOHN, 2007, p.20).  

 

No segundo momento, ainda em território americano, desenvolveram-se teorias 

contemporâneas tais como a Teoria da Mobilização de Recursos (MR). Esta 

rejeitou a perspectiva psicossocial das teorias clássicas porque estas 

consideravam o comportamento coletivo como irracional e patológico além de 

valorizar o ator individual, seus sentimentos, descontentamentos, todos de origem 

pessoal.  

 

Autores como McCarthy, Gusfield e Tilly, nos anos de 1970, enquadravam os 

movimentos sociais nas categorias funcionalistas: organizações, estruturas e 

instituições que lutavam pelos direitos de novos atores sociais em manifestações 

contra a Guerra no Vietnã e pela paz, movimento feminista e nova classe média 

em luta por direitos civis. Para a MR os movimentos sociais jogam no mesmo 

campo que outros atores coletivos como lobbies e partidos políticos e disputam 

com esses, os recursos financeiros e por visibilidade na mídia. Esta teoria sofreu 

uma série de críticas devido à visão burocrática e a racionalidade instrumental da 

ação coletiva segundo a lógica custo-benefício.  

 

Ainda no paradigma das teorias contemporâneas surgiu nos estudos norte-

americanos, a Teoria da Mobilização Política (MP), que segundo Gohn (2007, 

p.77) destacava o processo político e o campo da cultura para interpretação das 

ações coletivas. São valorizadas a linguagem, as idéias, os símbolos, as 

ideologias e as práticas de resistência cultural tais como movimentos contra o 

racismo, ecológicos, de medicina alternativa, direitos dos animais e dos gays e 



 

 
 

lésbicas. O paradigma marxista e elementos do interacionismo simbólico são 

reativados com destaque para a identidade coletiva, a solidariedade e a 

consciência no contexto político em que estão inseridos (GOHN, 2007, p.79). 

 
Os Novos Movimentos Sociais na Europa e América Latina 

 

Os estudos europeus sobre os movimentos sociais também se iniciaram na 

década de 1960, porém com enfoque na cultura enquanto conjunto fixo e 

predeterminado de normas e valores herdados do passado, passando a ser uma 

dimensão da vida política e de práticas sociais (Gohn, 2007, p.122). Esses 

estudos ficaram conhecidos como teorias dos Novos Movimentos Sociais (NMS).  

 

Eles se caracterizam por analisar os atores mediante as ações coletivas e 

identidade. O movimento cresce em função da defesa dessa identidade. Há nítido 

contraste ideológico com o movimento da classe trabalhadora, de operários ou 

camponeses, de concepção marxista chamados de velhos movimentos e os 

NMS.Recusam a política de cooperação entre as agências estatais e os sindicatos 

e focam direitos civis e sociais.(Gohn, 2001, p.123)  

 

Gohn (2007, p.125) destaca ainda outras características dos NMS que seriam a 

descentralização administrativa, sem hierarquias internas, com estruturas 

colegiadas; são abertos, participativos e fluidos; o coletivo está acima do 

individual, porém envolvem aspectos pessoais e íntimos da vida como os direitos 

fundamentais; são plurais em ideias e valores; as orientações são pragmáticas; 

utilizam táticas radicais de mobilização.  

 

A teoria dos NMS, na visão de Gohn (2007, p.135) constitui-se em um paradigma 

eclético, pois nesta nomenclatura se encontram nomes como o do francês Alain 

Touraine, de visão acionalista, o italiano Alberto Melucci, da linha psicossocial, o 



 

 
 

histórico-político Claus Offe da Alemanha, os históricos-estruturais Castells, Borja 

Lojkine e os neomarxistas Hobsbawn, Rude e E. Tompson. 

 

Para Touraine (1997, p.127), sociólogo que há mais tempo estuda os movimentos 

sociais, “toda ação é uma resposta a um estímulo social... os movimentos sociais 

são ações de um ator coletivo”. Gohn (2007, p.143) observa que o francês instituiu 

a categoria de análise “sujeito histórico” ao invés de classe social - categoria do 

marxismo ortodoxo, enfatizando o “papel dos indivíduos que são agentes 

dinâmicos, produtores de reivindicações e demandas e não simples 

representantes de papéis atribuídos pelo lugar que ocupam no sistema de 

produção”. Afirmou que os atuais movimentos em muito se diferem das antigas 

ações coletivas ligadas aos movimentos históricos, tais como o movimento 

operário na Europa, próprio da sociedade industrial: 

 

As primeiras explosões revolucionárias do mundo moderno 

pretenderam criar uma sociedade de iguais e de puros, 

simultaneamente, libertos da miséria e da dominação dos 

senhores. Estes movimentos procuraram instaurar um poder 

popular absoluto, igualitário e a destruição dos privilégios. A 

partir de agora, nos países mais industrializados, qualquer 

movimento social só pode ter ações coletivas diretamente 

dirigidas para a afirmação e para a defesa dos direitos do 

Sujeito, da sua liberdade e da sua igualdade. Neste sentido, 

podemos afirmar que os movimentos sociais se tornaram 

movimentos morais, enquanto no passado tinham sido 

religiosos, políticos ou econômicos. (TORAINE, 1997, p.132). 

 

O italiano Alberto Melucci leva os créditos pela criação da categoria ‘identidade 

coletiva’ nos NMS. Ele combinou análises da subjetividade humana com análises 



 

 
 

político-ideológicas estabelecendo diferenças entre o movimento operário e os 

movimentos culturais com foco nas necessidades individuais.  

 

Dou à identidade coletiva uma definição interativa e 

compartilhada, que vários indivíduos produzem acerca das 

orientações da ação e campo de oportunidades e de vínculos 

no qual ela se coloca: interativa e compartilhada significa 

construída e negociada através de um processo repetido de 

ativação das relações que ligam os atores. (MELUCCI, 2001, 

p.69). 

 

Para ele as ações coletivas mais comuns eram: revoluções, violência, 

comportamento de multidão e conflitos. Sobre identidade coletiva o italiano crê ser 

esta construída e reativada na dinâmica das relações sociais entre os membros de 

determinado grupo ou comunidade, o que para ele, implica interações, cognição e 

dimensões afetivas e emocionais: 

 

Considerado um neomarxista Clauss Offe (1992) analisou os NMS no aspecto 

sócio-político e descreveu os principais tipos de ações coletivas que tais 

movimentos realizavam. Descreveu Offe (1992) três fenômenos observados no 

novo paradigma: o aumento de ideologias e de atitudes participativas que levam 

as pessoas a se servirem cada vez mais do repertório dos direitos democráticos 

existentes; o uso crescente de formas não institucionais o não convencionais de 

participação política, como protestos, manifestações e greves; e as exigências 

políticas e os conflitos políticos relacionados com questões que costumavam 

serem temas morais como o aborto, a humanização do trabalho, mais que os 

estritamente políticos. Citou os movimentos estudantil, feminista, de liberação 

sexual, de cidadãos, ecológicos, de consumidores e usuários de serviços, de 

minorias étnicas e linguísticas, de contraculturas, questões de saneamento, saúde 



 

 
 

e pela paz.  

 

Na América Latina, a brasileira Ilse Scherer-Warren (1996, p.14) descreve os 

primeiros movimentos (1959-1970) como ligados aos movimentos de lutas de 

classes. A teoria produzida neste período via as sociedades sob dois enfoques: o 

marxista que analisava os processos de dependência do país frente aos países 

ocidentais e o funcionalista que apontava o processo de modernização do país. 

Eram análises macrossociais das estruturas desses países. 

 

Num segundo período (anos 70), as ações se referiam à resistência de grupos 

durante os regimes da Ditadura Militar destacando as articulações popular-

democráticas. No terceiro período (anos 80) a autora descreve os anos já com a 

redemocratização da sociedade, em que ocorreram os movimentos de base, com 

a presença de intelectuais e religiosos que apoiam associações, incluindo neste 

período a visão da cultura popular como positiva no terreno das resistências e as 

análises passam para o terreno do microssocial. Nos anos 1990 surgem novos 

temas e firmam-se as ONGs (Organizações Não Governamentais) como 

intermediadoras dos conflitos entre atores sociais e instâncias de representação 

do Estado. A partir dos anos 2000 a pesquisadora centra seus estudos na 

constituição de redes de organizações. 

 
As Redes de Movimentos Sociais  
 

Ilse Scherer-Warren (2006), analisou a formação de redes sociais de apoio como 

uma tendência das ações coletivas no final do século XX, cujo fim seria o 

intercâmbio de ideais, planejamento, apoio e suporte entre instituições do Terceiro 

Setor a fim de terem mais força e legitimidade nas ações coletivas que planejam e 

executam, seja de conflito como de negociação de pautas junto ao Estado. 

 



 

 
 

Tais organizações para a autora (2006, p.111) seriam “os fóruns da sociedade civil, 

as associações nacionais de ONGs e as redes de redes que buscam se relacionar 

entre si para o empoderamento da sociedade civil”. Ela destaca que essas redes 

somente são possíveis de se formarem porque existem meios técnicos tais como 

“internet e e-mails” que são práticas cotidianas uma vez que os encontros 

presenciais são mais esporádicos. Scherer-Warren (2006, p.112) descreve que 

tais redes podem articular grandes manifestações públicas que incluem 

simpatizantes “através da mídia e efeitos simbólicos para os próprios 

manifestantes e para a sociedade em geral, como uma forma de pressão política 

das mais expressivas no espaço público contemporâneo”. 

 

Para essa autora (1999, p.28), a organização em rede possibilita não somente o 

intercâmbio de forças em prol de lutas em comum, mas a “construção de uma 

nova utopia de democracia, em que as relações políticas sejam mais 

horizontalizadas” além de proporcionar “maior reconhecimento e respeito à 

diversidade cultural e pluralismo ideológico”. 

 
Movimentos Sociais em Redes Digitais 
 

Os protestos que ocorreram no Brasil durante o ano de 2013, com mais 

intensidade no final do outono, despertam a comunidade acadêmica das Ciências 

Sociais para o estabelecimento de uma nova categoria de análise dos movimentos 

sociais e que tem sido defendida há alguns anos pelo sociólogo espanhol Manuel 

Castells. 

 

Ele é uma referência européia nos estudos dos Novos Movimentos Sociais aos 

quais chamou de Movimentos Sociais Urbanos (MSU). Seus primeiros estudos 

tinham o marxismo como embasamento teórico, mas a partir dos anos 80, se 

aproximaram das idéias de Touraine. Para Castells (1983, p.278) os “MSUs são 



 

 
 

práticas coletivas conscientes originárias de problemas urbanos que geram 

mudança no sistema urbano, na cultura local e nas instituições políticas”.  

 

Ele focou seus estudos no potencial que a internet dispõe para a mobilização de 

grupos para a ação coletiva, especialmente sendo a “base material que permite a 

esses movimentos engajarem-se na produção de uma nova sociedade” além de 

transformar a Internet “de ferramenta organizacional ela se converte também 

numa alavanca de transformação social”. (Castells, 2003, p.119). 

 

Segundo Castells (2013, p.163) a internet se ajusta aos movimentos sociais 

porque basicamente possuem as mesmas características, tais como autonomia, 

redes horizontais que favorecem “a cooperação e a solidariedade e ao mesmo 

tempo em que reduz a necessidade de liderança formal; são plataformas 

multimoldais que criam companheirismo”. 

 

Ele estudou o movimento Zapatista em 1994 que ocorreu na divisa do México com 

a Guatemala, como exemplo de um dos primeiros a utilizar da nova ambiência on-

line para expandir seu poder de divulgação e legitimação de suas ações junto à 

sociedade.  

 

O sucesso dos zapatistas deveu-se, em grande parte, à sua 

estratégia de comunicação, a tal ponto que eles podem ser 

considerados o primeiro movimento de guerrilha 

informacional... A utilização amplamente difundida da internet 

permitiu aos zapatistas disseminarem informações e sua 

causa a todo o mundo de forma praticamente instantânea, e 

estabelecerem uma rede de grupos de apoio que ajudaram a 

criar um movimento internacional de opinião pública que 

praticamente impossibilitou o governo mexicano de fazer uso 



 

 
 

da repressão em larga escala. As imagens e as informações 

provenientes dos zapatistas, e a respeito deles, atuaram de 

maneira decisiva sobre a economia a política mexicanas. 

(CASTELLS, 1999, p.105). 

 

Um dos motivos pelos quais Castells se mostra otimista com o uso da internet 

pelos participantes de movimentos sociais é no estabelecimento do que ele chama 

de contra-poder, uma vez que os sistemas de comunicação se constituem em 

redes de construção de poder, já que detém a hegemonia e a legitimidade do 

discurso, o que gera construção de significados no mundo contemporâneo: 

 

Os movimentos sociais exercem o contra-poder construindo-

se, em primeiro lugar, mediante um processo de 

comunicação autônoma, livre do controle dos que detém o 

poder institucional. Como os meios de comunicação de 

massa são amplamente controlados por governos e 

empresas de mídia, na sociedade em rede a autonomia de 

comunicação é basicamente construída nas redes da internet 

e nas plataformas de comunicação sem fio. As redes sociais 

digitais oferecem a possibilidade de deliberar sobre e 

coordenar as ações de forma amplamente desimpedida. 

(CASTELLS, 2013, p.14). 

 

O sociólogo espanhol elenca algumas categorias de análise, conforme 

reproduzimos no quadro abaixo, em seu mais recente livro. A proposta de Castells 

é analisar o que ele denomina de Movimentos em Redes Digitais (MRD). Por meio 

da pesquisa empírica e a partir da observação participante e coleta de dados em 

fontes documentais, Castells analisou os seguintes movimentos: Panelaço na 

Islândia e A Primavera Árabe, em 2010; movimento das Indignadas de Madri, na 



 

 
 

Espanha e o Occupy Wall Street, nos Estados Unidos em 2011.  

 

As categorias estabelecidas pelo autor (2013, p.160-165) naquelas ações 

coletivas que ocorreram na Europa e nos EUA, podem ser analogamente 

aplicadas ao movimento que ocorreu no Brasil durante o mês de junho de 2013. 

Conforme fontes documentais em jornais de circulação nacional disponibilizados 

em seus sítios na internet, tais como notícias, análises de comentaristas e outros, 

pode-se deduzir que as categorias elencadas por Castells encontram eco no que 

foi observado durante as manifestações brasileiras. Observemos no quadro: 

 

CATEGORIAS ESTABELECIDAS POR 
CASTELLS (2013) 

O QUE RELATAM JORNAIS E REVISTAS 
DO BRASIL  

Apesar de se iniciarem nas redes de sites 
da internet, os movimentos se tornam um 
movimento ao ocupar o espaço urbano, 
geralmente prédios simbólicos. Este 
espaço on-line e off-line o autor chama de 
‘espaço da autonomia’. 

O movimento no Brasil foi sendo pautado 
pela opinião pública via Facebook e Twitter 
e pode ser comprovado por meio de várias 
‘hashtags’ tais como #ogiganteacordou; 
#vemprarua; #obrasilacordou, 
#contraaumentodobusão, 
#verasqueumfilhoteunaofogealuta, entre 
outras. Usuários dessas e outras redes 
sociais foram às ruas durante semanas do 
mês de junho em 2013, conforme dados do 
site: tweetlevel.edelmam.com/topicsearch . 

São movimentos simultaneamente globais 
e locais 

Ocuparam ruas e praças de várias 
cidades, inclusive no interior do país, e 
mobilizaram brasileiros em vários países, 
solidários aos manifestantes que foram 
alvos da repressão policial, especialmente 
em São Paulo, nos dias 12 e 13 de junho 
de 2013. 
Dados:g1.globo.com/infográfico/platb 

São atemporais, pois têm suas próprias 
formas de tempo, vivem experiências no 
presente e projetam novas formas de vida 
“no futuro do processo de construção 
histórica”. 

Pelos cartazes expostos nas ruas podia-se 
ler: “Desculpe os transtornos, estamos 
mudando o país”; “Estamos reformando o 
país”, “Queremos hospitais e escolas 
padrão Fifa”. Fonte: google.com/images 

São desencadeados por uma centelha de No caso brasileiro, a violência da polícia de 



 

 
 

indignação, um evento específico com 
impacto e que geram emoções.Na 
Primavera Árabe a autoimulação de um 
jovem feirante na Tunísia foi o evento que 
desencadeou o movimento. 

São Paulo na avenida Paulista nos 
primeiros protestos que ocorreram no país, 
foi como um estopim, desencadeando a 
solidariedade em rede tanto no Brasil como 
em outros países. cartacapital.com.br 

São movimentos virais, seguindo a lógica 
das redes da internet. 

Por meio de posts nas redes sociais que 
são retuitados ou compartilhados no perfil 
do usuário a mobilização se propaga entre 
os grupos de amigos que seguem uns aos 
outros, à semelhança de um vírus que 
contagia os que entram em contato. 

A passagem da indignação à esperança se 
dá por deliberação no espaço da 
autonomia. 

O espaço de autonomia ocorreu quando os 
brasileiros saíram da internet e foram 
pessoalmente às ruas manifestar sua 
indignação. Fonte: noticias.uol.com.br/ 
www1.folha.uol.com.br 

A horizontalidade das redes favorece a 
cooperação e a solidariedade, ao mesmo 
tempo, reduz a necessidade de liderança 
formal. 

Em vários perfis surgiram grupos que 
convocavam os demais seguidores para a 
manifestação. Cada grupo atinge sua rede 
de amigos.Ex: Grupos fechados no 
Facebook criados no perfil de usuários: 
Frente de Luta contra o Aumento do 
Onibus/ Movimento Passe Livre/ Acorda 
Brasil/Movimento contra o aumento da 
passagem/Vem pra rua Brasil/Movimento 
contra Corrupção entre outros. 

São profundamente autorreflexivos. As reivindicações se iniciam com posts que 
são repassados, mas que despertam a 
consciência e a necessidade de 
mobilização e de participação.Fonte: perfis 
do Twitter e Facebook. 

Não são violentos já que é fundamental 
sustentarem sua legitimidade por seu 
caráter pacífico 

Os episódios de violência que ocorreram 
foram respostas ao modo como a polícia 
tentou reprimir os protestos. Eles se 
iniciaram nos primeiros dias de forma 
pacífica mas foram recebidos com gás 
lacrimogêneo, spray de pimenta, balas de 
borracha, que feriram muitos 
manifestantes. A partir deste episódio, 
componentes do Black Blocs começaram a 
participar de forma mais intensa e até 



 

 
 

mesmo com violência afirmando que 
estavam ali para proteger os cidadãos 
comuns. Houve denúncias de infiltração de 
pessoas pagas para agirem de forma 
violenta para desqualificar as 
manifestações. Fonte:anistia.org.br/ 
revistaforum.com.br/ cartacapital.com.br 

Raramente são programáticos, tem muitas 
demandas advindas de cidadãos ávidos 
por escolher as condições de suas vidas. 

Observando os cartazes e faixas constata-
se que as reivindicações vão desde o 
preço das passagens de ônibus, que foram 
as pautas iniciais, até a qualidade do 
transporte, dos hospitais, das escolas, 
além de temas específicos tais como: 
corrupção, gasto excessivo com obras 
para a Copa. Falou-se até mesmo em 
demandas fragmentadas. 
Fonte:www.causabrasil.com.br / 
google.com/images 

São voltados para a mudança dos valores 
da sociedade e não para a tomada do 
poder, mas podem influenciar a opinião 
pública em eleições. 

No Brasil visaram os serviços públicos e a 
gestão da máquina pública que foram 
colocados em cheque, como ineficientes e 
favoráveis à corrupção. Ainda não foram 
realizadas eleições após o episódio. 
Fonte:www.causabrasil.com.br 

São muito políticos no sentido 
fundamental, pois propõem e praticam a 
democracia deliberativa direta, baseada na 
democracia da rede e projetam utopias 
baseadas em comunidades locais e 
virtuais em interação. 

Os participantes obtiveram alguns 
benefícios tais como o retorno do preço 
das passagens dos ônibus coletivos em 
várias capitais que haviam reajustado as 
tarifas e em outras o valor não chegou a 
ser reajustado. O projeto que transforma a 
corrupção em crime hediondo foi aprovado 
no Senado; dia 28 de junho foi promulgada 
emenda que prevê o fim do voto secreto 
para cassação de mandatos dos 
parlamentares e o Projeto de Emenda 
Constituição- PEC 37 que retirava poderes 
do Ministério Público foi rejeitado. Analistas 
políticos afirmam que tais matérias tiveram 
esses resultados devido ao clamor das 
ruas. Fonte: Revista Isto é Retrospectiva-
Ano 37-nº2298  

Fonte: Quadro organizado pela autora mediante categorias de Castells 



 

 
 

(2013, p160-165) 

 

Na análise, apresentada no quadro acima, a tentativa foi explorar as categorias de 

Castells a partir das manifestações ocorridas no Brasil. Trata-se de um estudo 

ainda exploratório utilizando-se de fontes diversas. Como tal, carece de uma 

sistematização para validação de resultados que permitam, de fato, categorizá-los 

por meio dos elementos propostos por Castells. 

 
A Comunicação nos Movimentos Sociais 
 

As organizações dos movimentos sociais, assim como das ações coletivas de um 

modo geral, tiveram desde o seu surgimento na sociedade moderna, a 

necessidade do emprego da comunicação para a fase de mobilização dos atores 

coletivos em prol de alguma ação ou manifestação pública. Conforme Castells: 

 

Historicamente, os movimentos sociais dependem da 

existência de mecanismos de comunicação específicos: 

boatos, sermões, panfletos e manifestos passados de 

pessoa a pessoa, a partir do púlpito, da imprensa ou por 

qualquer meio de comunicação disponível. (CASTELLS, 

2013, p.19). 

 

O sociólogo espanhol destaca (2013, p19) que atualmente “as redes digitais, 

multimoldais, de comunicação horizontal” da internet seriam o canal mais 

apropriado para as mobilizações dos atores coletivos por serem “veículos mais 

rápidos, autônomos, interativos, reprogramáveis e amplificadores de toda a 

história”.  

 

Na Teoria da Mobilização Política, com base em Gramsci, os teóricos descrevem 

ações coletivas como processos políticos negociados por crenças coletivas e 



 

 
 

construção de significados que ocorrem por meio do discurso público, da 

comunicação persuasiva e o surgimento da própria consciência (Gohn, 2007, 

p.84) gerando consenso acerca de posições hegemônicas. As crenças coletivas, 

segundo um dos teóricos deste paradigma, Klandermans: 

 

[...] são criadas não por indivíduos isolados, mas por 

indivíduos em comunicação e cooperação nas rotinas 

cotidianas por meio de encontros em congressos, partidos, 

conversações informais em bares, restaurantes e em 

viagens; telex, fax, e-mail, internet etc. Estes espaços criam 

um misto de vida interpessoal, transformando o que não é 

familiar em coisas familiares. O protesto social é, portanto, 

construído socialmente. (GOHN, 2007, p.84). 

 

No Brasil, Cicília Peruzzo (2009, p.367) pesquisou diversas organizações do 

Terceiro Setor e observou que “a comunicação faz parte dos processos de 

mobilização dos movimentos sociais em toda a história”.  

 

Do planfleto ao jornalzinho e dele ao blog e ao website na 

internet, do megafone ao alto-falante e dele à rádio 

comunitária, do slide ao vídeo e dele à teve livre e ao canal 

comunitário da televisão a cabo, são evidências do exercício 

concreto do direito à comunicação como mecanismo facilitar 

das lutas pela conquista de direitos de cidadania. 

(PERUZZO, 2009, p.367) 

 

Peruzzo (2009, p.368) ressalta, no entanto, que mesmo tendo acesso a canais de 

comunicação tecnológicos os instrumentos “artesanais” ainda coexistem como 

forma de mobilização dos atores sociais pelas organizações que os representam e 



 

 
 

defendem seus direitos.Entusiasta do uso da internet pelos movimentos sociais, 

Cicília Peruzzo acredita no potencial do novo meio para a quebra do monopólio 

dos meios tradicionais de comunicação: 

 

A possibilidade das pessoas, organizações comunitárias, 

movimentos sociais, ONG’s etc tornarem-se emissores de 

conteúdos, de maneira ilimitada e sem controle externo 

(como é na mídia tradicional), a partir dos interesses e 

necessidades pessoais, comunitárias e de interesse público, 

é a grande novidade que a internet traz, o grande potencial 

revolucionário que o mundo coloca a serviço da 

humanidade.(PERUZZO, 2005, p.11)   

 

Chamada por Kelly Prudêncio (p. 265, 2010) de mídia ativista, a autora destaca o 

uso da internet como forma de dar visibilidade às ações coletivas alterando o 

cenário da ação política, uma vez que “a mídia ativista deixa visualizar as 

conexões das redes dos movimentos sociais. Ao desenvolver os serviços de 

contrainformação, compartilhando textos e visões, os ativistas fortalecem seus 

laços”. Isso se concretiza por meio de canais ou veículos de comunicação a fim de 

se ingressarem na agenda midiática e conseqüentemente, na agenda pública, 

conforme sugere Prudêncio (2010, p.267).  

 

Maria Luiza Mendonça (2008) ao analisar as ações de comunicação do Terceiro 

Setor no Brasil avaliou que o papel da comunicação nos processos de 

planejamento das ações de mudança social  é decisivo. 

 

As atividades comunicativas são percebidas, cada vez mais, 

como elementos decisivos para a obtenção de mudanças de 

atitudes, de comportamento e, sobretudo, dos padrões 



 

 
 

culturais mais profundos e expressivos, o que torna 

significativa a busca por modelos e estratégias mais eficazes 

e que deem conta de equacionar problemas relativos à 

aceitação das mensagens e dos conteúdos dirigidos aos 

diferentes públicos das instituições. (MENDONÇA, 2008,p.9). 

 

 

A pesquisadora (2008, p.12) reconhece que “por meio da rede transitam fluxos de 

informação que possibilitam a interação e a cooperação... ampliando a capacidade 

de comunicação e intercâmbio de experiências entre as diferentes organizações”, 

porém, observa que algumas características das redes são pouco exploradas tais 

como: “flexibilidade, pouca ou nenhuma hierarquia, participação voluntária em 

torno de objetivos ou temáticas comuns”. 

 

Castells (2013, p.159) defende o uso das redes on-line pelas organizações de 

ações coletivas, mas alerta que eles não substituem os encontros presenciais, a 

convivência durante a ocupação do espaço público que se dá, geralmente, 

durante as manifestações e protestos. Na sociedade da informação, os 

movimentos sociais tanto ocorrem on-line como off-line e para o espanhol (2013, 

p.160) esta é uma das categorias dos Movimentos Sociais Digitais, “eles tornam 

um movimento ao ocupar o espaço urbano... interação do espaço dos fluxos na 

internet e nas redes de comunicação sem fio com o espaço dos lugares ocupados 

e dos prédios simbólicos visados em seus atos de protesto”. 

 
Considerações finais 
 

Os movimentos sociais a partir das teorias do paradigma clássico como os 

primeiros estudos das ações coletivas nas Ciências Sociais demonstram a 

existência de rupturas, descontentamentos na sociedade que não pode ser 



 

 
 

considerada como um grupo social homogêneo, uniforme e coeso como descrita 

nas sociedades de massa, mas formada por indivíduos que se agrupam conforme 

interesses, solidariedades e identidades. 
 

Tais movimentos tendem a se institucionalizar como forma de garantir não 

somente a sobrevivência enquanto uma luta, uma bandeira, mas também para 

obter legitimidade perante a sociedade e o Estado, sendo assim, o porta-voz de 

muitas outras vozes que reivindicam seus direitos ou lutam pela afirmação de sua 

identidade ou por valores simbólicos. 

 

Eles utilizam de uma série de estratégias para se manterem vivos numa sociedade 

que cada vez mais se globaliza e se torna mais complexa com o desenvolvimento 

tecnológico e o aumento de fluxos e redes de comunicação e informação. Entre as 

estratégias que as organizações de movimentos sociais adotam está a união em 

redes de solidariedade juntamente com outras organizações num cruzamento de 

bandeiras e reivindicações que visam apoiar e dar suporte umas às outras. 

 

Outra estratégia é a inserção dessas organizações no ambiente da internet. Ali, 

desenvolvem ações on-line e ações de mobilização off-line que visam ocupar ruas, 

praças e lugares simbólicos, geralmente ligados ao poder, ao governo de 

determinada localidade, demonstrando com isso que o acesso dos atores sociais 

é necessário para os processos de instituição da cidadania. Tanto a presença em 

blogs, sites, plataformas de redes sociais digitais, quanto a presença concreta 

constituem-se em ações coletivas desses grupos, que integram, cada vez mais, a 

sociedade informacional conforme descreve Castells (1999, 2003).  

 

Sociedade esta cujo elemento unificador é as organizações em rede, sejam desde 

as esferas políticas, econômicas, religiosas, educacionais, do mundo do trabalho e 

do “mundo da vida” até as esferas públicas, organizadas ou espontâneas, aonde 



 

 
 

se travam os diálogos e os entraves em prol de uma sociedade mais solidária e 

mais justa. Justiça e solidariedade são elementos que configuraram entre as 

reivindicações da recente manifestação coletiva que ocorreu no Brasil em 2013. 

Além destas, a insatisfação com as políticas públicas que privilegiam, por 

exemplo, campeonatos internacionais de futebol, em detrimento dos parcos 

investimentos nas áreas da educação, saúde e mobilidade urbana e os constantes 

episódios de corrupção no uso de verbas públicas.  

Nesta sociedade, cujo paradigma de organização é o das relações em rede, não 

há que se surpreender que uma ambiência, cujas características também sejam 

rediáticas, congregue as insatisfações e indignações de sujeitos que se identificam 

e compartilham as mesmas questões, os mesmos problemas, as mesmas 

bandeiras. Sujeitos estes, que em comunicação dialógica, ainda que mediada por 

um aparato tecnológico digital, criam vínculos sociais os quais geram ação política 

e reivindicatória própria dos Movimentos Sociais em Redes Digitais.   
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