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Resumo: O trabalho a seguir descreverá os movimentos sociais que ocorreram em Porto 

Alegre entre 2013 e 2014. Seu objetivo é instigar a sociedade para a discussão de temas 

relacionados com o público, político e social-cidadão. Para essa discussão analisamos 

matérias de dois grandes jornais de veiculação no Rio Grande do Sul, sendo eles a Zero Hora 

e o Correio do Povo. Nesses recortes serão analisados fotos e texto, através da análise do 

discurso. Também foram utilizadas leituras teóricas para o embasamento do assunto. Para 

tanto, percebemos que esta pesquisa tem um grande valor social, pois faz com que os cidadãos 

pensem sobre a cidadania e a política enquanto indivíduos da sociedade. 

 

 

Palavras-chave: Movimentos sociais. Redes sociais. Conflitos. 

 

 

Abstract: The work then describe the social movements that took place in Porto Alegre from 

2013 to 2014. Its objective is to instigate society to discuss issues related to public, political 

and social citizen. For this discussion we analyze materials of two major newspapers serving 

the Rio Grande do Sul, namely the Zero Hour and Correio do Povo. These cuts will be 

analyzed and text, through discourse analysis. Were also used theoretical readings to the 

subject of the basement. To this end, we realized that this research has a great social value, 

because it makes citizens think about citizenship and politics as individuals in society. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A pesquisa “As novas formas de cultura política no Brasil a partir do simbolizado 

nas manifestações de rua no período de março de 2013 a agosto de 2014” procura entender e 
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discutir os motivos dos protestos ocorridos no país no período, com ênfase nos movimentos 

ocorridos em Porto Alegre, onde os jovens saem às ruas em uma marcha pelos direitos dos 

cidadãos. Assim como o ocorrido em setembro de 1992, em que os jovens brasileiros saíram 

às ruas para protestar e exigir o afastamento do presidente da República, além de pedir mais 

ética e dignidade na vida pública brasileira, os jovens dessa nova era tecnológica também 

foram para as ruas fazerem-se ouvir. 

 

 

2 METODOLOGIA E/OU MATERIAL E MÉTODOS 

 

Essa pesquisa descritiva tem por objetivo questionar os movimentos sociais que 

ocorreram em junho de 2013. Tendo como base recortes e fichamentos com resumo, data e 

veículo da qual as matérias foram retiradas, além de leituras teóricas sobre o assunto, com 

vista aos procedimentos analíticos, segundo Análise do Discurso de linha francesa. As 

mesmas foram obtidas de jornais de circulação estadual, sendo estes o jornal Zero Hora e 

Correio do Povo, nos quais houve uma ampla cobertura sobre os protestos, havendo debates, 

artigos, colunas, matérias exclusivas e textos de leitores debatendo a respeito do assunto. Para 

análise de pesquisa foram utilizadas duas matérias, sendo uma de cada veículo, onde 

procuramos fazer a leitura das imagens colocadas nas notícias, e sua respectiva análise de 

texto. 

 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para entendermos melhor os atos ocorridos em Porto Alegre e demais regiões do país, 

vamos esclarecer as ideias do que é a cidadania e como o ser humano está encaixado nesse 

aspecto político e social que é a sociedade. Para Aristóteles o homem é um animal político, 

pois nós não vivemos sozinhos e todos precisam da companhia de outras pessoas, que no 

início da vida são nossos familiares, depois amigos e adiante as demais pessoas que integram 

o ambiente comunitário. Ao analisarmos isso percebemos que a política refere-se a vida na 

polis, ou seja, a vida em comum, as regras de organização dessa vida, aos objetos da 

comunidade e as decisões sobre todos esses pontos, caracterizando uma perfeita e harmoniosa 

vivência perante as conjunções que formam um todo, ou seja, uma sociedade. 



 

 Partindo dessa explanação identificamos como o ser humano interage com seu meio 

social, e assim podemos entender como os movimentos ocorridos nas ruas se empenharam na 

luta por uma política que acima de tudo, viabilizasse a promoção do bem comum. Foi um 

grito em meio ao sufoco, onde as utopias da política estiveram presentes, sendo expressas 

pelo desejo da transformação social. Mas mais uma vez voltemos o pensamento para a Grécia 

antiga e a era Socrática, por assim dizer, onde tudo o que acontecia na comunidade era 

explanado na Ágora, a qual configurava-se como sendo um símbolo da democracia, onde 

todos os cidadãos tinham voz e direito ao voto.  

  Se no tempo de Sócrates e outros pensadores e filósofos, a Ágora funcionava como 

uma espécie de assembléia onde todos os cidadãos poderiam reunir-se para debater sobre 

diferentes assuntos, além de usufruir de mercados e de ser considerada a expressão máxima da 

esfera pública, para nós essa representação fica a cargo de nossas ruas. É um local público, 

onde convivemos com o comércio e com muitas outras pessoas, com as quais aprendemos 

muitas coisas, além de presenciarmos variadas formas de cultura. Não esquecendo que no 

contexto atual elas funcionam como expressão das insatisfações e desejos coletivos. Isso 

sugere que não estamos desraizados de pensamentos e culturas muito antigas, mas sim que 

transformamos o antigo em novo através de novas formas de manifestar nossas opiniões e de 

agregar a tecnologia como fundamental aliada na concretização de novos pontos de vista.  

Com isso podemos perceber que os movimentos que ocorreram, ocorrem, e ainda 

ocorrerão muito nas ruas de todo o mundo, são heranças longínquas de um passado onde 

todos opinavam para a criação de uma crítica construtiva acerca dos acontecimentos que 

surgiam na comunidade. Dessa forma o saber, o conhecimento e os debates eram dialogados e 

repassados para todos que conviviam no local. Essa, sem dúvida nenhuma, caracteriza-se 

como a mais pura e digna política. O que vivenciamos foram atos públicos e políticos, a 

exemplo daqueles que aconteciam na era Socrática, na antiga Atenas.  

 Porém nossas novas experiências de rua modificaram-se e estão sendo vivenciadas há 

alguns anos em nossa sociedade. As cidades cresceram estrondosamente e tornaram-se um 

caldeirão de experiências sociais que não podem ser vistas como premissas de uma meta 

distante a ser atingida, mas sim uma construção diária nas atividades, mobilizações, debates e 

discussões que acontecem por toda nossa sociedade. Para melhor entender esses movimentos 

segue-se uma tabela acerca da cronologia dos movimentos ocorridos só pelo Brasil nos 

últimos 11 anos. 

 



 

Tabela 1 - cronologia dos movimentos ocorridos no Brasil
4
 

2003 – Revolta do Buzu em Salvador (agosto-setembro). 

2004 – Revolta da Catraca barra o aumento em Florianópolis (junho) e aprova lei do passe livre estudantil 

(26 de outubro); surge o Comitê do Passe Livre em São Paulo. 

2005 – Plenária de fundação do MPL-Brasil no V Fórum Social Mundial em Porto Alegre (janeiro); luta 

contra o aumento em São Paulo (fevereiro); II Revolta da Catraca barra o aumento em Florianópolis 

(junho); mobilizações revogam o aumento em Vitória (julho). 

2006 – Encontro Nacional do Movimento Passe Livre (junho); luta contra o aumento em São Paulo 

(novembro-dezembro). 

2008 – Grande luta contra o aumento no Distrito Federal (outubro). 

2009 – Aprovação do passe livre estudantil no Distrito Federal (julho); ocupação da Secretaria de 

Transportes em São Paulo (novembro). 

2010 – Luta contra o aumento em São Paulo (janeiro). 

2011 – Luta contra o aumento em São Paulo e em várias capitais (janeiro-março); mobilizações revogam 

aumento em Teresina (agosto). 

2013 – Lutas na região metropolitana de São Paulo conquistam revogação no Taboão de Serra (janeiro); 

mobilização derruba aumento em Porto Alegre (abril); Jornadas de Junho conquistam revogação do 

aumento em mais de cem cidades (junho).  

2014 – O Bloco de Luta faz primeiro protesto contra a má qualidade do transporte público em Porto 

Alegre (janeiro); Câmara dos Vereadores de Porto Alegre proíbe uso de máscaras (fevereiro); protestos 

contra o reajuste das passagens em Porto Alegre (abril); manifestantes jogam bola no meio da rua 

próximo ao Estádio Beira-Rio (junho); Elisa Quadros Pinto Sanzi (Sininho) foi presa no centro de 

Porto Alegre (julho). 

Fonte: Tabela retirada do livro Cidades Rebeldes: Passe Livre e as Manifestações que Tomaram as Ruas do 

Brasil, de Ermínia Maricato, organizada pela editora Boitempo e Carta Maior no ano de 2012. 

 

 Percebemos que os atos ocorridos pelo país não foram pensados e criados só com as 

últimas insatisfações ocorridas entre 2012 até meados de 2014. Os movimentos de luta 

passaram 11 anos reivindicando direitos e saindo para a rua pedir reformas e novas garantias. 

Essa fagulha das manifestações surgiu com anos de mobilizações através da criação de uma 

nova geração de movimentos urbanos – o MPL, a resistência urbana, os movimentos sem-

teto, os movimentos estudantis – que entre muitas manifestações, ocupações, fechamentos de 

rua e bandeiraços articularam-se em prol da formação de redes mais amplas de organizações 
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nacionais. Porém foi só a partir de 2011 que as manifestações começam a ter mais adeptos e 

se espalhar por mais locais do nosso país, o que cria um grande movimento de insatisfação, 

que nos primórdios focava no preço das passagens, mas que com o decorrer do tempo procura 

cobrar providências do governo acerca de problemas antigos. 

Mais do que os movimentos ocorridos pelo Brasil com destaque para aqueles 

acontecidos em 2013 e 2014, o mundo todo já tinha começado a vivenciar esses fenômenos 

em 2011 quando aconteceu uma eclosão simultânea de protestos com reivindicações e formas 

de luta semelhantes. Essa onda de mobilizações tomou proporções globais. Tudo teve início 

no norte da África, estendendo-se pela Europa, chegando ao Chile e ocupando até mesmo 

Wall Street nos Estados Unidos. Essas manifestações podem tomar o sentido de catástrofe 

natural, como se fosse um terremoto que acabou por perturbar a ordem de um país, e o qual 

fez surgir uma infinidade de reivindicações, contradições e paradoxos que teimam em emergir 

perante as notícias e conversas cotidianas. 

 Desse modo os movimentos surgiram perante as variadas contradições que toda a 

sociedade vive diariamente, pois a cidade constitui-se como expressão das relações de 

produção e materialização política, assim sendo esses ideais pulsam nas veias que correm sob 

a pele urbana. E ao chocarmos as contradições da vida com os desejos que temos ocorre uma 

explosão de realidade que nos faz cair na real situação que vivenciamos. É importante 

entender que a cidade não é apenas uma organização com edificações, ruas, bairros e pessoas 

isoladas. As ruas são o local do amadurecimento das contradições e relações próprias, onde 

surgem as unidades contrárias formadas pela dinâmica da ordem. É na rua que cada um 

mostra sua identidade e tem oportunidade de conhecer novas identidades, que podem ou não 

vir a fazer parte de suas ideologias próprias. Até porque as cidades tem se tornado o palco de 

momentos culturais que visam o movimento cultural, político e social para disseminar seus 

paradigmas e ideais renovadores. 

 E com o observado podemos afirmar que os movimentos sociais dividiram-se em duas 

fases bem distintas. A primeira foi marcada pela pouca participação da população, pouca ou 

nenhuma cobertura da imprensa, foco exclusivo na questão do valor das passagens e conflitos 

entre manifestantes e a polícia. Na segunda fase as manifestações foram em sua maioria 

pacíficas, tendo grande repercussão na mídia e muita participação popular. Houve conflitos 

entre manifestantes e policiais nessa fase também, porém os policiais procuraram repreender 

menos os manifestantes pacíficos, só intervindo em caso de vandalismo. Partindo dessas duas 

fases destacamos a cronologia dos movimentos pelo Brasil, com foco especial em Porto 

Alegre. 



 

Os primeiros movimentos registrados são de 27 de agosto de 2012, em Porto Alegre e 

Natal, que tiveram como tendão de Aquiles o aumento do preço das passagens. E acredita-se 

que os mesmos foram os incentivadores dos movimentos que ocorreram em todo o Brasil. Em 

outubro de 2012 cerca de cem pessoas cercaram o tatu-bola, mascote da Copa do Mundo, 

resultando em confrontos com a polícia. Em 25 de março de 2013, tiveram início em Porto 

Alegre protestos, mesmo antes do aumento da tarifa de ônibus. Os mesmos ganharam força 

após o reajuste da tarifa, quando manifestantes conseguiram protocolar a redução no preço 

das passagens, por meio de uma ação cautelar.  

 No mês de maio, manifestantes acamparam ao lado da Câmara de Vereadores, 

permanecendo ali por mais de um mês. Eles eram contra o corte de árvores para a duplicação 

da Avenida Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio), onde cerca de 200 homens de vários 

grupamentos da Brigada Militar agiram na retirada dos manifestantes. No mês de junho os 

movimentos tomam conta do cenário nacional, além das capitais e regiões metropolitanas, o 

movimento se difundiu e foi tomado por pessoas que estavam querendo fazer-se ouvir. E 

mesmo com a antiga tarifa de ônibus mantida os protestos continuaram.  

 Os movimentos, como o Movimento Passe Livre (MPL), convocaram seus militantes 

para os protestos através das redes sociais. Dessa forma o convite foi passando de um para 

outro até formarem uma extensa rede de pessoas inconformadas com o atual cenário político, 

social e econômico brasileiro. Esse chamado trouxe as redes sociais para as ruas, e quem 

observou atentamente os cartazes viu que os jovens possuíam cartazes com dizeres retirados 

dessas redes sociais. Como em 92 os jovens foram à luta, porém suas reivindicações eram 

outras. Tanto jovens como adultos pediram bem mais que a simples baixa na tarifa de ônibus, 

pediram mais dignidade e respeito. Pois todos que convivem na comunidade vêem tudo o que 

acontece à sua volta e ficam cada dia mais chateados e enojados com o desrespeito que todos 

sofremos por nossos governantes. O diferencial deste século foi a internet, que foi o principal 

canal de interação dos jovens, uma vez que os mesmos consideram-se „sem voz pública‟, ou 

seja, sem um meio para expressar-se. Mas essa questão de não sentirem-se representados ou 

não ter vez e voz vai muito além de não ter um partido político, ou não se sentir seguro em 

defender uma bandeira, todos querem uma reforma no sistema político em geral, já que a atual 

política sofre com uma crise. Com as redes sociais (facebook e twitter) tanto jovens, quanto 

adultos foram incentivados a participar das manifestações sem precisar ter uma bandeira 

específica, bastava aparecer na data e local que suas reivindicações seriam vistas, assim 

sendo, os movimentos contavam com grupos e convites que pediam para cada um lutar e 

exigir seus direitos. Para reforçar destaco essa afirmação: 



 

 

“Essas representações e práticas socialmente articuladas nem sempre se enquadram 

na legitimidade institucional, mas nem por isso podem ser desconsideradas como 

manifestação de interesses políticos de setores de sociedade.” (PACHECO, 2001, p. 

15) 

 

 

 Essa afirmação nos faz pensar que os movimentos nem sempre são vistos como de 

interesses públicos e políticos que envolvem toda a sociedade, pois eles não se enquadram nas 

normas consideradas certas pela sociedade em que vivemos. Mas mesmo essas representações 

não seguindo o devido quorum, elas precisam ser consideradas manifestações de interesses 

sociais. Pois eles são a legitimidade dos interesses de boa parte dos cidadãos com o fazer 

político e social. Outro ponto a ser considerado, é que a ocupação das ruas é vista pela polícia 

e pela ordem como baderna. 

E com toda a legitimidade os jovens pegaram para si a força, a vontade e a missão de 

renovar um Brasil que carecia, e ainda carece de melhorias, ao passo que deixaram o rótulo de 

geração despreocupada e desinformada. No dia 20 de junho reuniram-se cerca de 1,4 milhão 

de pessoas em mais de 120 cidades do país. Se primeiramente o foco dos manifestos era a 

diminuição no preço das passagens, depois de 20 de junho as ruas ganharam novas 

reivindicações. Cartazes, caras pintadas, máscaras e exigências como PECs 37 e 33, “cura 

gay”, ato médico, gastos com a Copa das Confederações FIFA 2013 e com a Copa do Mundo 

2014 e fim da corrupção tomam avenidas, assembléias, prefeituras e praças. Para tanto 

observemos o que a cidadania implica em nossa vida: 

 

“A cidadania, portanto, também comporta um feixe de manifestações e pressões 

sociais exercidas pelos indivíduos, associações, coletividades ou grupos sociais na 

defesa de seus interesses.” (PACHECO, 2001, p. 23) 

 

 

  Ou seja, ser cidadão implica envolver-se com todas as questões políticas e públicas de 

sua comunidade. Se como indivíduo da sociedade exige-se direitos, também precisamos 

entender nossos deveres, os quais implicam votar e fiscalizar nossas escolhas. Dessa forma 

estamos defendendo nossos interesses e contribuindo para a melhoria e consequentemente 

com o crescimento de todo o país. 

Muitos pesquisadores e políticos afirmam nunca terem visto tamanha força em 

movimentos populares como os ocorridos em junho. Porém, um fato que marcou muito os 

protestos foi o vandalismo. Líderes dos movimentos sociais responsabilizaram blackblocs e 

mascarados de causarem tumultos, depredações e vandalismo nas ruas e lojas das cidades que 

tiveram protestos. Enquanto manifestantes protestavam de forma pacífica, mascarados 



 

espalhavam-se em meio a estes, procurando a primeira oportunidade para iniciar o tumulto e a 

série de depredações, roubos, saques e demais formas de vandalismo. Desse modo os atos de 

vandalismo instalaram-se de forma prejudicial aos atos públicos, já que estes procuravam 

restabelecer a força, a autoestima e a autonomia do povo brasileiro, que andava cabisbaixo e 

alienado dos problemas enfrentados. Observemos agora uma parte do texto redigido por uma 

comissão em reunião do Movimento Passe Livre – São Paulo que falará melhor sobre os 

movimentos:  

“Como um fantasma que ronda as cidades deixando marcas vivas no espaço e na 

memória, as revoltas populares em torno do transporte coletivo assaltam a história 

das metrópoles brasileiras desde sua formação. Os bondes virados, os ônibus 

incendiados, os catracaços
5
, os muros “pixados” com as vozes das ruas, as 

barricadas erguidas contra os sucessivos aumentos das passagens são expressão da 

digna raiva contra um sistema completamente entregue à lógica da mercadoria.”
6
 

 

 

 Eles não querem incentivar atos como incendiar ônibus ou pixar muros, só querem 

chamar a atenção para a problematização de a população ser um objeto da sociedade 

capitalista em vez de sujeito integrante dessa sociedade. É um ato de indignação popular que 

acabou por escapar de qualquer forma previamente estabelecida. E é o sentir-se excluído da 

sociedade que as lutas reuniram-se em movimentos organizados como o Movimento Passe 

Livre.  

Partindo desses atos analisamos duas matérias do dia 20 de junho de 2013, sendo uma 

de cada veículo estudado. O jornal Correio do Povo procura evidenciar a importância dos atos 

que iniciaram em Porto Alegre logo em sua manchete, além de ter uma foto mostrando jovens 

gritando numa forma de legítima democracia e insatisfação. Além disso, dá uma dimensão 

dos atos ocorridos, falando sobre outras cidades que aderiram aos protestos, algumas queixas 

sobre violência por parte da Brigada Militar e a agilização na votação para projeto de isenção 

da alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) ao transporte público 

de Porto Alegre. Por outro lado o jornal Zero Hora trás em sua manchete grupo que não 

poderá participar do protesto por envolvimento em depredações, e foto dos vidros quebrados 

em agências bancárias no centro de Porto Alegre. Também mostra uma escalada das 

manifestações, como ficam os serviços pela capital e como agir em meio a multidão.  
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6
 Texto retirado do livro Cidades Rebeldes – passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil, de 

Ermínia Maricato e organizado pelas editoras Carta Maior e Boitempo. O texto intitula-se “Não começou em 

Salvador, não vai terminar em São Paulo” e foi organizado por uma comissão do Movimento Passe Livre – São 

Paulo que discutiu coletivamente as ideias.  



 

 Essa rápida análise mostra como os movimentos ocorridos em Porto Alegre e demais 

regiões do Brasil foram divulgadas pela mídia. Apesar de terem repercussão, pode-se ver a 

manipulação que os meios midiáticos operam na sociedade, pois se em alguns meios os 

movimentos foram pautados como ponto forte de democracia para outros a divulgação dos 

protestos teve como alicerce as depredações e vandalismos ocorridos nesse período.  

 Precisamos entender que as manifestações ajudaram o país a se fortalecer em matéria 

de liberdade de expressão. Mas, sobretudo tiveram o mérito de proclamar que não só nas 

eleições cabe-nos zelar pelo fazer político honesto, mas sim é nosso dever intrínseco de fazê-

lo diuturnamente. Aliás, votar e só esperar pelos quatro anos que seu representante vai ficar 

no poder não adianta, e nem nunca adiantou. Precisamos de mais participações populares 

reformando a política para poder ser nossa saída mais inteligente. E, acima de tudo, 

asmanifestações devem ser vistas pelo poder como uma oportunidade de avançar e 

reconsiderar as suas prioridades políticas públicas. Com essa nova geração, que por vezes é 

vista como alienada, foi possível vermos que somos os protagonistas dessa vida pública. 

Dessa forma conseguimos entender a essência do Estado democrático que foi reivindicado nas 

ruas, que volta-se para as melhorias das condições de vida de todos os seus integrantes, bem 

como os atos de solidariedade que possam ser disseminados. 

E os jovens foram os grandes protagonistas de uma onda de desperto coletivo 

propagado não só pela mídia, mas por seu meio de comunicação mais usado: as redes sociais. 

Essa insatisfação foi tomando uma forma de disseminação viral, uma espécie de boca a boca 

eletrônico, com mensagens replicadas a milhares de outros emissores. Com isso devemos 

refletir sobre as ferramentas sociais e ver que não são só elementos de propagar um marketing 

pessoal, mas também articulam-se como ferramentas de construção e reconstrução da 

realidade, capazes de fluir informações e atingir os leitores. 

 O relevante está em pensar que as tecnologias de comunicação não são só ferramentas 

de conversação e entretenimento, mas tem o propósito de unir as vozes e atuar como 

plataformas da construção social e política do meio urbano, onde aos poucos altera também a 

maneira de fazer e pensar política bem como as formas de participação social, com o objetivo 

de obter reivindicações sociais de forma rápida e com a maior abrangência pessoal possível.  

 Porque estar descontente com os rumos que seu país está tomando e não saber o que se 

quer mudar, é o mesmo que nadar pra não sair do lugar. As ruas não detém o poder que 

muitos acreditam que ela tenha, a rua é só a representação de uma sociedade cansada com os 

vários problemas que o país tem. 

 



 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO 

 

A relevância desta pesquisa está em provocar discussões a respeito dos movimentos 

sociais para a busca de melhorias em problemas públicos. Essa procura entender os 

movimentos sociais e a sociedade, uma vez que os mesmos ajudam a comunidade a unir-se 

em prol de políticas que visem o bem estar social de todos os cidadãos. Contudo, percebemos 

que não há como viver sem a política em nosso dia a dia, pois ela está intimamente interligada 

em todos os setores que nos cercam. Isso quer dizer que o simples ato de conversar com 

alguém já torna-se algo político.  

Nesse contexto os movimentos de rua têm um objetivo bem maior do que resgatar 

uma das formas de fazer política, e nem busca só obter suas reivindicações em curto prazo, 

eles querem a descentralização da renda que favorece classes abastadas e que acaba por 

depreciar as coisas públicas. Até porque a população quer mais serviços públicos e com a 

merecida qualidade, quer a atuação verídica de um Estado social, e que esteja apto a resolver 

toda e qualquer situação social, principalmente as desigualdades sociais. Com essas pequenas 

mudanças no cenário público nos sentimos mais integrantes da comunidade que vivemos. 

Além disso, nos tornamos cidadãos mais conscientes e exigentes em nossos direitos e deveres 

em meio à sociedade quando nos sentimos assim, como parte integrante desse coletivo.  
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