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Resumo 
 

A partir da constatação da presença maciça das tecnologias de comunicação e 

informação na sociedade contemporânea, este artigo busca compreender o papel 

da ubiquidade de redes móveis de acesso à Internet e a sua utilização como 

ferramenta de protesto, sociabilidade e articulação durante as manifestações 

populares que ocorreram no Brasil em junho e julho de 2013 e se espalharam por 

diversas cidades do país - além de sua utilização como instrumento de registro e 

compartilhamento midiático em rede, de forma a deslegitimar as informações 



 

difundidas pelas mídias tradicionais. Considerando a inseparabilidade entre o 

ambiente virtual e o espaço físico, buscamos, por meio de uma abordagem 

fenomenológica-hermenêutica, registrar um aspecto específico, porém de suma 

importância, neste episódio recente e histórico para o Brasil: a articulação de 

atores e grupos sociais e a sua organização instantânea em rede, coordenando 

ações e informações por meio de dispositivos conectados em rede de maneira 

ubíqua. 

 

Palavras-chave: Manifestações sociais no Brasil; Tecnologias móveis de 

comunicação e informação; Ubiquidade tecnológica; Cibercidade; Produção e 

distribuição de conteúdo. 

 

Introdução 

 

Este trabalho, mais do que discutir os impactos causados pelas recentes 

manifestações sociais de 2013 (e que ainda seguem ocorrendo) no cenário 

político ou seus futuros desdobramentos, objetiva entender o papel das 

tecnologias móveis de comunicação e informação como ferramentas de 

articulação e organização a partir de suas apropriações por coletivos e atores 

sociais, bem como o seu impacto no contexto das cidades – ou seja, o fator de 

mobilidade na comunicação contemporânea em redes digitais móveis como 

propiciadora de processos de interação entre sujeitos, e destes com o espaço 

físico, diretamente relacionadas aos seus modos de uso e ao contexto no qual 

ocorrem. Tais tecnologias, quando utilizadas como estratégia de empoderamento 

(tanto social quando midiático) pelas multidões, alteram a própria forma de 

ciberativismo e dão efeitos imediatos, tanto em sites de redes sociais, quanto 

reverberam instantaneamente nas ruas das cidades.  

 



 

O método que embasa este trabalho é o fenomenológico-hermenêutico, que se 

funda na relação entre o fenômeno e a essência, o todo e as partes. As pesquisas 

fenomenológicas confiam no processo de interpretação e de reflexão do 

pesquisador sobre o fenômeno estudado. Para este método, é fundamental a 

busca pela compreensão dos fenômenos nas diversas manifestações (variantes) 

por meio da cognição (invariante), ou na explicação dos pressupostos (essência) 

que se fundamentam os fenômenos (Gamboa, 2002). Para Gamboa, “um 

elemento é compreendido pelo sistema ao qual se integra e, reciprocamente, uma 

totalidade só é compreendida em função dos elementos que a integram” (p. 101). 

 

Ubiquidade, mobilidade e sujeito 

 

Pensar a comunicação é também pensar na mobilidade dos signos como uma 

estratégia de circulação de mensagens. A mobilidade é fundamental para o 

processo comunicativo, pois, através dela, movem-se signos, mensagens, 

informações, toda a mídia se utiliza desta mobilidade que afeta nossa relação com 

o tempo e o espaço (Lemos, 2009). Para Lemos, “não podemos dissociar 

comunicação, mobilidade, espaço e lugar. A comunicação é uma forma de ‘mover’ 

informação de um lugar para outro, produzindo sentido, subjetividade, 

espacialização” (2009, p. 29).  

 

A mobilidade tecnológica amplia a relação entre os sujeitos, os espaços, os 

objetos e a circulação de informação entre eles, ampliando a comunicação. Esta 

mobilidade proporcionada pela tecnologia possibilita tornar os espaços 

inteligentes, onde quer que se esteja, através de objetos interativos.  

 

Com a comunicação móvel deixamos rastros nos espaços sociais e agregamos 

informação aos locais e objetos, deixando nestes nossas impressões que podem 



 

ser facilmente rastreadas. Exemplo disto é o uso de GPS1 em telefones celulares 

e tablets. O GPS é usado para determinar coordenadas, como o uso de um 

telefone celular para o check-in no aeroporto, para a ferramenta de estrada, ou 

para recuperar informações sobre um produto em uma loja. O sistema representa 

uma área de atividade acessível por telas móveis, onde as posições dos 

indivíduos estão diretamente relacionadas com a sua real posição no espaço, 

deixando rastros por todos os locais onde se utiliza a tecnologia. Para Mitchell 

(2002), as tecnologias móveis de comunicação e informação são objetos 

inteligentes, que tornaram os computadores pessoais (PC) e sua miscelânea de 

aparelhos periféricos obsoletas.  

 

A comunicação móvel passou cada vez mais a fazer parte da vida cotidiana e a 

tornar os objetos e as cidades mais inteligentes através de artefatos interativos, 

que tendem a possibilitar um acesso direto à informação e impulsionar o 

desenvolvimento de um espaço social diferenciado. Os dispositivos móveis são os 

que asseguram a ubiquidade tecnológica – e, portanto, uma ubiquidade das redes, 

da informação, da comunicação, dos objetos e ambientes -, pois estão disponíveis 

para serem acessados em qualquer lugar. Com a mobilidade dos dispositivos, os 

indivíduos passam a estar conectados always on, tornando a tecnologia parte do 

processo de socialização de grande parte da sociedade atual, de forma 

onipresente, “as tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem. 

Tecem-se no tecido da vida cotidiana, até que são indistinguíveis a partir dele.” 

(Weiser, 1991, p. 94). 

 

Considerado um dos precursores da computação ubíqua, Weiser foi também um 

dos primeiros cientistas a desenvolver o conceito de ubiquidade a partir 

de  dispositivos tecnológicos como vemos atualmente. Para ele, era necessário 

que os computadores passassem a fazer parte do ambiente natural do ser 

                                                        
1 Global Positioning System 



 

humano, e para tal, sempre acreditou que os PCs eram tecnologias que não se 

encaixavam nesse processo devido ao caráter limitador de acesso em ambientes 

diferenciados, o que prejudicava o convívio e a mobilidade do sujeito em 

sociedade. Para Weiser (1991) essa seria uma das maiores contribuições da 

computação ubíqua no futuro. As “máquinas é que se encaixarão no ambiente 

humano, ao invés de forçar os humanos a entrar nelas, vão fazer isso usando um 

computador e será tão refrescante quanto dar um passeio no bosque” (p. 100).  

 

Neste processo se baseiam os dispositivos móveis: não na invisibilidade dos 

artefatos, mas na invisibilidade de sua utilização enquanto ferramenta de 

comunicação e informação.  O contexto da ubiquidade tecnológica atual está 

inserido naquilo que Green (2002) denomina de tempos móveis, nos quais, 

segundo ele, as atividades sociais mediadas por estas tecnologias incentivam a 

fragmentação e a individualização da experiência do tempo, prolongando a 

compressão do tempo-espaço, a convergência, o distanciamento, a velocidade e a 

intensidade da vida moderna ocidental, localmente compartilhada.  

 

Manovich (2005) destaca esse novo contexto como uma nova forma de 

experenciação das atividades cotidianas, interligando o físico ao global através do 

que ele chama de tecnologias cellspace, que permeiam o espaço físico vivido com 

dados que podem ser acessados pelo sujeito utilizando um dispositivo de 

comunicação pessoal. Diante disso, podemos brevemente observar que a 

ubiquidade tecnológica computacional está inserida no cotidiano nas formas como 

os sujeitos interagem entre si e como a informação é produzida, transmitida e 

recebida, abrindo horizonte para a simultaneidade das relações e da exposição da 

vida pública e privada dos indivíduos. 

 

É possível perceber então que, além das transformações nos processos sociais, a 

ubiquidade tecnológica faz surgir, através dos dispositivos móveis, uma nova 



 

territorialização informacional, dando novos sentidos aos lugares e às formas 

como os sujeitos interagem e se apropriam das informações. Santaella (2007) 

salienta que vivemos uma nova fase cultural das mídias, devido à “crise da 

hegemonia dos meios de comunicação de massa” (p. 119) desencadeada pela 

cultura planetária via redes teleinformáticas. Percebeu-se então uma forma distinta 

de pensar a cultura das mídias baseada em uma lógica na qual os sujeitos podem 

escolher – e produzir – conteúdos midiáticos através dos processos de 

comunicação mediados pelos dispositivos móveis.  Portanto, cabe ressaltar que, 

quando o sujeito passa a ter a possibilidade de interferência e participação nestes 

processos, coordenar ações entre grupos em tempo real nos espaços físicos se 

tornou possível, não apenas a microcoordenação entre indivíduos, mas a 

macrocoordenação, como é o caso dos smart e flash mobs. 

 

Cibercidades e o papel das tecnologias móveis no ciberativismo 

 

É inegável a condição de mobilidade da informação proporcionada pelas 

tecnologias de conexão contínua (Santaella, 2007) e a estrutura que foi instalada 

no espaço urbano para dar conta das mesmas, inserindo novas configurações e 

dinâmicas tanto comunicacionais e informacionais, quanto arquitetônicas, 

urbanísticas, sociais, políticas, bem como também artísticas e estéticas, uma vez 

que foi possível portar para as ruas das cidades tecnologias antes fixas e limitadas 

a ambientes fechados, como empresas e residências. O ciberespaço, assim, 

passou a estar em todos os lugares, desdobrando-se também no mundo fisico e 

alterando como o vivenciamos e ocupamos (inclusive espacialmente), agora 

mediados por dispositivos conectados em rede a partir da computação ubíqua, 

conforme dissemos.  

 

A utilização da Internet para fins políticos e de discussões acadêmicas data dos 

seus primórdios e é imanente à mesma, como salienta Silveira (2006), uma vez 



 

que sua gênese se deu colaborativamente por meio da articulação de grupos 

voluntários (acadêmicos, engenheiros, hackers, pesquisadores) no 

desenvolvimento de protocolos de comunicação entre dispositivos diversos, 

visando criar padrões reconhecíveis por qualquer aparelho que se conecte a ela. 

As práticas culturais, sociais e políticas que daí emergem, principalmente em um 

contexto de ubiquidade da rede, refletem a sua apropriação como ferramenta de 

mobilização e organização por atores e grupos sociais, como mostram Malini e 

Antoun (2013) e Castells (2013) quando recuperam historicamente a utilização do 

potencial socializador e colaborativo da Internet com fins ativistas e cívicos, por 

coletividades com os interesses mais diversos.  

 

Concomitantemente, destaca-se também a busca por alternativas ao gatekeeping 

das mídias tradicionais massivas, com a fundação de diversos sites de cobertura 

de notícias sem vínculo corporativo tradicional – dentre eles o Centro de Mídia 

Independente (CMI) 2  no Brasil em 2001, ainda em operação. Esses espaços 

questionadores de informações noticiadas pela mídia tradicional desempenharam 

fundamental papel também na construção de uma agenda política e social durante 

as manifestações de 2013, como veremos posteriormente – inclusive 

deslegitimando o discurso reacionário e de clara inclinação conservadora exposta 

pelas mídias de massa.  

 

Interessante observar a existência de um movimento duplo nesse ponto de 

crescimento do número de usuários da Internet, bem como de popularização de 

dispositivos móveis de comunicação: enquanto era perceptível que a preocupação 

em uma fase anterior nas práticas de ciberativismo concentrava-se na ocupação 

‘virtual’ de páginas consideradas como pertencentes a grupos adversários 

(governamentais ou não), percebemos na atualidade um deslocamento no sentido 

de uma reapropriação física das cidades por meio de coletividades que, embora 

                                                        
2  Disponível em <www.midiaindependente.org>, acesso em 25 de março de 2014. 



 

tenham sua gênese na rede, têm como objetivo coordenar ações de ocupação 

física dos espaços. Além disso, como ressalta Montardo, Araújo e Freitas (2013), 

os sites de redes sociais, ao permitirem a comunicação horizontal e distribuída 

entre os diversos atores que os constituem, consolidaram-se como ferramenta 

essencial nesses processos de mobilização social via Internet (inclusive 

levantando discussões de setores mais conservadores sobre a efetividade ou a 

validade desse tipo de ativismo, levando a alcunha de “slacktivism”, ou “ativismo 

de sofá”). 

 

Mais recentemente, movimentos iniciados em sites de redes sociais desdobram-se 

nas ruas das cidades, confirmando o potencial fértil desses sites para a agregação 

de pessoas e formação de comunidades não mais apenas com base na 

proximidade física, mas sim por interesses, objetivos e agendas comuns – mesmo 

que em seus meandros elas possuam divergências quanto à direção e/ou seu 

posicionamento político e social. Entretanto, o fator da mobilidade da rede aqui 

assume um papel central, pois, reconfigurando e colocando em sinergia espaços, 

redes, processos de interação entre sujeitos e dispositivos, esferas públicas e 

privadas, problematizaram a separação entre o ambiente informacional do 

ciberespaço e as ruas (Malini e Antoun, 2013). A cidade passa a ser o ponto para 

onde convergem múltiplos discursos, demandas, desejos, afetos e agendas 

políticas e sociais construídas em rede, em movimentos que abarcam desde o 

Occupy (que se iniciou nos Estados Unidos da América e se espalhou por todo o 

mundo, ganhando força principalmente através da convocação e seu 

espalhamento pelas redes), passando pela Primavera Árabe, e culminando em 

uma onda de levante popular e indignação que também se encontrava no Brasil 

em estado gestacional, com as manifestações do movimento do Passe Livre em 

diversas cidades do país. 

 



 

Sob a expressão “multidão armada”, Malini e Antoun (2013) reafirmam a profunda 

mudança no exercício do ativismo em rede: agora, o empoderamento da massa se 

dá a partir da possibilidade de interação, produção e replicação de informação em 

rede, sobretudo em sites de redes sociais, e da interação imediata com outros 

sujeitos e suas narrativas também construídas instantaneamente. A existência de 

um contexto de dispositivos portáteis de comunicação, registro e 

compartilhamento de conteúdo em rede, além de protocolos e tecnologias de 

conexões móveis, insere aí questões que devem ser observadas, sob pena de 

comprometer o entendimento dessas novas formas de participação.  

 
Figura 01: Cartaz solicitando a liberação da rede Wi-Fi 

Fonte: Facebook 

 



 

O us

para

form

prec

pres

um 

fund

corp

man

senh

para

man

Fig

so massiv

a a própria

mas de a

cariedade 

stadora de 

grande n

damental o

porativos, 

nifestantes 

has. Não e

a utilização

nifestantes 

gura 02: Wi

vo de rede

a organiza

ativismo c

do funcio

 serviços 

número de

o papel d

liberaram 

pudessem

eram raras

o quando a

alternativa

i-Fi aberto. 

Aleg

es sociais 

ação e art

contempor

onamento 

telefônicos

e pessoas

de pesso

o sinal 

m se cone

s as faixas

as redes m

as de cone

Capturada 

gre, RS. Fo

via aparat

iculação d

âneas. E

e da infr

s móveis, 

s se aglo

as que, 

Wi-Fi de 

ectar alter

s e cartaz

móveis de

exão e artic

na manifes

nte: Breno 

tos móveis

das massa

Entretanto, 

raestrutura

especialm

omera em

de suas 

suas red

rnativamen

zes informa

e telefonia

culação em

stação de 17

Maciel Sou

s durante 

as foi fato

há que 

a das rede

mente em 

 uma me

residência

des privad

nte sem a

ando a lib

falhavam 

m rede em 

7 de junho 

uza Reis 

as manife

r decisivo 

se ress

es de da

situações 

esma regi

as ou am

das para 

a necessid

beração da

- fornecen

tempo rea

de 2013 em

estações 

nessas 

saltar a 

ados via 

quando 

ião. Foi 

mbientes 

que os 

dade de 

as redes 

ndo aos 

al. 

 
m Porto 



 

Produção e distribuição de conteúdo em tempo real 
 

A Internet é uma mídia essencialmente diferente das outras. Toda a informação 

presente nela é criada e distribuída pelos próprios usuários. Um ponto importante 

apontado por Spyer (2007) é que, na Internet, a comunicação pode ser simultânea 

e entre várias pessoas ao mesmo tempo. Segundo Recuero (2009, p. 81), “a 

cooperação é o processo formador das estruturas sociais”, e essa ação 

organizada durante as manifestações populares no Brasil foi possibilitada pela 

Internet e pelas tecnologias móveis. 

 

Tradicionalmente, a comunicação é feita por poucos e direcionada a muitos. É isso 

que vemos na televisão, rádio, jornal e revista. A Internet possibilitou a criação de 

um espaço onde a comunicação é feita de muitos para muitos e, dessa forma, 

qualquer pessoa pode ser produtora de conteúdo e fazer parte do diálogo na rede. 

 

O uso doméstico de Internet e de aparelhos multimídia tornou corriqueira a 

questão do compartilhamento de arquivos, pois, a internet “oferece uma 

plataforma para organizar e disseminar informação que nivela a força do indivíduo 

na sociedade. A queda-de-braço entre uma pessoa e uma organização já depende 

menos da participação da mídia tradicional” (Spyer, 2007). Os sujeitos deixaram 

de ser meros espectadores da mídia e passaram a participar ativamente dela. 

 

Durante as manifestações vimos um esforço da mídia tradicional em noticiar os 

acontecimentos de forma rápida, pois sabiam que precisavam ser tão ágeis 

quanto os próprios manifestantes que também produziam e divulgavam conteúdo. 

Com esse propósito, a Zero Hora, jornal de grande circulação no estado do Rio 

Grande do Sul, fez "A cobertura das manifestações em tempo real". Essas 



 

informações eram vindas do perfil oficial da Zero Hora no Twitter3 e utilizavam a 

hashtag #protestopoa. 

 

 
Figura 03: A cobertura das manifestações em tempo real 

Fonte: Site oficial do Jornal Zero Hora.  

Disponível em <http://zerohora.clicrbs.com.br>, acesso em 24 de junho de 2013. 

 

Paralelo a isso, os próprios manifestantes estavam divulgando conteúdo em vídeo 

sobre o mesmo protesto. Esses vídeos eram transmitidos online, através de 

tecnologias móveis.  Até pouco tempo, a imprensa detinha a função noticiosa, era 

o meio por onde ficávamos sabendo do que acontecia no mundo, hoje, a imprensa 

está em todos os lugares (Malini e Antoun, 2013, p. 184), através das tecnologias 

                                                        
3 Disponíveis em <https://twitter.com/aovivozh/status/349299436075241472> e  
<https://twitter.com/aovivozh/status/349299394488713217/photo/1>, acesso em 07 de março de 
2014. 



 

móveis. Isso muda a forma como vemos a mídia e desorganiza os moldes 

tradicionais de criação e distribuição de conteúdo. 

 

 
 

Figura 04: TwitCasting do Bloco de Lutas pelo Transporte Público 

Fonte: Canal Pós TV. Disponível em <www.postv.com.br>, acesso em 24 de junho de 

2013. 

 

O Observatório da Imprensa4 compara o conteúdo transmitido pela Pós TV, criado 

pelos participantes das manifestações, com o conteúdo transmitido pelas 

emissoras tradicionais. Segundo eles, a Pós TV cria um contato direto com os 

espectadores ao transmitir ao vivo os acontecimentos, a despeito dos problemas 

técnicos das gravações, que acabaram mostrando um canal que divulgava o 

conteúdo com grande profundidade. 

 

                                                        
4Disponível em 
<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/posts/view/o_pos_jornalismo_entra_em_cena_nas_m
anifestacoes>, acesso em 25 de março de 2014. 



 

A facilidade de replicação e transmissão de conteúdo trazida pela Internet cria um 

espaço de sentido duplo: ao mesmo tempo em que se coloca como um repositório 

infinito de conteúdo, também coloca os veículos tradicionais em uma posição de 

descrédito. Muitas vezes, esses conteúdos criados pelos próprios manifestantes 

foram vistos como mais legítimos do que os conteúdos das mídias tradicionais, 

justamente por se tratarem de material produzido por quem estava dentro das 

manifestações e, portanto, divulgava com veracidade o que estava acontecendo. 

Os meios tradicionais, claramente, perderam grande parte do controle sobre o 

conteúdo produzido e distribuído. 

 

Telefones celulares com acesso à Internet estão cada vez mais baratos e, 

portanto, cada vez mais comuns. De acordo com pesquisa do IBOPE5, 52 milhões 

de pessoas têm acesso à Internet pelo celular no Brasil. Esse novo usuário está 

móvel e, de qualquer lugar, tem acesso ao conteúdo. Segundo Smith (2000), o 

aumento do acesso à Internet sem fio em áreas metropolitanas permite que as 

pessoas se conectem umas às outras. "Grupos de pessoas que utilizam essas 

ferramentas vão ganhar novas formas de poder social, formas de organizar e 

coordenar suas interações e trocas just in time e just in place"6 (p. 25). 

 

Manifestações no Brasil: os dispositivos e redes móveis como ferramentas 
de protesto 

 

Os grupos sociais possuem direções para suas ações muito mais definidas do que 

o sujeito. A busca por um objetivo comum seria a finalidade das ações grupais, e a 

unidade de uma rede é fortalecida pela diversidade de sujeitos que a compõem. 

Ao observar os movimentos sociais ocorridos em diversos lugares como a Tunísia, 
                                                        
5  Disponível em http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/52-milhoes-de-pessoas-tem-
acesso-a-web-pelo-celular-aponta-ibope-media.aspx, acesso em 19 de março de 2014. 
6 Tradução livre dos autores. Do original, "groups of people using these tools will gain new forms of 
social power, ways to organize and coordinate their interactions and exchanges just in time and just 
in place". 



 

Egito, Espanha, EUA, entre outros, Castells (2013, pp. 159-166) salienta que estas 

ações apresentaram diversas categorias em comum: 

 

a) São conectados em redes de múltiplas formas: o uso da Internet e telefones 

celulares é fundamental. “Embora os movimentos tenham, em geral, sua base no 

espaço urbano, mediante ocupações e manifestações de rua, sua existência 

contínua tem lugar no espaço livre da internet” (Castells, 2013, p. 160). 

 

b)  Eles se tornaram um movimento ao ocupar o espaço urbano: Os movimentos que 

geralmente têm origem nos sites de redes sociais, tomaram as ruas. Castells 

remete esse processo a um espaço de autonomia, no qual o movimento reúne a 

“[...] interação do espaço de fluxos na internet e as redes de comunicação sem fio 

com o espaço dos lugares ocupados [...]” (2013, p. 160) e assim “o espaço da 

autonomia é a nova forma espacial dos movimentos sociais em rede”. (2013, p. 

161). 

 

c)  Os movimentos são simultaneamente locais e globais: locais, pois constroem suas 

próprias redes e seu próprio espaço público de ocupação, e, globais, pois ampliam 

o debate na Internet e convocam a participação contínua, conjunta e simultânea. 

 

d)  Eles geram suas próprias formas de tempo: o tempo atemporal. Os movimentos 

vivem o momento dos lugares ocupados e, ao mesmo tempo, o horizonte dos 

processos contínuos e a projeção de futuro. 

 

e)  Os movimentos são espontâneos em sua origem, geralmente desencadeados por 

uma centelha de indignação.  

 

f)  Os movimentos são virais: seguem a lógica das redes na Internet. 

 



 

g) A passagem da indignação à esperança realiza-se por deliberação do espaço de 

autonomia com um movimento autogovernado pelos participantes. As redes 

horizontais criam companheirismo e sentimento de pertença. 

 

h)  A horizontalidade das redes favorece a cooperação e a solidariedade, ao mesmo 

tempo em que reduz a necessidade de liderança formal.  

 

i)  São movimentos profundamente autorreflexivos: questionam-se permanentemente 

sobre que tipo de democracia e sociedade está almejando. No Brasil, os protestos 

foram focados nas mudanças sociais. Embora tendo seu estopim no movimento 

Passe livre, com o tempo as manifestações passaram a protestar contra diversos 

problemas sociais.  

 

j)  Os movimentos raramente são programáticos: em muitos casos são espontâneos 

vindos de um interesse em comum entre os sujeitos. 

 

k)  São movimentos voltados para a mudança dos valores da sociedade. Há sempre 

um propósito que gera uma comoção entre os sujeitos.  

 

As características apontadas acima, nos fazem compreender como se 

consolidaram estes movimentos sociais durante as manifestações no Brasil, 

contra o aumento da tarifa de ônibus. Os protestos começaram na cidade de Porto 

Alegre/RS em junho de 2013 e, rapidamente, todos os 27 estados brasileiros 

passaram a realizar algum tipo de manifestação. Durante o referido mês, quase 

1,5 milhões de pessoas saíram às ruas para protestar.   

 



 

 
Figura 05: Manifestantes carregando faixa “Somos a Rede Social” 

Fonte: Jornal O Globo 

 

Para Malini e Antoun (2013) a “atividade militante contínua de ver e difundir fatos 

em multicanais é reportada por ‘blogueiros de rua’ conectados através da Internet 

3G e wireless”, o que nos remete à importância das tecnologias móveis de 

comunicação e informação. Assim, o papel da comunicação é fundamental para a 

conectividade e ampliação das redes. Nas manifestações sociais não foi diferente, 

“em nossa sociedade, a forma fundamental de comunicação horizontal em grande 

escala baseia-se na internet e nas redes sem fio” (Santaella, 2013, p. 130). 

 

Os dispositivos móveis foram, durante as manifestações, instrumentos que 

serviram para que os participantes publicassem na Internet material sobre os 

protestos. Eles foram também instrumentos de comunicação política, 

possibilitando a propagação das informações e das táticas de guerrilha entre os 



 

participantes, o que levou ao desenvolvimento dos canais de comunicação de 

forma horizontal, com conteúdo criado e distribuído pelos próprios manifestantes.  

 

Na sociedade em rede, a autonomia da comunicação é construída na Internet e 

nas plataformas da comunicação sem fio (Castells, 2013, p. 14). A horizontalidade 

da comunicação tende a romper a centralização da informação por parte da mídia 

tradicional. O fato de os manifestantes distribuírem conteúdo criado inteiramente 

por eles fez com que as informações chegassem a mais pessoas, e isso se deve à 

lógica de rede em que vivem os processos comunicacionais atualmente. Foi 

revelada uma alternativa efetiva aos conglomerados de mídias e proporcionou 

uma nova visão em relação ao espaço público. 

 

Segundo pesquisa realizada pela Secretaria de Comunicação Social do Governo 

Federal brasileiro7, o site mais citado como fonte de informação pelos usuários de 

internet do Brasil foi o Facebook (30,8%), seguido do Globo.com (6,8%), G1 (5%), 

UOL (4,5%), Yahoo (3,3%) e outros de menor representação (Planalto, 2013, p. 

58). O fato de um site de rede social ser o mais citado (e com uma 

representatividade muito maior que os sites de notícias tradicionais) na busca por 

informação nos mostra a importância que estes sites vêm adquirindo no cotidiano 

dos sujeitos. Nos revela também, que há uma necessidade de trocas 

informacionais entre os sujeitos sem a mediação da mídia tradicional.  

 

Os sites de redes sociais foram importantes instrumentos para organização dos 

protestos e informações relativas a datas e locais, mas foram os telefones 

celulares os protagonistas nos momentos em que as manifestações aconteciam. 

Prova disso é que, no dia 21 de junho de 2013, mais de 500 mil fotos com a 

                                                        
7 Disponível em <http://blog.planalto.gov.br/pesquisa-brasileira-de-midia-2014/>, acesso em 27 de 
março de 2014. 



 

hashtag #vemprarua foram publicadas no Instagram 8  causando, por vezes, 

congestionamento da rede celular9, conforme já dissemos anteriormente. Segundo 

o IAB Brasil10, mais de 219 mil pessoas mencionaram os protestos em sites de 

redes sociais do dia 01 ao dia 19 de junho de 2013. Essas menções impactaram 

200 milhões de usuários.  

 

O que antes não era possível - pelo menos não de forma tão ampla -, os 

dispositivos móveis e os sites de redes sociais conseguiram proporcionar. Antes 

deles, o sistema de mídia ligava as pessoas a grandes agências e ao centro de 

poder das mídias tradicionais de forma vertical, “mas, nunca uns aos outros. 

Agora, o fluxo horizontal, de cidadão para cidadão, é tão real e consequente como 

o vertical” (Rosen, 2012, p. 14). 

 

Isso permite que a informação possa ser filtrada, administrada e manipulada pelos 

sujeitos. Para Jenkins (2006), isso só é possível, pois vivemos no mundo da 

convergência das mídias no qual “toda história importante é contada, toda marca é 

vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplos suportes de mídia” (p. 27). 

Dessa forma, a circulação dos conteúdos depende da participação ativa dos 

consumidores, neste caso, colaboradores. 

 

Boa parte das informações produzidas e distribuídas nos sites de redes sociais 

foram originárias dos sujeitos que estavam nas ruas protestando ou 

acompanhando o movimento. Este fato movimentou as produções das mídias 

tradicionais, que no início dos protestos se mantiveram praticamente caladas 

                                                        
8  Disponível em <http://www.mobiletime.com.br/21/06/2013/instagram-registra-meio-milhao-de-
fotos-com-a-hashtag-vemprarua/345087/news.aspx>, acesso em 26 de março de 2014. 
9 A TIM, prestadora de serviço de telefonia e dados móveis no Brasil, registrou 100% de ocupação 
da rede durante manifestações em São Paulo na noite de 17 de junho. Disponível em 
<http://www.tudocelular.com/tim/noticias/n28906/tim-ocupacao-antenas-manifestacoes-sp.html>, 
acesso em 27 de março de 2014. 
10 Disponível em <http://iabbrasil.net/portal/infograficos/infografico-as-manifestacao-no-brasil-pelas-
redes-sociais/>, acesso em 27 de março de 2014. 



 

sobre o que estava acontecendo. Com o volume cada vez maior das 

manifestações (cerca de 20 mil pessoas no início do mês de junho e mais de 1,5 

milhões no final do mesmo mês), as mídias não puderam mais fingir que nada 

estava acontecendo. Com a força dos sites de redes sociais, as informações sobre 

os fatos se expandiram entre os indivíduos transformando-se em um conteúdo 

viral, levando à perda de controle das informações pelas grandes empresas 

midiáticas. Esse processo, cada vez mais irá se expandir, pois, como ressalta 

Jenkins, Ford e Green (2013) é algo inerente à nossa cultura em rede. 

 

Considerações finais 

 

Observamos com este trabalho a importância dos dispositivos móveis nas 

manifestações sociais ocorridas no Brasil em 2013. O uso de telefones celulares e 

redes Wi-Fi foi fundamental para a amplitude dos protestos em sites de redes 

sociais e nas ruas das cidades, nas quais os espaços virtuais das redes e os 

urbanos foram imersos em informações produzidas pelos indivíduos que as 

concretizaram nas ruas. Nos cabe ressaltar a utilização destes dispositivos como 

ferramentas essenciais na disseminação das manifestações, fazendo com que as 

informações chegassem aos sujeitos antes das mídias tradicionais como jornal, 

rádio e televisão. A mobilidade e ubiquidade tecnológica e comunicacional foram 

determinantes nesse processo informativo em tempo real, produzido e difundido 

pelos manifestantes.  

 

Os movimentos se espalharam de forma contagiante em um mundo conectado 

pela Internet sem fio. Esses movimentos, como todos os outros movimentos 

sociais, trazem consigo a marca de sua sociedade (Castells, 2013). A importância 

destes dispositivos nas mobilizações, conforme Castells (2009), parte inicialmente 

da mobilidade proporcionada, o que amplia e dissemina o poder de ação 

instantânea entre os indivíduos, e está diretamente relacionada à conexão entre 



 

pessoas, que estão sempre disponíveis, online, e conectadas a dispositivos que 

permitem uma série de recursos comunicacionais, como SMS, fotografia, 

chamadas de voz, texto, som, enfim, uma série de recursos que permitem uma 

amplitude comunicacional jamais vista em manifestações sociais. 

 

O que motivou a construção deste artigo foi a reflexão acerca da potencialidade 

causada pelos dispositivos móveis e sites de redes sociais na formação de grupos 

com interesses comuns nos espaços urbanos. Durante as manifestações, as 

informações foram produzidas e compartilhadas em tempo real, causando 

comoção por parte dos sujeitos, tanto os que estavam nas ruas durante os 

protestos, quanto os que estavam em casa liberando suas redes Wi-Fi para que 

as informações em tempo real pudessem ser disponibilizadas pelos manifestantes. 

É a ubiquidade tecnológica e da comunicação via meios digitais que, através dos 

dispositivos móveis, contribui para uma distribuição horizontal de informações 

importantes para o cotidiano dos sujeitos. Esta nova fase da cultura da mídia nos 

revela que há uma emergência cada vez maior de produção e distribuição de 

conteúdo em tempo real pelos sujeitos, causando uma ruptura no processo 

comunicacional e informacional das mídias tradicionais no contexto brasileiro.  
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