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Resumo 
 

 O presente trabalho tem como foco traçar uma análise baseada em conceitos 

filosóficos e empíricos sobre a conduta ética adotada pelos grandes veículos de 

comunicação brasileiros, em específico o jornal “Folha de São Paulo”. Tem como 

objeto de análise os editoriais produzidos por este nas manifestações que 

surgiram no País, durante o mês de junho, alcunhada como “Manifestações de 

Junho”. 
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O vento não sopra mais como antigamente 
 

Com o caminhar da humanidade, a Filosofia tomou para si a atitude de 

questionamento. Investigar e compreender para além do senso comum o que se 

coloca como um obstáculo que o homem ou a humanidade necessitam conhecer é 

a tarefa da Filosofia. Dessa forma, o universo, o homem, as relações que 

estabelecem entre si, a vida, ou seja, a reflexão daquilo que é encarado como um 

problema se torna um ato filosófico. 

 

Segundo Marilena Chauí, (1995, p. 16), 

 

A Filosofia se interessa por aquele instante em que a 

realidade natural (o mundo das coisas) e a histórica (o 

mundo dos homens) tornam-se estranhas, espantosas, 

incompreensíveis e enigmáticas, quando o senso comum já 

não sabe o que pensar e dizer e as ciências e as artes ainda 

não sabem o que pensar e dizer. 

 

A partir daí, observa-se que, apesar de não ser uma ciência aplicada, existe um 

ímpeto que move a Filosofia. Dentro desse contexto, tem-se diversos olhares que 

podem se enquadrar dentro desta e observa-se, também, como a ética é um 

elemento importante para observar a realidade. 

 

No presente artigo, será abordado como a nossa realidade, aqui expressa através 

dos editoriais da Folha de São Paulo, representam alguns fatores determinantes 

que desenham a ética que rege esses veículos. 

 

Parafraseando o ex-presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, “nunca na 

história desse país” houve tantas revoltas populares que questionassem a ordem 



 

e o poder vigente. Um fenômeno que muitos filósofos e sociólogos ainda tentam 

explicar, as “Manifestações de Junho”, como ficou conhecida, surpreendeu o País. 

 

Tendo como estopim as manifestações realizadas em São Paulo peço Movimento 

Passe Livre, as manifestações fizeram os setores político-burocráticos acordarem 

para os clamores que vinham, agora, das ruas. Uma voz adormecida, há tempos, 

parecia dar sinal de que tentava ressurgir e gritar mais alto. O movimento 

#VemPraRua ganhava força e tomava corpo, não seria mais uma revolta isolada a 

ser noticiada de forma criminosa pelos media como um ato de vandalismo 

cometido por alguns insatisfeitos. 

 

A conjuntura do momento contribuiu bastante para o seu impulso e ganho de 

seguidores. A Copa das Confederações serviu para dar visibilidade e voz para 

aqueles que se indignavam, mesmo que tenha servido de forma involuntária. A 

medida que a violência policial crescia, mais popular se tornava o movimento. Este 

foi um dos fatores preponderantes para a popularização das ações. As agressões 

aos jornalistas, por parte da polícia, serviram para por em xeque a opinião da 

mídia sobre a conduta adotada para tanger e conter os manifestantes. Depois de 

uma sexta-feira onde o cenário de guerra civil se instalou na Av. Paulista, dezenas 

de profissionais da comunicação foram feridos, e os veículos de comunicação 

remodelaram suas narrativas. Segundo o discurso elaborado pelos meios de 

comunicação hegemônicos: a rua, que um dia antes, era ocupada por vândalos e 

militantes extremistas de esquerda, fazendo baderna e perturbando o cotidiano 

das cidades, se transformou no palco da festa da democracia, na revolta dos 

cidadãos indignados com a corrupção. Não é apenas por 20 centavos, é por 

princípios, berrava a elite conservadora, tentando se apropriar do movimento, 

inserindo em um mesmo contexto, o ódio à esquerda com seu discurso 

antipartidário maquiado sobre a conjuntura se remodelou apresentando novos 

agentes sociais e novas visões sobre o plano sócio político de nosso País. 



 

Buscaremos, a seguir, pensar qual foi a influência que alguns veículos de 

comunicação tiveram sobre os cidadãos participantes dessa experiência coletiva, 

como também de que forma os fatos ocorridos durante as manifestações foram 

tratados por estes, partindo do postulado da ética da comunicação. 

 

Metodologia 
 

Os estudos a seguir foram realizados a partir de dois métodos de pesquisa. Em 

um primeiro momento foi realizada uma pesquisa bibliográfica, reunindo autores 

de relevância para o objeto de pesquisa para contribuírem na construção do 

argumento de análises. Além das leituras reunidas por Ermínia Maricato à respeito 

das manifestações ocorridas no mês de junho, trazemos também como base para 

análise deste novo jornalismo, conceitos desenvolvidos por Ignácio Ramonet 

referentes a mudanças na produção jornalística atual.  

 

Nos estudos de análise do discurso aplicados sobre os editoriais em questão, 

Trazemos Pierce e Saussure com o conceito de semiótica desenvolvido por cada 

autor. Por fim, Usamos XXX para relativizar sobre a ética dentro do cenário da 

comunicação nos dias atuais. 

 

Um discurso controverso 
 
As manifestações ocorridas, durante os mês de junho de 2013, marcaram a 

história do Brasil em diversos aspectos, principalmente no que se refere às bases 

estruturais que regem a nossa sociedade. A política teve como principal alvo das 

manifestações, o congresso, com acusações de que este se distanciava dos 

ensejos do povo da nação, como também ações movidas pelo executivo, como 

gastos criados com a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. 

 



 

O cenário da indignação surge com o acúmulo de demandas sociais não 

respondidas e o aprofundamento de entraves nas estruturas básicas à vida, como 

saúde e educação. Ainda existem alguns setores que também estavam 

diretamente atingidos com o modo de governar para megaeventos. A moradia é 

uma ferida aberta nesse País, porém, pouco se ouviu clamar por esta 

reivindicação. Isso se deve, em parte, porque os manifestantes que foram às ruas 

eram, em sua maioria, de classe média, setor da sociedade que tem como uma de 

suas características básicas a dificuldade de se reconhecer dentro da luta de 

classes. Esta recebe alguns privilégios dentro da estrutura social que vivemos. 

Isso justifica por exemplo, o porquê de, no episódio de Eldorado do Carajás, um 

dos maiores massacres brasileiros contra camponeses, a classe média não tenha 

se levantado contra as autoridades, mesmo o caso tendo como teor principal o 

abuso de autoridade e violência gratuita. Naquele momento, as contradições não 

atingiam diretamente a classe média. 

 

Já nas manifestações de junho, por sua vez, houve a oportunidade de se ver a 

classe média nas ruas por dois fatores: 1) o caráter espontâneo pelo qual as 

manifestações surgiram. 2) o caráter da pauta inicial dos movimentos. Com 

relação ao primeiro argumento, a espontaneidade das manifestações – fator pelo 

qual nós nos debruçaremos nesse artigo –, as massa foram às ruas muito pela 

emoção de se manifestar e pelo calor do espontâneo. Em determinadas 

conjunturas, as mazelas sociais são tão grandes, que uma pequena faísca é 

suficiente para que todos venham reivindicar os mais variados problemas. Porém, 

esse característica é limitante, por si só, a consciência de classe da categoria 

precisa ser avançada para que as manifestações espontâneas se tornem 

manifestações de classe. Nesse caso, as Manifestações de Junho não tiveram 

esse diferencial, daí o porquê de terem surgido com as pautas mais genéricas e 

ter se encerrado antes de se aprofundar qualquer uma delas. 



 

O segundo fator foi o caráter da pauta inicial dos movimentos. A luta pela tarifa é 

uma luta que pode ser visualizada de duas formas, ou pelo viés do direito à cidade 

e equalização da tarifa, para que todos tenham direito de ir e vir em todos os 

locais da cidade e, assim, tenham acesso a plena cidadania. Ou pelos altos 

custos, independente de qualidade de transporte ou linhas de trajeto. O segundo 

fator pode ser diretamente sentido pela classe média, na diferenciação da tarifa de 

20 centavos. 

 

Nas Manifestações de Junho, o caráter inicial teve um alcance muito forte, por 

tocar nesse quesito do valor das passagens de ônibus. Em um segundo momento, 

antes mesmo da apropriação das manifestações pelas grandes mídias, essa pauta 

foi elaborada para o direito à cidade e pequenos grupos dentro dos movimentos 

fizeram o debate sobre as questões de classe dentro do sistema tarifário do 

transporte coletivo. 

 

Não só no setor político, outro grande alvo das manifestações juninas foi a mídia 

hegemônica burguesa, os grandes veículos de comunicação de massa, em 

especial a televisão pelo seu alcance mais expressivo. Nas grandes capitais, onde 

boa parte dos atos aconteceram, a mídia televisiva se comportou de forma 

acanhada, até porque via suas feridas sendo abertas em praça pública, E, em vez 

de defender, se omitiam, pois ali se encontravam algumas verdades sobre a 

manipulação das informações praticadas em nosso País. Isso fez com que os 

acontecimentos tivessem as vias impressa digital como principal meio de 

informação. 

 

Editorial da folha: os agentes do caos retomam a paulista 
 
O fazer jornalístico, segundo a deontologia do próprio ofício, especifica que o autor 

das matérias deve se colocar de forma imparcial, apresentando os fatos através 



 

de fontes que possam constatar o discurso. Ainda assim, já é consenso dentro da 

categoria, que, apesar desta tentativa, ainda é impossível atingir a imparcialidade. 

Todo veículo e toda matéria jornalística apresenta em seu conteúdo um discurso 

dotado de parcialidade que está alinhado com os interesses do autor. 

 

Isso explica porque determinados veículos possuem discursos diferenciados e 

porque determinado jornalistas podem ser reconhecidos por um leitor atento, 

mesmo que o leitor não saiba da autoria da matéria. Isso acontece porque o 

jornalista imprime nas suas palavras, traços de sua formação pessoal e 

acadêmica e a estética e a atmosfera do veículo pelo qual a matéria esta sendo 

transmitida cria uma aura de interpretação tendenciada pelo discurso desse 

veículo. 

 

Outro fator que determina a interpretação de uma notícia ainda é a formação do 

próprio leitor. Isto é, se um leitor se identifica com ideologias progressistas, 

provavelmente vá ler notícias de cunho mais progressista, diferente de um leitor 

que se identifique com ideologias mais reacionárias. Da mesma maneira, o 

contrário também ocorre. 

 

Considerando esta forma de interpretar o jornalismo, é possível dizer que a 

realidade não pode ser compreendida pelo jornalista e apresentada de forma 

imparcial. Aquilo que vemos 

 

Nos veículos de comunicação são interpretações da realidade que nos são 

apresentada para serem reinterpretadas pelos indivíduos. 

 

Apesar disso, a população como um todo não tem clareza do fato como um todo, 

e no Brasil ainda é corrente vermos opiniões baseadas no senso comum que 

dizem que o jornalismo sério é o jornalismo imparcial. Vemos esse discurso sendo 



 

utilizado pelos próprios veículos com o intuito de confundir e velar suas opiniões. 

Dentro desse contexto, um elemento que sempre foi muito utilizado pelos grandes 

jornais, para ser o espaço de colocar a opinião que represente todo o discurso da 

equipe de jornalistas do meio de comunicação, é o editorial. 

 

Em períodos de efervescência política, é no editorial que aparecem de forma mais 

direta e sem o discurso da imparcialidade, as opiniões das empresas jornalísticas 

e, consequentemente, seus interesses. É pensando nisso que este texto abordará 

os editoriais publicados no site da Folha de São Paulo dos dias 13 e 15 de Junho. 

 

Editorial: retomar a paulista (13/06/2013) 

 

O editorial Retomar a Paulista, publicado no website do jornal Folha de São Paulo, 

no dia treze de junho de 2013, discorre sobre as manifestações ocorridas em São 

Paulo, Afirmando que os jovens lutam por objetivos falhos e são predispostos à 

violência: 

 

Oito policiais militares e um número desconhecido de 

manifestantes feridos, 87 ônibus danificados, R$ 100 mil de 

prejuízos em estações de metrô e milhões de paulistanos 

reféns do trânsito. Eis o saldo do terceiro protesto do 

Movimento Passe Livre (MPL), que se vangloria de parar São 

Paulo --e chega perto demais de consegui-lo. 

Sua reivindicação de reverter o aumento da tarifa de ônibus e 

metrô de R$ 3 para R$ 3,20 --abaixo da inflação, é útil 

assinalar-- não passa de pretexto, e dos mais vis. São jovens 

predispostos à violência por uma ideologia 

pseudorrevolucionária, que buscam tirar proveito da 



 

compreensível irritação geral com o preço pago para viajar 

em ônibus e trens superlotados. 

 

Pior que isso, só o declarado objetivo central do grupelho: 

transporte público de graça. O irrealismo da bandeira já trai a 

intenção oculta de vandalizar equipamentos públicos e o que 

se toma por símbolos do poder capitalista. O que vidraças de 

agências bancárias têm a ver com ônibus? 

 

Os poucos manifestantes que parecem ter algo na cabeça 

além de capuzes justificam a violência como reação à 

suposta brutalidade da polícia, que acusam de reprimir o 

direito constitucional de manifestação. Demonstram, com 

isso, a ignorância de um preceito básico do convívio 

democrático: cabe ao poder público impor regras e limites ao 

exercício de direitos por grupos e pessoas quando há conflito 

entre prerrogativas. 

 

O direito de manifestação é sagrado, mas não está acima da 

liberdade de ir e vir --menos ainda quando o primeiro é 

reclamado por poucos milhares de manifestantes e a 

segunda é negada a milhões.  

 

Cientes de sua condição marginal e sectária, os militantes 

lançam mão de expediente consagrado pelo oportunismo 

corporativista: marcar protestos em horário de pico de 

trânsito na avenida Paulista, artéria vital da cidade. Sua 

estratégia para atrair a atenção pública é prejudicar o número 

máximo de pessoas. 



 

É hora de pôr um ponto final nisso. Prefeitura e Polícia Militar 

precisam fazer valer as restrições já existentes para 

protestos na avenida Paulista, em cujas imediações estão 

sete grandes hospitais. 

 

Não basta, porém, exigir que organizadores informem à 

Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 30 dias antes, 

o local da manifestação. A depender de horário e número 

previsto de participantes, o poder público deveria vetar as 

potencialmente mais perturbadoras e indicar locais 

alternativos. 

 

No que toca ao vandalismo, só há um meio de combatê-lo: a 

força da lei. Cumpre investigar, identificar e processar os 

responsáveis. Como em toda forma de criminalidade, aqui 

também a impunidade é o maior incentivo à reincidência. 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 2013) 

 

No texto, o primeiro parágrafo apresenta os pontos mais críticos das 

manifestações no que tange a ordem estabelecida pela moral vigente. Existe uma 

preocupação em apresentar no número de feridos no tópico frasal do primeiro 

parágrafo, ressaltando o número exato de policiais e demonstrando um número 

incerto de manifestantes feridos, sem indicar se este número é, ao menos, 

superior ou inferior ao número de policiais feridos. 

 

Logo em seguida, o parágrafo se encerra falando que os manifestantes se 

vangloriam da forma como os protestos aconteceram, atribuindo a eles toda a 

responsabilidade pelos empecilhos e fatores caóticos que ocorreram no ato. 



 

No segundo parágrafo, a pauta de reinvindicação dos manifestantes é 

menosprezada com termos como “ideologia pseudorrevolucionária”, “jovens 

predispostos à violência” e é dito que a reivindicação não passa de um pretexto. 

Além disso, é defendida a medida de governo que aumenta a tarifa de ônibus de 3 

reais para 3 reais e 20 centavos, utilizando a justificativa de que esse valor ainda 

está abaixo da inflação. O ataque continua no próximo parágrafo ao categorizá-los 

como “grupelho” e ao satirizar a bandeira do passe livre, mote principal do 

movimento que estava às ruas. 

 

A seguir, enquanto autor do editorial, trata de falar sobre a violência policial contra 

os manifestantes. Novamente, se posiciona ao lado da ordem estabelecida e 

aponta os manifestantes como “irresponsáveis e maus interpretadores da lei”. 

Nesse ponto, o editorial diz que são poucos manifestantes indo de encontro ao 

“interesse de milhões de paulistas no direito de ir e vir”. E justifica a violência 

policial como sendo necessária em casos como estes. 

 

É encerrada a opinião do veículo, dizendo que esse tipo de manifestação deve ser 

proibido com o poder da lei. Afirmando que a polícia e o poder público precisam 

ser mais incisivos e impedir que “jovens” se manifestem em grandes avenidas, 

quando isso tiver a potencialidade de impedir a ordem comum dos fatos. 

 

“No que toca ao vandalismo, só há um meio de combatê-lo: a força da lei”(id.ibid) 

O editorial termina suas últimas linhas reivindicando que os manifestantes sejam 

processados e investigados nos conformes de lei, enquadrando-os como 

criminosos. Em nenhum momento é observada a perspectiva dos manifestantes. 

 

 

 

 



 

Editorial: agentes dos caos (15/06/2013) 

 

A linha pelo qual este editorial segue é totalmente diferente daquele publicado 2 

dias antes. Aqui, o principal foco é a truculência da polícia, sendo fator 

determinado para somar ao caos estabelecido por manifestações de rua. 

Ironicamente, o texto analisado no dia 13 começa suas linhas, tomando partido 

exatamente dos policiais e da violência empregada, e termina suas últimas linhas 

apresentando esta violência como necessária e dizendo que é insuficiente. 

 

A Polícia Militar do Estado de São Paulo protagonizou, na 

noite de anteontem, um espetáculo de despreparo, 

truculência e falta de controle ainda mais grave que o 

vandalismo e a violência dos manifestantes, que tinha por 

missão coibir. Cabe à PM impor a ordem, e não contribuir 

para a desordem. 

 

O Movimento Passe Livre preconiza a paralisação de São 

Paulo em nome da irreal reivindicação de tarifa zero para os 

transportes públicos. Tolera, se não acolhe, facções 

interessadas apenas em depredar equipamentos públicos, 

que num intervalo de seis dias transformaram áreas centrais 

da capital, por três vezes, em praças de guerra. 

 

No quarto protesto, a responsável maior pela violência 

passou a ser a própria PM. Pessoas sem envolvimento no 

confronto foram vítimas da brutalidade policial. Transeuntes, 

funcionários do comércio, manifestantes pacíficos e até 

frequentadores de bar foram atacados com cassetetes e 

bombas. 



 

Sete repórteres da Folha terminaram atingidos, quatro deles 

com balas de borracha, em meio à violência indiscriminada 

da polícia. A jornalista Giuliana Vallone foi alvejada no olho e 

recebeu 15 pontos no rosto. O comandante da PM diz que o 

disparo foi feito para o chão. 

 

Não é só por solidariedade profissional que se mencionam, 

neste espaço, as agressões sofridas por repórteres desta 

Folha --e de outros órgãos de imprensa. Antes de mais nada, 

como qualquer cidadão, eles não poderiam ser atacados por 

policiais cuja ação não parecia obedecer a qualquer plano ou 

estratégia. 

 

Há uma razão adicional para a força policial não tomar 

jornalistas por alvo: o trabalho da imprensa oferece um 

testemunho expurgado do radicalismo sectário que se 

impregnou nas manifestações contra o aumento das tarifas. 

As arbitrariedades cometidas pela polícia no quarto protesto 

não poderiam contrastar de modo mais nítido com a 

exemplar disciplina exibida pelo PM Wanderlei Vignoli, na 

terceira manifestação. Ele sacou a arma, mas não disparou, 

mesmo isolado e ferido por manifestantes. "Somos treinados 

para manter o autocontrole", declarou. 

 

Lamentavelmente, o comportamento da PM na quinta-feira 

veio impugnar a expectativa de que a tropa revelasse o 

mesmo senso de equilíbrio e, por que não, de coragem. Pois 

há coragem em manter a calma e o discernimento sob 

ameaça de uma multidão. Revela-se despreparo --e 



 

covardia--, entretanto, quando se ataca indiscriminadamente 

a população indefesa, ainda que sob a justificativa de 

defender a liberdade de ir e vir dos prejudicados pela 

manifestação. (FOLHA DE SÃO PAULO, 2013) 

 

Nem mesmo o saldo de 13 PMs feridos justifica o emprego 

de meios excessivos pela polícia. Tampouco foi eficaz a ação 

da PM, afinal ela acabou contribuindo para paralisar a 

cidade, mais até do que o próprio protesto. 

 

O primeiro parágrafo diz que a polícia agiu de forma “truculenta”, com “falta de 

controle” e “despreparo”. Porém, apesar disso ainda coloca os manifestantes 

como perturbadores da ordem, dizendo que os policiais ajudaram na violência dos 

manifestantes que tinham por missão coibir. Termina o parágrafo dizendo que à 

polícia, cabe impor a ordem. 

 

Seguindo o discurso, o desenvolvimento do editorial relembra que a reivindicação 

do Movimento Passe Livre é irreal, mas isola este grupo daqueles que promovem 

o caos e a desordem, apresentando estes como facções interessadas apenas em 

depredar equipamentos públicos. Este retoma as afirmações feitas em editoriais 

anteriores de que esses grupos foram responsáveis por transformar o centro de 

São Paulo em praças de guerra. Um olhar mais atento identifica aqui um embrião 

do discurso que preponderou nas notícias e editoriais seguintes de que as 

reivindicações eram legítimas e as manifestações eram justas, porém pequenos 

grupos eram responsáveis por transformá-los em bagunça e desordem. Estes 

pequenos grupos eram as organizações mais radicais, muitas vezes, organizadas 

em partidos ligados à esquerda. 

 



 

Esse discurso fez com que, nos atos públicos, os manifestantes menos inteirados 

da conjuntura das ruas rechaçassem as organizações políticas. 

 

Depois desse adendo, o editorial prossegue narrando que o principal responsável 

pela violência do quarto ato na Av. Paulista foi a polícia militar. Demonstrou que as 

pessoas de fora do movimento foram atingidas por esta violência e, inclusive, 

jornalistas da Folha de São Paulo e de outros veículos. 

 

É interessante perceber que, pelo viés dos manifestantes, esse tipo de prática da 

polícia militar já era recorrente nos atos públicos, porém em proporções menores, 

devido às menores dimensões desses atos. Novamente, o despreparo da polícia é 

evidenciado, ao dizer que as ações da corporação estavam seguindo um 

ordenamento sem planejamento evidente. 

 

No penúltimo parágrafo, já iniciando a concluso do editorial, a Folha de São Paulo 

diz que “nem o saldo de 13 PMs feridos justifica o emprego de meios excessivos 

pelo polícia”. Esse ponto talvez seja um dos mais interessantes de comparar com 

o editorial do dia 13 de junho. O texto começa dando ênfase ao número de 

policiais feridos, e denota toda culpa deste número aos manifestantes do 

Movimento Passe Livre. Ali, é dito que foram oito policiais , um número menor que 

o apresentado nesse editorial. 

 

Além disso, nesse editorial, novamente trabalhando com números, são 

apresentados sete jornalistas feridos, dentre estes, 4 com balas de borracha e é 

especificado de que forma uma destas jornalistas é ferida: com um tiro de bala de 

borracha no olho, do qual ela teve que tomar 15 pontos no rosto. Percebe-se aqui 

que é apresentada uma perspectiva que não pertence nem a polícia e nem ao 

governo, diferente do editorial anterior. 



 

A frase de encerramento diz que os policiais são promotores da paz pública e que 

lhes cabe reprimir, dentro da lei, da legitimidade e da razão, as formas de caos e 

truculência. Porém, aponta os policiais como responsáveis por esse caos e 

truculência deslocando-os, assim, de seu papel social. Isso demonstra a forma 

como a Folha de São Paulo enxerga o papel da polícia militar. 

 

Vários anos em um só 
 

O ano de 2013 proporcionou à população brasileira. O experimentar da sensação 

social de ter o poder nas mãos, de perceber que o grito, quando entoado em 

conjunto, é muito mais alto e mais eficaz. Foi um ano de aprendizado e 

experiência para todos os setores que compõe a nação. O primeiro passo já foi 

dado, uma pisada forme e consciente, mas que exige continuidade para ser 

pragmático e lógico. Olhando através da história do Brasil, 2013 entra para a 

galeria dos anos marcantes da nossa história. Em relação à sua importância e 

ruptura com a ordem, pode ser comparado a 1964 e 1822. 

 

Mais do que nunca, em tempos atuais, a imprensa influenciou muito nos rumos 

dos acontecimentos do País. As manifestações apontaram um gigante escondido 

onde a imprensa também se encontrava inserida. As redes sociais mostraram 

como é possível mobilizar as massas de forma remota. Um boca-a-boca 

potencializado, fazendo informações correrem muito mais rápido. 

 

Após todo o acontecido, pode-se ver que a conjuntura política e social se 

remodelou. Apareceram novos atores, novos argumentos, o surgimento de uma 

nova dialética. O pensamento coletivo deve se pautar, agora, pelo que vem à 

frente. É preciso saber reconhecer o que aconteceu, mas deixar no passado, 

aproveitar a experiência e lutar por um futuro mais justo. 



 

A ética foi posta à prova, nas ruas e nos editoriais dos formadores de opinião. O 

debate filosófico não aparece de forma clara, mas está sempre presente 

subjetivamente no imaginário coletivo, e, principalmente, nas ações. 

Acontecimentos prometem balançar também esse ano, que o discurso dialético da 

teoria e prática se alinhe, para que tenhamos encaminhamentos coerentes. 
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