
Especial

A voz das ruas
Edson Cruz

No dia 20 de junho de 2013, um mi-
lhão de pessoas, empunhando cartazes
e faixas e entoando gritos de protesto,
saíram às ruas em todo o Brasil para se
manifestar. Nos dias seguintes, a onda
de protestos se estendeu por pelo me-
nos 350 cidades do País. Devido às suas
características, por muito tempo o mo-
vimento deverá ser alvo de discussão
entre cientistas políticos, sociólogos, his-
toriadores, especialistas em comunica-
ção, psicólogos, filósofos e toda a comu-
nidade acadêmica. Refletir sobre o im-
pacto dessas manifestações nos rumos
da política e da democracia no País é o
desafio desta reportagem. A maior parte
dos especialistas ouvidos diz que o Brasil
nunca mais será o mesmo. O nível de
exigência da população aumentou e as

instituições políticas e públicas vão ser
obrigadas a se adequar aos novos tem-
pos. Os mesmos especialistas também
dizem que a voz das ruas (termo recor-
rentemente usado durante os protestos)
terá que ser mais ouvida durante todo o
processo de decisões dos órgãos legisla-
tivos e executivos das esferas municipal,
estadual e federal.

As exigências se referem principal-
mente aos serviços oferecidos à popula-
ção. “As manifestações de junho tiveram
importantes consequências no curto
prazo. Trouxeram novos temas para a
agenda política, principalmente no que
diz respeito à gestão das políticas públi-
cas e à melhoria dos serviços públicos
em geral”, diz o cientista político e pro-
fessor da PUC Minas Otávio Dulci. Se-
gundo o economista Pedro Paulo Petter-
sen, a política de inclusão social que res-

MILHARES DE PESSOAS OCUPARAM A PRAÇA SETE, 
EM BELO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO; OUTRAS
MANIFESTAÇÕES VÊM OCORRENDO DURANTE OS ÚLTIMOS MESES
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A contribuição das manifestações populares para os novos rumos do País
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gatou 40 milhões de brasileiros da com-
pleta indigência também contribuiu pa-
ra aumentar o grau de exigência da po-
pulação. “O povo sentiu que, se o Estado
é capaz de dar início a uma política de
combate a uma secular desigualdade, ele
também é capaz de liderar uma melhoria
na qualidade dos serviços públicos e pri-
vados, principalmente na educação, na
saúde e nos transportes”, diz o professor,
que é coordenador de extensão  do Curso
de Administração da Unidade Barreiro.

As rigorosas exigências da Fifa com
relação às obras de infraestrutura para a
Copa de 2014 também influenciaram as
novas reivindicações dos cidadãos na
opinião do cientista político e professor
da PUC Minas Malco Camargos. “O go-
verno foi capaz de atender a uma exi-
gência externa (ao padrão Fifa) com
grande capacidade e seria capaz tam-
bém de atender às exigências internas.
O padrão de qualidade que se discutia
no Brasil era baixo. O que ocorre agora é
que a exigência do povo aumentou com
relação a todos os serviços públicos.” 

Na avaliação da socióloga e professo-
ra do Programa de Pós-graduação em
Ciências Sociais Léa Souki, o recado dado
pelos manifestantes é claro. “Os gover-
nantes não poderão mais pensar o povo
como um todo indiferenciado e sem ros-
to. Tampouco podem ignorar o aspecto
de ‘panela de pressão’, da cobrança. A
partir de agora deverão considerar que
nem sempre eles sabem o que é bom pa-

ra o povo.” Isso vai fazer com que a forma
de consulta à população seja aprimora-
da, de acordo com o professor Malco Ca-
margos. “Vai ficar cada vez mais difícil
ocupar cargos executivos que exigem
50% mais um de votos. Os partidos vão
ter que realizar pesquisas para saber o
que o povo quer com mais frequência e
não somente a 45 dias da eleição.”

Professora do Curso de Comunica-
ção Social, a socióloga Silvana Seabra diz
que a característica mais marcante das
manifestações é a crítica à política bra-
sileira. “Não consigo ver nesses movi-
mentos uma feição antipolítica, mas
uma crítica à maneira como os políticos
têm tratado a coisa pública”, diz. “Mui-
tos partidos estão mais preocupados
com o seu funcionamento, com a sua
manutenção do que em representar
uma causa. As manifestações se opuse-
ram a isso”, completa o professor Malco
Camargos.

Os protestos devem influenciar as
eleições de 2014. “Se a população consi-
derar que mudanças nas políticas pú-
blicas foram satisfatórias, como a
maior oferta de médicos e o aperfeiçoa-
mento da gestão da saúde, isso pode
fortalecer os governantes. Sem a solu-
ção das principais reivindicações, eles
estarão enfraquecidos”, diz o professor
Otávio Dulci. Segundo o cientista polí-
tico, a Copa do Mundo será o momen-
to-chave que pode irromper uma nova
onda de manifestações no País e a pou-
cos meses da eleição.

Um fato bastante positivo é que as
manifestações podem trazer sangue
novo para a política, na opinião do pro-
fessor de Ética e Filosofia Política da
USP,  Renato Janine. “Talvez surjam
mais pessoas com perfis de bons can-
didatos. A representação política brasi-
leira tem que ser renovada. No Brasil,
existe uma hereditariedade na política
que precisa ser combatida”, diz o pro-
fessor, reforçando que dois dos possí-
veis candidatos às próximas eleições à
Presidência pertencem a tradicionais
famílias de políticos, como o senador
Aécio Neves (neto do ex-governador de

Para Lea Souki, “os governantes não
poderão mais pensar o povo como
um todo indiferente e sem rosto”

“As manifestações 
trouxeram novos temas 
para a agenda política, 
principalmente no que 
diz respeito à gestão das 
políticas públicas e à 
melhoria dos serviços 
públicos em geral”

Otávio Dulci, cientista político e
professor do Curso de Relações
Internacionais 
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Minas Tancredo Neves) e Eduardo
Campos (neto do ex-governador de
Pernambuco Miguel Arraes).

A perspectiva é a de que essas mani-
festações continuem, segundo o pro-
fessor Paulo Pettersen. “Se hoje as ma-
nifestações concentram-se em melho-
ria dos serviços de caráter público, e
não somente público, brevemente se
estenderá para a busca de melhores
oportunidades no mercado de traba-
lho, maior qualificação e remuneração.
A tendência é que essas sejam as princi-
pais reivindicações. Já as alternativas
para aplacar essa provável nova fúria
serão bem mais complexas que a sim-
ples redução dos preços das passagens
do ônibus”, projeta o economista e pro-
fessor Pedro Paulo Pettersen.

Há uma explicação histórica para is-
so.  De acordo com Pettersen, a busca
pelo desenvolvimento econômico bra-
sileiro no século 20 foi orientada pela
industrialização. Tanto que o País con-
seguiu diversificar a economia. O Brasil
deixou de ser monoprodutor de bens
primários e passou para uma economia
com complexas cadeias produtivas. No
início do século 2I, entretanto, houve
uma mudança de rota nessa orientação.
Essa transformação pode ser explicada
pelas oportunidades abertas pelo ciclo
internacional de valorização das com-

modities, liderado pela forte expansão
da economia chinesa. 

Assim, o dinamismo da economia
foi deslocado para a mineração, o agro-
negócio e para a construção civil. Novos
postos de trabalho foram abertos nessa
reorientação econômica. Esses novos
postos, porém, exigem uma menor qua-
lificação e menor remuneração quando
comparados à indústria. “Se por um la-
do, essa reorientação da economia con-
seguiu acomodar os novos segmentos
sociais emergentes, por outro, obstruiu
empregos de maior qualificação e remu-
neração, com a perda do dinamismo da
indústria”, explica. Dessa forma, segun-
do ele, as novas manifestações devem
mesmo convergir para a melhoria de
postos de trabalho. 

Caso as manifestações continuem,
elas vão ter que mudar mesmo as carac-
terísticas. “Elas terão que ser mais bem
organizadas, com pautas mais claras e li-

deranças capazes de articular com o apa-
rato de segurança do Estado a segurança
dos participantes”, diz Malco Camargos.
Para ele, o caráter difuso do movimento
e a falta de liderança impediram que
muitas reivindicações fossem atendidas.
“Essas manifestações mostraram que
grupos não organizados e sem uma de-
manda específica não conseguem pres-
sionar o Estado e garantir ou negociar
suas reivindicações.” Como exemplo, ele
cita o Movimento Passe Livre, que capi-
taneou o início das manifestações em
São Paulo. O movimento, que surgiu em
2003 com a Revolta do Buzu em agosto
e setembro daquele ano, em Salvador
(BA), apresentou líderes e conseguiu que
governos retrocedessem e revogassem
tarifas de ônibus, trens e metrô.

A tendência é que as manifestações
também continuem a ser organizadas
por meio das redes sociais. “A internet

“Se as manifestações
concentraram-se em melhoria
dos serviços de caráter público,
brevemente se estenderão para
a busca de melhores
oportunidades no mercado de
trabalho, maior qualificação 
e remuneração” 
Pedro Paulo Pettersen, economista e
professor do Curso de Ciências
Econômicas

Silvana Seabra acredita que a
crítica à política brasileira é a
característica mais marcante das
manifestações

Revista PUC Minas nº 8 31

Marcos Figueiredo

Marcos Figueiredo

Ba
pt

is
tã

o

Revista PUCMINAS Oitava Edição PARA GRÁFICA_Layout 1  10/10/2013  11:18  Page 31



32

“Grupos não organizados 
e sem uma demanda
específica não conseguem
pressionar o Estado 
e garantir ou negociar 
suas reivindicações”

Malco Camargos, cientista
político e professor do
Departamento de Ciências Sociais

inaugurou uma nova era dos movimen-
tos sociais”, diz o jornalista Walter Teixei-
ra Lima Júnior, do Programa de Pós-gra-
duação em Comunicação Social da Uni-
versidade Metodista de São Paulo. “An-
tes, os movimentos estavam ligados a
partidos políticos e eram organizados.
Hoje, qualquer pessoa que tem um pro-
pósito visto como válido nas redes so-
ciais pode iniciar, até sem querer, um
movimento social, que necessariamen-
te não precisa ser semelhante ao que vi-
mos, mas poder ser, por exemplo, boico-
tar uma empresa que ofereceu um mau
serviço ou pressionar para que uma le-
gislação seja mudada”, diz Walter Lima.

O mais importante, segundo ele, é
que a internet foi definitivamente para
as ruas. “Os dispositivos móveis e as re-
des Wi-Fi e 3G formaram uma força de
conexão e distribuição de informação
de relevância social importantíssima
para que os movimentos tivessem a for-
ça que tiveram. É uma nova forma de
fluxo informativo, portanto, de poder
informativo. É possível usar a internet
para exercer a cidadania”, defende o
professor Walter Lima, que é especialis-
ta em comunicação digital.

Durante as manifestações, novos
mediadores surgiram por meio da in-
ternet. Além do mencionado Movimen-
to Passe Livre, grupos que se identifica-
ram como AnonymousBrasil, Dilma Bo-
lada e Mídia Ninja (Narrativas Indepen-
dentes, Jornalismo e  Ação) foram bas-

tante atuantes. Alguns vídeos desses
grupos no You Tube foram vistos por
mais de dois milhões e meio de pessoas
e colaboraram para a visibilidade do
movimento. “As redes sociais têm cria-
do um espaço diferenciado para atua-
ção. É uma forma de participação caóti-
ca com relação ao fluxo de informações
e também democrática. Não desempe-
nham o mesmo papel das mídias tradi-
cionais”, diz a jornalista Raquel Recuero,
professora do Programa de Pós-gradua-
ção em Letras e do Curso de Comunica-
ção Social da Universidade Católica de
Pelotas (RS), autora dos livros Redes So-

ciais na Internet, Método de Pesquisas

para Internet e A Conversação em Rede.
De acordo com ela, esse fluxo caótico de
informações apresenta tanto informa-
ções relevantes quanto mentirosas, mas
desempenha um fundamental papel
democrático de discussão.  

Entre as mentiras, páginas do Face-

book reativaram discussões antigas, se-
gundo o professor Malco Camargos.
“Como motivos para incentivar a parti-
cipação nas passeatas, publicaram-se
em páginas do Facebook que, em Belo
Horizonte, vereadores estavam votan-
do o aumento do próprio salário. Então,
não se pode crer fielmente em tudo que
é publicado nas redes”, diz o cientista
político. A citada votação realmente
ocorreu e foi motivo de manchetes de
jornais mineiros por muitos dias, mas
há um ano, em 2012. 

Os movimentos da era da internet
possuem mesmo características bem
específicas (veja quadro nesta reporta-
gem), segundo o cientista social Ma-
nuel Castells, autor do livro Redes de In-

dignação e Esperança: movimentos so-

ciais na internet (editora Zahar, 271 pági-
nas). Castells é o quarto cientista social
mais citado no mundo, segundo a
Science Citation Index.

O mais importante, segundo o pro-
fessor Renato Janine, é que as manifesta-
ções proporcionaram uma injeção de
ânimo na população brasileira. “O con-
formismo e a resignação foram varridos.
É possível que um grande número de
pessoas tenha se despertado de vez para
a necessidade de mudança no País.”

“As redes sociais têm criado
um espaço diferenciado
para atuação. É uma forma
de participação caótica com
relação ao fluxo de
informações e também
democrática” 

Raquel Recuero, professora do
Programa de Pós-graduação em
Letras e do Curso de Comunicação
Social da Universidade Católica 
de Pelotas (RS)

Arquivo Pessoal
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1) Os manifestantes são conectados em redes de múltiplas formas. O uso
das redes de comunicação da internet e dos telefones celulares é
essencial, mas a forma multimodal inclui redes sociais online e offline.  

2) Embora os movimentos tenham em geral base no espaço urbano,
mediante ocupações e manifestações de rua, a existência contínua
tem lugar no espaço livre da internet.

3) Embora essas manifestações geralmente se iniciem em redes socais 
da internet, elas se tornam movimento ao ocupar o espaço urbano.

4) Os movimentos são simultaneamente locais e globais porque 
ocupam espaços urbanos e, ao mesmo tempo, são conectados com 
o mundo inteiro.

5) São atemporais. Vivem o momento presente e projetam seu tempo 
na construção da história.

6) São movimentos altamente espontâneos em sua origem, geralmente
desencadeados por uma centelha de indignação, seja relacionada 
a um tempo específico, seja a um acesso de aversão pelas 
ações dos governantes.

7) São movimentos virais, segundo a lógica das redes sociais. 
Isso se dá não apenas pelo caráter viral da difusão das mensagens 
em si, mas em função do efeito demonstração de movimentos 
que brotam em toda a parte.

8) Trata-se de um movimento sem lideranças, não pela falta de líderes
em potencial, mas pela profunda e espontânea desconfiança da
maioria dos participantes do movimento em relação a qualquer
forma de delegação de poder. Trata-se a um só tempo de
procedimento organizacional e de um objetivo político: estabelecer
os alicerces de uma futura democracia de verdade, praticando-a no
movimento.

9) As redes horizontais, multimodais, tanto na internet quanto no
espaço urbano, criam companheirismo. Essa é uma questão
fundamental para o movimento, porque é pelo companheirismo que
as pessoas superam o medo e descobrem a esperança: “Juntos
conseguimos”.

10) São movimentos profundamente autorreflexivos. Questionam–se
principalmente como movimento e seus participantes como
indivíduos, sobre o que são, o que desejam e o que pretendem
realizar, que tipo de democracia estão almejando e como evitar os
imprevistos e armadilhas de tantos movimentos fracassados por
reproduzir em si os mecanismos do sistema que queriam mudar.

11) São movimentos voltados para a mudança de valores da sociedade 
e também podem ser movimentos de opinião pública, com
consequências eleitorais.

12) Pretendem transformar o Estado, não se apropriar dele. Não criam
partidos nem apoiam governos.

13) São políticos em um sentido fundamental e particularmente quando
propõem e praticam a democracia deliberativa direta baseada na
democracia em rede.

14) Projetam um nova utopia de democracia em rede baseada em
comunidades locais e virtuais de interação. Porém, as utopias não são
meras fantasias. A maior parte das ideologias políticas modernas que
estão nas raízes dos sistemas políticos (liberalismo, socialismo e
comunismo) organizou-se em utopias. Porque as utopias tornam-se
forças materiais ao se incorporar à mente das pessoas, ao inspirar 
seus sonhos, guiar suas ações e induzir suas reações.

Fonte: Livro Redes de Indignação e Esperança: movimentos sociais na era da internet, de Manuel Castells

AS MANIFESTAÇÕES  NA INTERNET

“As mídias digitais são 
uma nova forma de fluxo
informativo, portanto, de
poder informativo. 
É possível usar a internet
para exercer a cidadania”

Walter Lima, doutor em Ciências
da Comunicação pela Escola de
Comunicação e Artes da
Universidade de São Paulo
(ECA/USP)
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voz das ruas somou-
se a articulações de
movimentos, asso-
ciações, entidades e,
principalmente, da
Igreja Católica. Me-
diada pela Conferên-

cia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
e aprovada por 13 entidades de classe,
uma proposta de projeto de lei estipula
pontos essenciais para uma profunda re-
forma política. Entre os pactuantes, en-
contram-se a Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), União Nacional dos Estu-
dantes (UNE), Central Única dos Traba-
lhadores (CUT), Movimento de Combate
à Corrupção Eleitoral (MCCE), Federação
Nacional dos Jornalistas (Fenaj), Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura (Contag) e Conselho Nacio-
nal das Igrejas Cristãs do Brasil (Conic). O
reitor da PUC Minas e bispo auxiliar da
Arquidiocese de Belo Horizonte, profes-
sor Dom Joaquim Giovani Mol Guima-
rães, preside a Comissão de Reforma Po-
lítica da CNBB.

Resultado de muitos debates e reu-
niões feitas em agosto, a proposta de re-
forma política abrange cinco pontos es-
senciais. O primeiro deles, considerado
fundamental por todos os integrantes das
entidades, é o afastamento do poder eco-
nômico das eleições, ou seja, as empresas
seriam proibidas de financiar campanhas.
Por essa proposta, apenas as pessoas físi-
cas e o poder público poderiam fazer doa-
ções. O valor de doação de uma pessoa fí-
sica estaria limitado a R$ 700.

Outra proposta, denominada de vo-
to transparente, é a mudança do sistema
eleitoral na forma de votar. Primeira-
mente, seriam votados os partidos e, so-
mente depois, os candidatos, que esta-
riam indicados em uma lista.

O terceiro ponto seria a inclusão obri-
gatória da alternância de gênero nas lis-
tas dos candidatos a serem entregues aos
eleitores. Dessa forma, haveria a partici-
pação de mais mulheres em cargos eleti-
vos. É possível que também sejam incluí-
dos outros grupos atualmente sub-re-
presentados, como negros e indígenas. 

O quarto ponto diz respeito à am-
pliação da participação política dos cida-
dãos por meio de plebiscitos periódicos
quando se tratar de decisão sobre ques-
tões estratégicas do governo. Nesse que-
sito, há também a reivindicação de redu-
ção do número de assinaturas para pro-
jetos de iniciativa popular. Atualmente,
um projeto de iniciativa popular só pode
ser encaminhado ao Congresso quando
obtiver a adesão de pelo menos 1% do
eleitorado (cerca de 1,3 milhão de assina-
turas). A intenção é reduzir este número
para 500 mil.

O quinto ponto se refere ao exercício
político do dia a dia do candidato por
meio da obrigatoriedade de uma fideli-
dade partidária e programática. Ou seja,
políticos eleitos terão que cumprir o
programa estipulado pelo seu partido,
sob pena de perda de mandato ou ou-
tras punições.    

OSMOVIMENTOS
NOMUNDO

1

NOVA IORQUE

OCCUPYWALL STREET 
(OWS) Movimento de protesto contra
a desigualdade econômica e social, a
ganância, a corrupção e a indevida
influência de empresas, sobretudo do
setor financeiro, no governo dos EUA. 
O movimento se iniciou em 17 de
setembro de 2011, no Zucotti Park, 
no distrito financeiro de Manhattan, 
na cidade de Nova Iorque.

1

A
Reforma política

Dom Joaquim Mol, reitor da 
PUC Minas e bispo que preside 
a comissão da CNBB que 
acompanha a reforma política
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A experiência de quem esteve lá

Os estudantes Rurian 
(à esq.) e Marília (ao centro)
participaram das passeatas

O estudante Rurian Valentino, do 7º
período do Curso de Publicidade da
PUC Minas, tem muitos motivos para
se lembrar do protesto realizado no dia
22 de junho, em Belo Horizonte. Parti-
cipante ativo do movimento, mas
adepto da não violência, ele foi atingi-
do por um artefato lançado por um po-
licial militar. Também denominado de
armamento de distração geralmente
usado para dispersar passeatas, depois
de explodir, o artefato atingiu a nuca

dele e o sangue jorrou por seu corpo.
Um médico, que também participava
dos protestos, conseguiu estancar o
sangramento.  “Naquele dia, houve um
despreparo policial. Alguns policiais
agiram com truculência, mas o que im-
porta é que tudo que passei foi por
uma boa causa”, diz Rurian, que partici-
pou de todas as passeatas realizadas na
capital mineira.

A estudante Marília Pimenta Alves
do Valle, colega de turma de Rurian,

também participou das passeatas. Por
meio do software photoshop criou
uma arte com palavras de ordem do
movimento e as hashtags: “#o gigante
acordou” e “#vemprarua”. Uma tia da
estudante fez as estampas das camisas
que foram distribuídas entre amigos
de Marília que também participaram
das manifestações. “Ouvia sempre os
meus pais contarem sobre as Diretas Já
e resolvi experimentar na prática co-
mo é participar de um movimento.”
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REVOLUÇÃO RIZOMÁTICA 
Os protestos de 2011 na Espanha foram
denominados por alguns estudiosos de
Revolução Rizomática. Ocorreram de forma
espontânea. Inicialmente por meio de uma
página do Facebook intitulada Plataforma de
Coordenação de Grupos Pró-Mobilização
Cidadã. Com adesão de moradores de mais de 
60 cidades,o movimento reivindicou mudanças
políticas em um momento em que a taxa de
desemprego na Espanha era de 22% e 47%
dos jovens espanhóis estavam sem emprego.

PROTESTOS NA ISLÂNDIA
As manifestações se iniciaram em 2009 e foram denominadas Revolução das Panelas. 
Foram provocadas por uma crise financeira em um país anteriormente sempre identificado
como uma ilha de excelência. Milhares de manifestantes se organizaram pelas redes 
sociais e foram às ruas. Na Islândia, 94% da população está conectada à internet.
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4 PRIMAVERA ÁRABE
Onda revolucionária de manifestações 
e protestos no Oriente Médio e no 
Norte da África:

Os manifestantes fizeram uso intenso das
redes sociais para  denunciar a péssima
qualidade de vida. O movimento resultou na
deposição de antigos tiranos. O ditador
Kadafi, da Líbia, estava no comando do país
havia 42 anos. O presidente do Egito Hosni
Murabak governava o país havia 30 anos.

A)Marrocos
B)Argélia
C)Tunísia 
D)Líbia
E)Egito
F)Síria
G)Iraque

H)Irã
I)Jordânia
J)Kwait
K)Arábia Saudita
L)Bahrein
M)Iêmen
N)Omã
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