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RESUMO   
 
 
MANCINI, Leonardo. Apropriação de Marcas: Fiat #Vemprarua na Copa das 
Confederações. 2015. Dissertação de Mestrado em Comunicação  – 
Faculdade de Comunicação Social, Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 
 
 

Durante as Jornadas de Junho, em 2013, milhões de jovens foram às 
ruas em protesto inspirados, inicialmente, pelo aumento na tarifa dos 
transportes públicos. Em gritos de guerra e cartazes, a expressão Vem Pra 
Rua foi uma das mais utilizadas para convocar quem ainda não estava ali, a 
protestar. No entanto, essa frase era o tema principal de uma campanha 
publicitaria da Fiat, fabricante de carros, preocupada em chamar a atenção 
durante a Copa das Confederações da Fifa, da qual não era patrocinadora. 
Esta pesquisa analisa, a partir desses eventos, a maneira como os indivíduos 
se apropriaram da marca Fiat e da campanha Vem Pra Rua, e as utilizaram 
naquele momento.  
 

Palavras-chave: Apropriação de Marcas. Cocriação de marcas. Identidade de 

Marcas. Copa das Confederações. Manifestações. Fiat. 

#Vemprarua. Comunicação.  

 

 

 
  



 

ABSTRACT 
 
 

 
MANCINI, Leonardo. Brand Appropriation: Fiat´s #vemprarua during the 2013 
Confederations Cup Demonstrations in Brazil. Dissertação de Mestrado em 
Comunicação  – Faculdade de Comunicação Social, Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 
 
 

During the 2013’s demonstrations in Brazil, millions of people were at 
the streets against, initially, the increase in public transportations faire. In their 
chants and their posters, one expression was used frequently to call others to 
join the demonstrations: Vem pra Rua, or come to the streets. Nonetheless, 
that phrase was, also, the main theme for a Fiat, the automaker, 
advertisement campaign, which was looking for visibility, as it was not 
sponsoring the Confederations Cup, about to begin.  This research 
investigates how the protesters appropriated the Fiat`s brand and its 
campaign during the demonstrations.  
 
Keywords:  Brand Appropriation. Brand Cocriation. Confederations’ Cup 

Demonstrations. Fiat.. #Vemprarua. Brand Meaning Making. 

Brand Identity. 
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INTRODUÇÃO 

Em junho de 2013, o Brasil foi tomado, estupefato, por milhares de 

manifestantes, em um fenômeno que não parece ter paralelo em mais de 20 

anos, desde que o país parou para tirar um presidente da república do poder. 

Como afirmou a colunista Miriam Leitão (2013), todos os analistas, de 

economia ou política, erraram. Apesar de verem problemas na condução da 

nossa jovem democracia, “ninguém previu um movimento desta magnitude “ 

(P.75). 

Inicialmente contestando o aumento no preço das passagens de ônibus, 

o movimento, que começou aparentemente pequeno e disperso, transformou-

se em uma multidão de, no dia 20 de julho, quase 1,5 milhões de pessoas, 

reclamando mudanças em diversas áreas da sociedade: transporte público, 

política, saúde, corrupção.  

Embalando as Jornadas de Junho, um dos vários nomes dados aos 

eventos daquele mês, vídeos e imagens compartilhadas em redes sociais, 

cantos e cartazes empunhados nas ruas, todos eles com uma mensagem 

forte, um chamamento que dizia: Vem Pra Rua. Curiosamente, essa 

expressão foi o mote de uma campanha da Fiat, fabricante de automóveis, 

que, por não estar nos estádios, patrocinando a Copa das Confederações, 

evento que antecedia a Copa do Mundo, chamava os torcedores a festejar 

fora deles, nas ruas, junto com o povo brasileiro. 

#Vemprarua não foi o único símbolo compartilhado naquele momento. 

Outros, como a máscara de Guy Fawkes, utilizada pelo grupo Anonymous, o 

Gigante Adormecido, do filmete produzido pela Johnnie Walker, popular 

produtora de uísque norte-americana, além de vários super-heróis e de 

personagens de literatura adolescente também serviram para unir e 

identificar aquela massa de manifestantes.  

No entanto, o caso da montadora nos interessa pela intensidade como 

ocorreu. A peça principal da campanha da Fiat era um vídeo, com jovens 
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torcendo pela seleção Brasileira pelas ruas do Rio de Janeiro, embalados 

pela música-tema “Vem Pra Rua”, gravada pelo cantor Falcão, do grupo O 

Rappa, que, em uma batida forte e contagiante, sugeria que todos deveriam 

“sair de casa e ir para a rua”, “a maior arquibancada do Brasil”, torcer pela 

seleção.  

Rapidamente, essa música tornou-se o hino não oficial das Jornadas de 

Junho e o “Vem Pra Rua”, o chamamento que convocaria aqueles que 

estavam dentro de suas casas e de seus escritórios a participar dos 

protestos. Diversos vídeos produzidos por usuários de internet foram 

publicados em sites de compartilhamento, como o Youtube1, utilizando a 

expressão “Vem pra Rua” e a música-tema da campanha, mesclada com 

imagens dos protestos e da violência policial. Durante as manifestações, 

jovens empunharam cartazes com a expressão junto a outras palavras de 

ordem e cantavam “Vem, vem, vem pra rua, vem”. No Twitter e no Facebook, 

a hashtag #Vemprarua foi uma das mais citadas durante aqueles dias.  

Historicamente, as manifestações sociais sempre tiveram músicas-tema 

e palavras de ordem. Cantores como Chico Buarque e Geraldo Vandré se 

tornaram ícones dos movimentos estudantis contra a ditadura no Brasil nas 

décadas de 60 a 80. No entanto, não nos ocorre nenhuma outra 

manifestação cujo mote tenha sido um discurso utilizado em uma campanha 

publicitária, o que ressalta a importância das marcas e dos elementos 

publicitários no cotidiano dos jovens atualmente. 

Paralelamente, há uma extensa literatura a respeito da construção e da 

gestão das marcas, principalmente no campo da publicidade e do marketing, 

dando conta, sobretudo, de sua relevância nas relações de consumo e nos 

processos de comunicação das organizações. Entretanto, o levantamento 

bibliográfico realizado no desenvolvimento do projeto que deu base a esta 

pesquisa, indicava uma escassez de obras que consideram o papel cultural 

1 “Vem pra Rua”, acessado em janeiro de 2015, disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=vvJt-Mpz8us 

“Vem pra Rua”, acessado em janeiro de 2015, disponível em http://vimeo.com/69674763 
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das marcas e o lugar que elas ocupam no cotidiano e a necessidade de se 

aprofundar neste tema, dada a forte presença das marcas e de suas 

narrativas no ambiente de mídia atual. 

Nosso objetivo, portanto, é analisar a apropriação da campanha Vem 

pra Rua, da Fiat, por parte dos manifestantes durante as manifestações de 

2013. 

Para isso, iremos discutir, no primeiro capítulo, o que se conhece sobre 

marcas e sobre os processos de apropriação. Partiremos da análise da 

literatura mais utilizada neste campo, que entende marcas como construtos 

estáveis de responsabilidade dos brand managers, para, em seguida, ampliar 

essa noção, compreendendo as marcas como criações culturais típicas de 

nosso tempo, construídas, por certo, a partir das estratégias e desejos de 

seus criadores, quer sejam empresas ou organizações de outras naturezas, 

mas que encerram, também, as noções existentes nas sociedades e as 

percepções e as influências dos diversos atores sociais que as utilizam. 

No segundo capítulo faremos uma breve descrição de como 

aconteceram as manifestação no Brasil, tentando contextualizar o ambiente 

político complexo que serviu de pano de fundo para que um movimento 

relativamente pequeno, organizado por um grupo geograficamente disperso e 

com atuação localmente restrita, se tornasse um movimento de massa, 

nacional, com grupos heterogêneos em seu perfil e em suas ideias. Neste 

capítulo mostraremos, também, de que forma e quais as mensagens 

utilizadas por esse grupo para que se identificassem, por um lado, e, por 

outro, defendessem suas ideias. 

Por fim, estudaremos, no terceiro capitulo, a campanha publicitária da 

Fiat, sua relação com a Copa das Confederações da Fifa, um dos mais 

importantes eventos esportivos do planeta, e identificaremos as formas pelas 

quais os elementos criados, sobretudo a música tema e a hashtag 

#vemprarua, entraram em ressonância com os anseios das ruas e foram 

utilizados pelos manifestantes.  

13 



METODOLOGIA 

Metodologicamente, este trabalho tem natureza descritiva, tal como 

descrito por Gil (2002), na medida em que buscamos analisar e compreender 

os fenômenos de apropriação durante as Jornadas de Junho. 

No que tange os procedimentos, a dissertação irá combinar 

levantamento bibliográfico, pesquisa documental, entrevistas em 

profundidade e estudo de caso, em uma análise de natureza eminentemente 

qualitativa. 

O levantamento bibliográfico é parte essencial de qualquer trabalho de 

pesquisa e serve para aprimorar e aprofundar os conceitos pertinentes ao 

tema pesquisado. Nesta dissertação, o levantamento bibliográfico se fazia 

necessário para adensar o referencial teórico apresentado, e, desta forma, 

contribuir para uma melhor compreensão do fenômeno da apropriação das 

marcas e seus sentidos.  

O levantamento realizado preliminarmente, durante a elaboração do 

projeto de pesquisa, indicava a necessidade de se buscar obras que tratem 

das marcas a partir de sua importância cultural e da utilização de seus 

sentidos por parte dos indivíduos. O estudo inicial apontava para uma 

literatura que discutia as questões administrativas das marcas, influenciada, 

naturalmente, pelo campo da publicidade e do marketing, e de seus aspectos 

funcionais nas relações de consumo. Como veremos, as marcas têm um 

papel mais amplo dentro das relações entre os indivíduos do que 

simplesmente a identificação de produtos e o estímulo ao consumo. 

A pesquisa documental consistiu, sobretudo, no levantamento de 

reportagens publicadas em jornais e sites noticiosos, tanto generalistas como 

especializados em comunicação, publicidade e marketing, e teve como intuito 

retraçar os principais acontecimentos, o que nos auxiliou compreender 

melhor as Jornadas. 

No que diz respeito às entrevistas em profundidade, Duarte e Barros 

(2009) afirmam que esta fornece “elementos para a compreensão de uma 
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situação ou estrutura”, ao permitir que o pesquisador mapeie e compreenda o 

mundo dos entrevistados, as relações entre eles e a “compreensão de suas 

crenças, atitudes, valores e motivações” (P. 63). 

Para as entrevistas, foram selecionados 12 jovens (entre 20 e 28 anos), 

universitários, estudantes de comunicação social. Esta escolha se deu pela 

percepção, corroborada por relatos2 da época, de que os participantes das 

manifestações tinham, majoritariamente, este perfil e pela facilidade de 

acesso. Nenhuma classificação por nível de renda, classe social, 

comportamento de consumo ou região de moradia foi realizada para a 

escolha do grupo de entrevistados. 

Os entrevistados foram divididos em três grupos: participantes ativos, 

aqueles que se declararam fortemente engajados nos movimentos; 

participantes eventuais, que declararam ter ido às manifestações, mas não 

assumiram motivação política forte nem tomaram parte nos momentos mais 

violentos; e não participantes, que souberam do que estava acontecendo, 

mas não quiseram se envolver.  

O perfil dos entrevistados: 

Entrevistado Idade Sexo Nível de 
participação 

E1 28 masculino Ativo 

E2 20 masculino Ativo 

E3 22 Feminino Ativo 

E4 21 Feminino Ativo 

E5 22 Masculino Ativo 

E6 21 feminino Eventual 

E7 19 masculino Eventual 

E8 19 masculino Eventual 

E9 21 feminino Eventual 

2 Sobre as participações dos jovens, ver a retrospectiva publicada pela Folha de São Paulo 
em dezembro de 2013, disponível em http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/12/1390207-
manifestacoes-nao-foram-pelos-20-centavos.shtml, acessado em 20 de janeiro de 2015. 
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E10 20 masculino Não participante 

E11 21 feminino Não participante 

E12 22 Masculino Não Participante 

O roteiro das entrevistas foi semiestruturado, com uma lista de tópicos a 

serem debatidos, que incluíam uso de redes sociais, participação nos 

protestos, percepção e identificação das marcas nos evento, dentre outros.  

Quanto ao método do estudo de caso, o utilizamos dentro de uma 

perspectiva exploratória, tentando dimensionar tanto a campanha da Fiat 

como retraçar os caminhos que levaram as manifestações do MPL a se 

transformarem nas Jornadas de Junho. De acordo com Gil (2002), o estudo 

de caso permite “a investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto real, onde os limites entre o fenômeno e o contexto não são 

claramente percebidos” (P.54). Na mesma perspectiva, Duarte e Barros 

(2009) afirmam que o método é um desenho utilizado em pesquisas que 

buscam preservar o contexto (P.217), o que nos parece ser o nosso caso. O 

resultado desse estudo servirá de base para a análise das entrevistas 

realizadas. 
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1 AS MARCAS 

1.1  O QUE SÃO MARCAS? 

Apesar da vasta literatura existente dedicada ao branding3 e aos seus 

processos de gestão, não há uma definição única do que seja a marca. 

Tomando como referência obras ligadas aos campos da publicidade e do 

marketing, marcas4 são geralmente apresentadas como sendo elementos 

construídos por empresas como articuladores entre a produção e o consumo 

de produtos e serviços. São, primordialmente, identificadores, que servem 

para distinguir um produto de outro, mas, pelo esforço dedicado em construí-

las e torná-las conhecidas, são consideradas, elas mesmas, uma pequena 

parte do produto ou serviço oferecido, “mais uma etapa no processo de 

venda” (Guzman, 2004, P.1).  

Ainda que não se possa negar a função de identificação que exercem 

as marcas, ou o papel essencial no processo de compra e venda, essa 

definição não é suficiente para resolver o dilema apontado por Arvidsson 

(2005): “marcas só existem – somente oferecem resistência, para usar a 

definição ‘Latouriana/Deleuziana’ de existência - enquanto consumidores 

3 Branding pode ser traduzido como marcação, ou o processo que leva à construção do que 
Aaker (1996) chama de marca forte, ou seja, aquele nome ou aquela imagem que se é a 
única a responder a um desejo do consumidor.  
4 Kotler (2000), por exemplo, vê marca como sendo “o nome, associado a um ou mais itens 
em uma linha de produção, usado para identificar a fonte ou a característica de um item” (P. 
396). Já a American Marketing Association (AMA ) a define como “um nome, termo, signo, 
símbolo, design, ou uma combinação de cada um destes, cuja intenção é identificar bens e 
serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e os diferenciar de seus 
competidores”. Por sua vez, Keller (2003) afirma que “tecnicamente, sempre que um 
profissional de marketing cria um novo nome, logo ou símbolo para um novo produto, está 
criando uma marca” (P.3). Já Kapferer (1997) afirma que “marca é um símbolo, portanto 
externo, cuja função é revelar as qualidades escondidas de um produto que são inacessíveis 
ao contato” (P. 28). 
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agirem nela5” (P.244). Em outras palavras, as marcas só existem, ou só 

possuem os sentidos que as organizações gostariam de atribuir a elas, se os 

consumidores e os diversos públicos em seu entorno perceberem, e 

concordarem, com essa construção. Isso se dá, segundo O`Reilly (2005) não 

por imposição dos produtores, mas por um processo de tensão e negociação, 

entre públicos e marcas (P. 582). 

Em seu texto intitulado Brands and Their Meaning Makers, Allen, 

Founier e Miller (2008) nos oferecem um exemplo do dilema de Arvidsson. A 

Harley-Davidson, sobretudo nos Estados Unidos, se tonou sinônimo de 

rebelião, virilidade, liberdade e do “american-way of life” 6 . Segundo os 

autores, isso se deve, em grande parte, à utilização da marca pelos Hells 

Angels, grupo de motociclistas tradicionalmente associado, por um lado, a 

viagens, festas e bares e, por outro, a violência, uso de drogas, assassinatos, 

dentre várias atividades ilegais.  

No entanto, ressaltam os autores, essa não era uma associação 

desejada pela empresa. O bando, afirmam, não fazia parte do público-alvo, 

ou dos consumidores desejados, pela empresa e suas estratégias 

corporativas desencorajavam a atração deste grupo. Ainda assim, a 

construção foi tão forte, realista e autêntica que a empresa proprietária da 

marca não teve outro caminho a não ser assumi-la para si. 

Desta forma, analisar as marcas a partir, simplesmente, de sua função 

de identificação é negar a elas o papel central que têm na cultura 

contemporânea. Segundo Shery Jr (2006)7, marcas são poderosos “veículos 

materiais de pensamento e emoção” (P. 45). Para Klein (2000), marcas são 

5 A frase original: “brands only exist – only offer resistance, to use the Latourian/Deleuzian 
definition of existence – as long as consumers act on them”.  
6  No artigo, Allen, Founier e Miller (2008) desenvolvem com mais detalhes o processo 
cultural que contribuiu para a construção da marca Harley-Davidson. Além dos Hells Angels, 
filmes, revistas e até uma tentativa de compra malsucedida da empresa por um grupo 
japonês são parte dos elementos que concorreram para que a marca se tornasse um ícone 
cultural norte-americano. Para eles, consumidores são uma instituição produtora de sentido 
para a marca tão importante quanto a própria organização detentora dos diretos sobre a 
marca e a indústria cultural. 
7 In TYBOUT e CALKINs (2006) 
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como metáforas do cotidiano, reflexos do espírito e da essência das 

organizações.  

Em nossa análise, ao invés de as considerarmos construtos rígidos e 

pré-determinados pelas organizações que a desenharam inicialmente, 

preferimos vê-las, como afirma Lury (2004), como objetos 8  abertos, 

dinâmicos e de múltiplas camadas. Seus sentidos são móveis, diversos, 

cocriados com os diversos públicos que entram em contato com elas 

(Arvidsson, 2006) e “não são inerentes nem aos produtos, nem aos 

indivíduos, mas derivam dos contextos nos quais as marcas residem” (Allen, 

Founier e Miller, 2008, P.7).  

Para Arvidsson (2005) marcas não se referem a um produto ou a um 

serviço, mas oferecem um contexto de consumo, ou uma “forma proprietária 

de vida a ser realizada através do consumo” (P. 244).  

O`Reilly (2005), por sua vez, entende que as marcas são construções 

sociais e recursos simbólicos importantes “na produção e na circulação de 

sentidos na sociedade”(P. 575), mas vai mais longe ao afirmar que marcas 

são “textos culturais, culturalmente produzidos e consumidos” (P. 582). 

Em outras palavras, marcas oferecem todo um contexto de existência, 

que se realiza, claro, através do consumo, mas, sobretudo, a partir dos 

repertórios simbólicos que oferecem aos seus públicos de relacionamento. 

Elas servem, obviamente, para identificar e diferenciar uma organização, um 

produto ou um serviço de outros, estimular determinada forma de consumo, 

mas têm uma função que vai além: são molduras que organizam e mediam 

as trocas de sentido entre os diferentes ambientes de mercado e os 

diferentes públicos, promovendo e inibindo o intercâmbio entre produtores e 

consumidores. (Manovich, 2001, Lury, 2004). 

Neste trabalho, discutiremos as marcas como sendo criações culturais 

abertas, com sentidos socialmente construídos, que mediam as diversas 

8 Aqui, entendemos objetos da mesma forma que Egenfeldt-Nielsen e Smith, (2008), que 
veem objetos culturais como aqueles que não têm somente um uso prático, mas também 
significância simbólica, ou seja, “dos quais podemos falar a respeito de seus sentidos” 
(P.262). 
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relações entre organizações e indivíduos no cotidiano. (O`Reilly, 2005; De 

Silveira, Lages e Simões, 2011). 

1.2 OS SENTIDOS DAS MARCAS 

Na literatura das áreas de administração e publicidade, identidade de 

marca é uma ideia única, essencial, que distingue uma organização de outra. 

O que esta marca significa na mente dos consumidores, ou o conhecimento 

estruturado a respeito das marcas, é uma construção do brand manager, ou 

brand strategist. A estes profissionais caberia construir, através de 

campanhas 9  e outras ferramentas publicitárias, uma identidade forte o 

suficiente, que diferenciaria um produto dos seus concorrentes e que serviria 

como referência estável, longa e duradoura, para seus consumidores. (Aaker, 

1996; Keller, 2003, Kapferer, 2008; De Silveira, Lages e Simões, 2011).  

Por essa lógica, a identidade de marca é reflexo puro do 

posicionamento da organização, transformado em conhecimento 

compartilhado pelos consumidores desejados por essas empresas. Ao gestor 

caberia o papel de único produtor de sentido desta marca, o que faz 

gerenciando as diversas associações que são criadas, estimulado aquelas 

que o auxiliam e desestimulando aquelas que o afastam de uma percepção 

geral desejada. (Aaker, 1996; Keller, 2003; Allen, Founier e Miller; 2008). 

No entanto, é difícil conceber um brand manager que tenha poder 

suficiente para definir todas as associações e significados que residem em 

9 As campanhas publicitárias são um conjunto de ações e peças, como sites, anúncios, 
músicas, eventos, etc, que permitem ao gestor influenciar a percepção dos públicos a 
respeito de uma marca, de um produto ou de um serviço. Lury (2004) nota que as 
campanhas de publicidade têm sido cada vez menos orientadas para persuadir um 
consumidor a comprar algo, mas mais interessadas em posicionar marcas dentro de 
elementos da cultura de mídia o que, segundo afirma, levaria a um consumo muito mais 
inspirado pelo comportamento dos públicos do que pelas características dos objetos 
vendidos (P.38). Em outras palavras, um jovem compraria um jeans Levy`s por ser rebelde e 
não porque precisa de calças e se proteger do frio.  
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uma marca. Para Allen, Fournier e Miller (2008), há pelo menos três fontes de 

produção de sentido de marca que devem ser consideradas: 1) a cultura, 2) 

as empresas e 3) os consumidores. 

A noção de que os sentidos das marcas são derivados da cultura tem 

como ponto de partida a constatação de que o contexto no qual se 

estabelece a relação entre indivíduos e estas marcas é essencial. Para 

McCracken (1990), vivemos em um “mundo culturalmente constituído” (P.71), 

no qual os sentidos são móveis e estão constantemente fluindo para, e de, 

múltiplos locais da sociedade.  

A cultura é a fonte original e a localização das categorias das quais as 

marcas absorvem seus sentidos, o que pode acontecer de duas maneiras, 

segundo Allen, Fournier e Miller (2008): 1) quando a marca é impactada por 

produções culturais que não estão necessariamente sob controle ou 

orientação dos gestores de marca, como, por exemplo, filmes, escritores, 

jornais, indústria da moda, dentre vários, ou 2) quando a marca se utiliza dos 

sentidos existentes, espelhando ou mimetizando aspectos culturais, ou 

oferecendo novas maneiras de se compreender o mundo (P. 793). 

A construção de sentido através de mecanismos culturais acontece 

sem que os gestores dessa marca tenham, necessariamente, controle ou 

exerçam uma participação ativa na sua construção. Para continuar no 

exemplo dado por Allen, Fournier e Miller (2008), um dos principais criadores 

dos sentidos que existem na marca Harley Davidson, além dos Hells Angels, 

foi o cinema norte-americano. Uma reportagem publicada na revista Life em 

1947, mostrando como um grupo de motociclistas bêbados invadiu e tomou 

conta de uma pequena cidade do interior da Califórnia, serviu de fonte de 

inspiração para o filme O Selvagem (The Wild One, 1953), cujo personagem 

principal foi representado por Marlon Brando. Apesar de Brando não dirigir 

uma Harley no filme (era, na verdade, a motocicleta escolhida pela gangue 

rival), a conexão entre o comportamento rebelde e as motocicletas se tornou 

tão forte que até hoje encontramos essa referência em filmes. Essa conexão 

é relevante para a marca porque quase sempre a motocicleta escolhida pelos 

protagonistas, seja o Peter Fonda ou o Arnold Schwarzenegger, é uma 
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Harley Davidson10, que se tornou, ela mesma, símbolo de rebeldia, liberdade 

e coragem. 

Figura 3 - Marlon Brando em The Wild One (1953) 

 

Figura 6 - Exterminador do Futuro II (1991) 

10 Para uma relação dos filmes nos quais a Harley Davidson foi retratada: 
http://www.complex.com/sports/2012/02/gallery-the-25-most-iconic-movie-harleys/24. 
Acessado em 02 de março de 2015 

Figura 2 - Easy Rider (1969)

Figura 4 - Ghost Rider (2007) Figura 1 - Filme Rocky III (1983)

Figura 5 - Robocop 2 (1990)
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Esse tipo de influência não acontece somente com produtos 

cinematográficos ou de entretenimento. Qualquer elemento de mídia tem o 

poder de alterar os sentidos e percepções a respeito das marcas, de maneira 

positiva ou não. No mesmo texto, Allen, Fournier e Miller (2008) contam como 

os mecanismos de produção cultural foram decisivos na trajetória de Martha 

Stewart e de sua marca no final dos anos 90 e início dos 2000.  

Martha Stewart se transformou, ao longo da década de 90, no 

sinônimo da dona-de-casa americana ideal. Autora de livros de culinária, 

apresentadora de programas de TV sobre cuidados domésticos, colunista, 

título de revista, “’Martha se tornou tão íntima das americanas como outras 

celebridades chamadas por um só nome, como ‘Madonna’” (P.790). Para 

gerenciar sua marca e todos os produtos licenciados, a apresentadora criou 

uma empresa, a Martha Stewart Living Omnimedia, que abriu capital na bolsa 

de Nova Iorque em 1999, tornando-a primeira bilionária americana self-made, 

ou seja, que não recebeu seu dinheiro por meio de herança11. Sua empresa 

chegou a valer, em 2005, mais de US$2 bilhões de dólares12. 

No entanto, em 2002, Martha Stewart foi processada por fraude e 

inside information após ter vendido parte das ações de sua empresa sabendo 

que o valor cairia nos dias seguintes. Condenada, ficou 5 meses em uma 

penitenciária e mais 6 meses em prisão domiciliar. Em 2015, a empresa foi 

vendida à Sequential Brands, uma empresa especializada em licenciamento 

de produtos, por US$353 milhões, um terço do que valia 10 anos antes13. 

Segundo Allen, Founier e Miller (2008), da mesma maneira que o 

ambiente cultural americano dos anos 90, sobretudo com as noções 

construídas a respeito do papel da mulher, auxiliou Martha em sua trajetória 

11 “Martha Stewart's comeback trail”, disponível em 
http://money.cnn.com/2005/10/31/news/newsmakers/stewart_fortune_111405/, acessado em 
20 de março de 2015. 
12 Martha Stewart Preps Sale Of Empire Once Worth $2 Billion, disponível em 
http://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2015/06/19/martha-stewart-preps-sale-of-empire-
once-worth-2-billion/, acessado em 14 de julho de 2015 
13 “Martha Stewart Is Selling Her Empire For $353 Million”, disponível em 
http://www.forbes.com/sites/laurengensler/2015/06/22/martha-stewart-living-omnimedia-
sequential/, acessado em 14 de julho de 2015. 
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de sucesso, os mecanismos de produção cultural daquela época tiveram 

papel central em sua queda. Enquanto estava construindo sua marca, Martha 

foi tema de biografias não autorizadas, matérias jornalísticas, programas de 

humor, blogs, paródias, apresentou o Miss América e até foi jurada de um 

programa popular de perguntas e respostas chamado Jeopardy. No momento 

em que surgem os questionamentos a respeito de seus investimentos, esses 

mecanismos começam a trabalhar em sentido contrário, explorando seus 

erros e criando associações negativas que levaram em conta, ao menos em 

parte, seu gênero, classe e cor. Para os autores, Martha passa a ser julgada 

pelos públicos não somente pelos seus atos, mas também levando em 

consideração “a categoria cultural fundamental que definia sua marca: uma 

mulher, branca e rica que, a partir dali, por ter cometido um erro, vai parar na 

cadeia” (P. 790).  

Estes dois exemplos nos mostram como elementos culturais 

influenciam os sentidos das marcas de maneira independente das intenções 

dos seus gestores. Nesses casos, tanto a cultura serviu como fonte original 

dos sentidos das marcas como os mecanismos de produção cultural tiveram 

impacto decisivo na produção de novos sentidos de marca, em um papel que 

Allen, Fournier e Miller (2008) chamaram de “árbitros culturais” (P.791) e que 

McCracken (1990) dá o nome de intermediadores culturais. 

No entanto, há, nos dois casos, elementos que indicam uma tentativa 

explicita das marcas de se associar a esses intermediadores e, 

consequentemente, a sentidos que não existiam anteriormente em seu 

interior. Allen, Fournier e Miller (2008) afirmam que departamentos de 

marketing e diretores de criação capturam sentidos através de técnicas de 

marketing, como definição da estética dos produtos, precificação, 

promoção 14 , etc, e de ferramentas de comunicação e promoção, como 

relações públicas, product placement, patrocínios, dentre outros.  

14 Importante lembrar que, para os autores ligados ao marketing, promoção é toda ação que 
uma empresa realiza no intuito de tornar-se mais visível, promover-se. Inclui, geralmente, 
qualquer esforço de comunicação, incluindo campanhas publicitárias. 
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Considerando todas as restrições existentes atualmente no que diz 

respeito ao uso de marcas terceiras em produtos audiovisuais comerciais, é 

difícil crer que a Harley Davidson não tenha consentido, por exemplo, o uso 

de suas motocicletas para as filmagens de Ghost Rider, de 2008, no qual o 

protagonista, interpretado por Nicolas Cage, dirige versões customizadas de 

suas motocicletas 15. Algo similar acontece quando Martha Stewart aceita 

apresentar o Miss America, o mais conhecido concurso de beleza feminina 

dos Estados Unidos, que afirma, em sua página na internet, ter como missão 

“empoderar jovens mulheres para que alcancem seus objetivos pessoais e 

profissionais, enquanto provê um fórum no qual podem expressar suas 

opiniões, talentos e inteligência”16.  

Em ambos os casos, Harley Davidson e Martha Stwart utilizam-se de 

sentidos existentes para reforçar ou absorver percepções para o interior de 

suas marcas. São estratégias ativas de apropriação de sentidos construídos 

e negociados socialmente. 

Há, no entanto, outro produtor de sentido tão relevante como a indústria 

cultural e a própria empresa: os consumidores. Allen, Fournier e Miller (2008) 

afirmam que na medida em que os públicos utilizam as marcas em seu 

cotidiano, há uma apropriação dos sentidos, que são culturalmente 

compartilhados, e a adaptação desses sentidos a seus cotidianos, o que faria 

desses consumidores seriam uma espécie de co-autores, ou co-criadores, 

das marcas.  

15 Descrição do modelo da motocicleta utilizada nas filmagens de Ghost Rider, disponível em 
http://www.starcarstn.com/GhostRider.html, acessado em 14 de abril de 2015. 
16 Sobre o Miss America, seu site institucional: disponível em 
http://www.missamerica.org/scholarships/purpose.aspx, acessado em 14 de abril de 2015. 
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1.3 OS PROCESSOS DE APROPRIAÇÃO 

Outros autores tratam dos processos de apropriação sem, 

necessariamente, discutir como acontece no caso das marcas. 

Michel de Certeau (1998), ao discutir a cultura popular em “A Invenção 

do Cotidiano”, afirma que há uma “criatividade dispersa, tática e bricoladora” 

(P.41) na maneira como grupos e indivíduos se apropriam do espaço 

organizado pelas técnicas da produção sociocultural. Ele parte da noção de 

que os consumidores não são receptores passivos, mas, sim, produtores 

ativos de sentidos que, por vezes, ficam escondidos por estarem limitados a 

regiões definidas pelos sistemas de produção ou porque esses sistemas não 

os permitem deixar marcas.  

Para ele, o consumo é uma forma de produção dispersa, “silenciosa e 

quase invisível, pois não se faz notar com produtos próprios, mas nas 

maneiras de empregar os produtos” (P.39). Em outras palavras, as maneiras 

pelas quais os consumidores experimentam e utilizam os produtos e serviços 

têm uma significação própria, que não é necessariamente aquela descrita, ou 

planejada, por quem as desenvolveu. Essas maneiras de empregar, ou 

maneiras de fazer, para Certeau, são necessárias para reorganizar e para 

reordenar as lógicas e as regras estabelecidas pelos sistemas sócio-políticos 

ou pelos produtores, estando mais no registro da negociação do que da 

imposição.  

Essa criatividade nas maneiras de empregar seria uma espécie de 

antidisciplina “onde podem se reconhecer os procedimentos das práticas 

comuns” (P.52), que são realizadas de forma lógica, em jogos de combinação 

e utilização, uma maneira de pensar investida numa maneira de agir, “uma 

arte de combinar indissociável de uma arte de utilizar” (P. 43). 

Bar, Pisani e Weber (2007) também descrevem essas formas de 

emprego e os processos de apropriação, mas analisando o uso da 

tecnologia. Segundo os autores, usuários se apropriam de tecnologias 

oferecidas por entidades externas (como empresas ou outras organizações, 
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por exemplo), com o objetivo de torná-las suas. Para eles, este é um 

processo criativo e inovador que desafia as estruturas originais e resulta em 

novas práticas, não intencionadas, originariamente, por quem desenvolveu e 

disponibilizou as tecnologias. 

Em seu artigo, os autores partem da constatação de que o sucesso de 

uma nova tecnologia é frequentemente medido pela adoção por parte de uma 

determinada população, ou seja, pela penetração dela em um grupo. No 

entanto, mais do que a simples adoção, é importante compreender de que 

maneira as tecnologias são incorporadas no cotidiano dos indivíduos, que é, 

para eles, onde de fato a inovação acontece 17 . Esse processo, 

eminentemente político, é uma “batalha pela configuração e de um sistema 

tecnológico e, consequentemente, pela definição de quem pode usá-lo, a que 

custo, sob quais condições, para que propósito e com que consequências” 

(P.2). É um embate pelas relações de poder inscritas nas tecnologias pelos 

produtores e provedores.  

Bar, Pisani e Weber (2007) propõem que a evolução dos sistemas de 

informação acontece em três etapas: adoção, apropriação e reconfiguração, 

sendo que há, essencialmente, três formas distintas de apropriação, com 

graus crescentes de poder contestatório por parte dos usuários: 

1) Estratificação barroca : é a forma mais simples de apropriação Aqui,

os usuários preenchem as lacunas deixadas propositalmente pelos 

produtores, em uma busca por personalização. Há, neste caso, uma 

possibilidade de personalização dos sistemas, exemplificado pela mudança 

17 A argumentação dos autores baseia-se em cinco premissas: 1) de que tecnologias em 
geral não são neutras. O design, as aplicações e os serviços partem de decisões de quem 
produz, o que estabelece uma relação de poder com os usuário; 2) indivíduos adotam 
tecnologias por fazerem uma diferença significativa em suas vidas, tornando-as mais úteis e 
adaptadas às suas necessidades; 3) o processo de apropriação toma diferentes formas. O 
paralelo que traçam, a partir daí, é com a história da América Latina, em especial o Caribe e 
o Brasil, que vivenciaram processos de apropriação de culturas a partir do confronto com
ideias e indivíduos estrangeiros; 4) a experimentação que ocorre na apropriação tem uma 
característica inovadora única, da mesma forma que a negociação de poder durante a 
apropriação das culturas Latino Americanas tem um caráter criativo único. 5) os processos 
de apropriação têm impactos socioeconômicos muito mais significativos do que a mera 
adoção. 
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nas cores ou nos ícones de um programa, ou dos objetos, como no caso da 

utilização de capas ou penduricalhos dos telefones celulares. A comparação 

que os autores fazem é com a arte barroca dos séculos XVII e XVIII na 

América Latina, como a desenvolvida no Peru pelo arquiteto José Kondori e 

no Brasil por Aleijadinho, que começa como uma espécie de simbiose entre 

elementos estéticos europeus e americanos e evolui para algo totalmente 

diferente. O barroco, para eles, não requer confronto, mas a ocupação dos 

espaços em um processo contínuo de preenchimento, até o ponto em que 

“pessoas e objetos são envoltos por formas exuberantes, adornadas 

ricamente, até que finalmente aparentam ter se tornado algo totalmente 

diferente ou tenham simplesmente desaparecido” (P.20). 

2) Creolização: é a forma intermediária, que exige a identificação de

componentes isolados dos sistemas e sua posterior recombinação ou 

reprogramação. Esse modo não busca nem evita o conflito com os 

produtores, somente a alteração da tecnologia, adaptando-a melhor aos 

cotidianos dos indivíduos. Na América Latina, a creolização foi um “processo 

de aceitação do outro como parte da identidade do indivíduo” (P.21), 

combinado com um processo perpétuo de transformação. Foi além da 

simples mestiçagem, cujos resultados podem ser previstos. Segundo os 

autores, foi uma espécie de hibridização “feita de ‘evitamento’ (como pacotes 

de IP que encontram suas rotas desviando de obstáculos) e mixagem (como 

mashups e agreggation)” (P. 21).    

3) Canibalismo: essa é a forma mais extrema de apropriação. É um

confronto declarado com os provedores de tecnologia ou com as relações de 

poder intrínsecos aos sistemas. São modificações que afetam modelos de 

negócio, subvertem serviços, ou mesmo destroem os objetos. A comparação 

que os autores fazem é com o episódio da morte do Bispo Sardinha, comido 

por índios Caetés, no século XVI, que buscavam absorver seus poderes e 

sua importância política, e com o Manifesto Antropófago, de 1928, que 

propunha o canibalismo como forma de embate com as influências culturais 

exteriores. Como exemplos de apropriação canibal, Bar, Pisani e Weber 

apresentam o desbloqueio não autorizado de celulares, o uso desses 
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aparelhos como detonadores de bombas, ou a clonagem de linhas 

telefônicas. 

Michel de Certeau (1998) acredita que as apropriações são de duas 

naturezas, estratégicas ou táticas. As estratégias acontecem quando “um 

sujeito de querer e poder é isolável de um ‘ambiente’. Ela postula um lugar 

capaz de ser circunscrito como um próprio e, portanto, capaz de servir de 

base a uma gestão de suas relações com uma exterioridade distinta” (P.46). 

A estratégia é uma busca pelo local de poder, pelo controle dos sistemas de 

produção cultural. Já as táticas são a arte do fraco, uma forma de se 

esgueirar pelas brechas deixadas, que só podem existir no lugar do outro. 

Para o autor, o fraco tira partido de “momentos oportunos onde combina 

elementos heterogêneos (...), mas a sua síntese intelectual tem por forma 

não um discurso, mas a própria decisão, ato e maneira de aproveitar a 

ocasião” (P.47). 

Podemos, ainda, discutir os processos de apropriação a partir da 

proposta de McKenzie (1999) a respeito da natureza dos textos. Para o autor, 

a palavra texto, por derivar do latim texere, ou tecer em português, não se 

refere ao material no qual repousa o sentido, mas ao próprio entrelaçamento 

de sentidos que compõe um objeto. Por esta ótica, qualquer informação 

gravada, incluindo  “dados verbais, visuais, orais e numéricos sob a forma de 

mapas, impressões, música, arquivos de som, filmes, vídeos ou qualquer 

outra forma de informação armazenada em computador” (P.13), todos eles 

são textos. 

E vivemos em um mundo saturado desses textos. Como afirmam 

Gonçalves e Oliveira (2015), eles “chegam até nós impressos em livros, 

revistas, cartazes, jornais, outdoors; apresentados nas telas de televisão, 

cinema, computadores, tabletes (tablets), telefones celulares, leitores de 

livros eletrônicos, consoles de videogames; narrados em rádio, alto-falantes, 

audiolivros, entre outros meios de comunicação” (P.199)  

A leitura, de acordo com Chartier (1996), é uma forma de apropriação, 

de criação de saberes, que dependem dos sentidos visados pelos textos, 

mas também dos “usos e significações impostos pelas formas de sua 
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publicação, e das competências e expectativas que comandam a relação que 

cada comunidade de interpretação mantém com a cultura escrita” (P.26). Ler 

é “se apropriar ativamente de um texto, construir um sentido que não está 

colocado, de algum modo, nas palavras, mas antes se constitui na relação 

entre o leitor e o lido” (Gonçalves e Oliveira, 2015, P.201).  

1.4 OS PROCESSOS DE APROPRIAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MARCAS

McKenzie, Certeau, Gonçalves e Oliveira, e Chartier nos ajudam a 

entender as formas como se dão as apropriações de sentido no cotidiano, ou 

seja, mostrando-nos que, ainda que as intenções, os significados e as regras 

de utilização dos objetos estejam colocados por seus produtores, qualquer 

que seja a natureza deste objeto, os indivíduos, ao trazê-los para seu 

cotidiano, ao utilizá-los, o fazem à sua maneira, criando e imprimindo novos 

significados e usos.  

McCracken (1990) e Allen, Fournier e Miller (2008) também analisam as 

formas de apropriação, mas ao discutir o papel dos consumidores enquanto 

co-criadores dos sentidos das marcas.  

McCraken afirma que a compreensão de um conceito por parte dos 

indivíduos reflete pontos de vistas culturais, compartilhados, interpretados 

através de uma lente individual, única, constituída pelas experiências de vida 

da cada um. Para ele, cada indivíduo é autor de sua própria compreensão e 

cada um, ativamente, busca nos bens, através do consumo, uma maneira de 

trazer sentidos para o seu cotidiano através de rituais de possessão. 

Ao se relacionar com seus objetos (limpar, fotografar, discutir 

funcionalidades, mostrar aos amigos) o consumidor não está simplesmente 

os utilizando, mas tomando posse, o que não é somente uma declaração de 

propriedade, mas uma “tentativa de absorver dos objetos as qualidades que 

lhes foram conferidas pelo marketing” (P.85). Para ele, os momentos nos 

quais os consumidores afirmam, ao perder um objeto, que eles sentiam 
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nunca tê-los de fato sido donos são aqueles nos quais os consumidores 

“nunca conseguiram a posse simbólica das propriedades dos objetos” (P.87). 

O que cria um paradoxo: é possível ter algo sem possuí-lo. As propriedades 

simbólicas, neste caso, se mantêm imutáveis.  

Os rituais de possessão extraem os significados dos bens e permitem 

que usuários se apropriem deles, “trazem os sentidos para dentro de suas 

vidas” (P.85). Segundo McCracken, esse é o segundo estágio da trajetória de 

transferência de sentidos. O primeiro é aquele estimulado por empresas, 

agências de publicidade e indústria cultural para o interior dos bens. 

Allen, Founier e Miller (2008), por sua vez, argumentam que os 

consumidores, ao interpretá-las, “afetam, moldam e remoldam os sentidos 

culturais das marcas”. Esse é um processo de reconfiguração dos discursos 

sociais, que podem levar, inclusive, a “inversões dos sentidos das marcas, 

redirecionando-os para direções não esperadas e ressignificações 

surpreendentes” (P. 787). 

E esse é um ato fundamentalmente político, na medida em que as 

intenções das organizações, inscritas nas marcas, vão sendo colocadas em 

questão e sendo reconfiguradas e renegociadas. 

Para ilustrar esses movimentos, identificamos alguns exemplos de 

apropriações de marcas ou de seus elementos.  

Usando as categorias propostas por Bar, Pisani e Weber (2007), 

podemos ver apropriação barroca, onde há lacunas deixadas 

propositadamente pelos provedores, na inclusão de nomes nas camisas da 

seleção brasileira, produzida pela Nike18, a possibilidade de alterar os rótulos 

da Coca-Cola em eventos produzidos pela empresa19 ou a personalização de 

sandálias Havaianas em festas de casamento20. 

18  Disponível em http://www.nike.com.br/Camisa-Masculina-CBF-I-Brasil-Jogador-
252078.html, acessado em 11 de julho de 2014 
19 Disponível em http://www.cocacola.pt/o_meu_nome/eventos, acessado em 11 de julho de 
2014 
20 Disponível em http://www.sandaliamania.com.br, acessado em 11 de julho de 2014 
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Figura 7 - Personalização da camisa da seleção brasileira de futebol 

De apropriação do tipo Creolização, que, apesar de não autorizada 

pelos provedores, não evita nem busca o confronto com as organizações 

detentoras das marcas, podemos citar o uso de slogans em situações não 

previstas originariamente como, por exemplo, dizer que uma mulher “é 

Figura 8 - Personalização de latinhas da Coca-Cola
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Friboi”21, referindo-se a sua atratividade sexual, ou em músicas22, ou que 

determinado objeto “é Brastemp”, como sinônimo de sua robustez. Podemos, 

ainda, considerar como creolização os memes que citam marcas mas que 

não estão fazendo uma crítica a elas ou as utilizando para confrontos de 

qualquer natureza. Como exemplo, podemos citar os que circularam após a 

derrota do Brasil para a Alemanha durante a Copa do Mundo da Fifa, em 

julho de 201423. 

Figura 9 - Meme ironizando a derrota do Brasil para a Alemanha na Copa do Mundo da Fifa fazendo referência 
à campanha do site Bom Negócio 

21 “Será que essa é Friboi?”, disponível em http://www.mechuta.com.br/2013/09/sera-que-
essa-e-friboi.html, acessado em 11 de julho de 2014 
22Letra da Música Será que essa é Friboi, disponível em 
http://www.clubedoscompositores.com.br/registros/99970643053/20720710d140611h191842
_m2.txt , acessado em 11 de julho de 2014 
23 “Marcas também viram memes com a derrota do Brasil”, 
http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/marcas-tambem-viram-memes-com-a-derrota-
do-brasil-na-copa, acessado em 14 de julho de 2014 
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Figura 10 - Meme ironizando a derrota do Brasil para a Alemanha durante a Copa do Mundo da Fifa de 2014 

Por fim, podemos identificar apropriações “canibais” em diversos 

movimentos, alguns de contestação às próprias marcas, outros de confronto 

e rediscussão das diversas relações de poder existentes.  

Kozinets e Handelman (2004), por exemplo, citam boicotes, alterações, 

ativismo e resistência de consumidores como esforços ativos de 

transformação das relações entre públicos e marcas24.  

Handelman (1999), um pouco antes, descreveu o funcionamento do 

Adbusters Media Foundation (AMF) 25, um grupo de ativistas canadenses 

dedicados a fazer frente à “contínua e recombinante barragem de 

informações capitalistas fornecidas pela mídia de massa” (P.4). Sua tática é o 

“culture-jamming”, uma prática adotada por vários grupos anticonsumo que 

tem por objetivo contrapor ou minar as mensagens publicitárias. O principal 

24 “Como seriam os slogans das marcas se fossem sinceros”, disponível em 
http://wp.clicrbs.com.br/naocliqueaqui/2012/05/23/como-seriam-os-slogans-das-marcas-se-
fossem-sinceros/?topo=52,1,1,,224,e224 acessado em 14 de julho de 2014 
25 Kalle Lasn (2000), fundador do AMF, afirma que sua inspiração maior é o movimento 
francês de contracultura dos anos 60 chamado L`Internationale Situationniste, que tinha 
como um dos principais líderes Guy Debord. Como os Situationnistes, o AMF e a revista 
Adbuster utilizam o que Lans chama de détournement, o ato de tirar uma mensagem ou 
artefato de seu contexto e criar um novo significado, como principal ferramenta.  
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meio de comunicação do AMF é a Adbusters 26 , uma revista crítica à 

publicidade que traz, junto com artigos, paródias de campanhas atualmente 

sendo veiculadas. Segundo Handelman (1999), uma das paródias mais bem 

sucedidas foi a criação do personagem Joel Chemo 27, inspirado no Joel 

Camel, o simpático camelo dos anúncios da Philips Morris. 

Figura 11 -  Pacote original de cigarros Camel 

Figura 12 - Outdoor com a imagem de Joe Chemo, em uma intervenção do AMF 

26 A revista pode ser encontrada no link: https://www.adbusters.org/, acessada em 25 de 
janeiro de 2014. 
27 Chemo, em inglês, é uma referência a chemotherapy, ou quimioterapia, em português. 
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2. AS JORNADAS DE JUNHO 2013

2.1 O BRASIL EM 2013 

Analisar as manifestações ocorridas em 2013 como um fenômeno 

esporádico, ou com um recorte temporal muito estreito, poderia nos levar à 

conclusão, equivocada, de que houve um espasmo de indignação no Brasil 

que, da mesma maneira abrupta em que surge, desaparece sem efeitos. Em 

realidade, as Jornadas de Junho, como o movimento foi apelidado, é o 

resultado de um processo que teve, como pano de fundo, uma grande 

insatisfação com uma realidade que se descola do discurso governamental, 

àquele tempo muito otimista, que não começa em maio e que não se encerra 

em junho.  

Como se sabe, o Brasil entrou em convulsão em junho de 2013, quando 

milhares de pessoas foram às ruas28. O movimento, apelidado também de 

Movimentos dos Indignados no Brasil, Revolta do Vinagre, ou, simplesmente, 

As Manifestações, teve o seu ápice em 20 de junho, quando quase 1,5 

milhão de pessoas se mobilizaram em pelo menos 105 cidades em todo o 

Brasil29. 

De acordo com Gohn (2014), diversos eventos ocorridos em 2013 

criaram um ambiente de inquietação que permitiu que as manifestações 

acontecessem. Naquele ano, houve “greve de professores, passeatas dos 

profissionais da educação e da saúde, confrontos com a PM, conflitos com 

quilombolas e índios em várias regiões do país, problemas com os sem-terra 

no campo e sem-teto nas grandes cidades” (P.15). 

28 “Protestos no Brasil em 2013”, disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protestos_no_Brasil_em_2013, acessado em 18 de julho de 2013 
29 Em dia de maior mobilização, protestos levam mais de 1 milhão de pessoas às ruas no 
Brasil. Disponível em http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/20/em-dia-
de-maior-mobilizacao-protestos-levam-centenas-de-milhares-as-ruas-no-brasil.htm, 
acessado em 20 de julho de 2013 
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O noticiário político nacional estava especialmente carregado. Os 

governos, em todos os níveis, estavam concentrados em concluir as obras 

ligadas à Copa do Mundo de 2014, necessárias para que acontecesse a 

Copa das Confederações, ainda em 2013, enquanto surgiam relatos de 

atrasos, corrupção, falta de planejamento nas intervenções urbanas e 

superfaturamento em todas as regiões30.  

Havia, ainda, inquietação por conta da tramitação, no congresso, de 

alguns projetos especialmente polêmicos. Dentre eles, dois suscitavam 

discussões mais intensas: a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3731, 

apelidada de PEC da Impunidade, que limitaria o poder de investigação do 

Ministério Público; e a PEC 234/1132, também conhecida como PEC da Cura 

Gay, de autoria do Deputado Marco Feliciano, que derrubaria uma norma do 

Conselho de Psicologia proibindo o “tratamento da homossexualidade”.  

No Rio Grande do Sul, a tragédia da Boate Kiss, que matou 242 

pessoas em Santa Maria 33 , provocou, ainda em janeiro, uma onda de 

questionamentos e de indignação em todas as grandes cidades 34 , 

principalmente a respeito da qualidade e dos procedimentos para autorização 

de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 

Em São Paulo, a prefeitura lançou o Bilhete Único, uma tarifa fixa 

mensal que garantiria viagens ilimitadas, chamando a atenção para 

reinvindicações similares de décadas das populações de diversas cidades, 

30 Disponível em http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2014/03/11/faltando-3-
meses-para-copa-nem-metade-do-legado-foi-entregue-diz-tcu.htm, acessado em 12 de julho 
de 2015 
31 Disponível em http://g1.globo.com/politica/pec-37-o-que-e/platb/, acessado em 12 de julho 
de 2015 
32 Disponível em http://cd.jusbrasil.com.br/noticias/100592108/deputado-apresenta-novo-
projeto-sobre-tratamento-de-gays?ref=topic_feed, acessado em 12 de julho de 2015 
33 Disponível em http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/01/homenagens-marcam-os-
dois-anos-do-incendio-na-boate-kiss.html, acessado em 12 de julho de 2015 
34 Disponível em http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2014-01-24/um-ano-apos-incendio-da-
kiss-boates-em-sao-paulo-ainda-funcionam-sem-alvaras.html, acessado em 12 de julho de 
2015 
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como Belo Horizonte, Goiás e Salvador (que constrói o seu metrô há mais de 

14 anos35) (Gohn, 2014, P.15). 

Somando-se a esse clima difuso de insatisfação, o mundo vivia, ainda, o 

clima dos movimentos contestatórios como o Occupy, que começou em Nova 

Iorque em 2011, mas que rapidamente se repetiu por mais de 80 países; os 

Indignados, na Espanha, em Portugal e na Grécia; e a Primavera Árabe, que 

colocou vários países do Oriente Médio e do Norte da África em conflito 

(GOHN, 2014, P.16).  

Segundo Manuel Castells (2014), todos esses movimentos, que 

acontecem desde 2011 têm origem na crise econômica de 2008 e em uma 

falta de legitimidade política cada vez mais profunda, que tem raízes na 

imensa desigualdade social presente em todo mundo e que coloca o 

caldeirão de indignação social e política em ponto de ebulição (P.138). 

2.2 O MOVIMENTO PASSE-LIVRE (MPL ) 

O Movimento Passe-Livre (MPL) foi criado em 2003 e se autodefine 

como “movimento social autônomo, apartidário, horizontal e independente, 

que luta por um transporte público de verdade, gratuito para o conjunto da 

população e fora da iniciativa privada 36 ”. Segundo artigo elaborado em 

conjunto pelos integrantes do MPL (Harvey, 2014), para eles, transporte é um 

direito universal, “fundamental para a efetivação de outros direitos, na medida 

em que garante o acesso aos demais serviços públicos” (P.18). 

Segundo Gohn (2014), o MPL esteve envolvido na organização de 

manifestações populares desde seu inicio, participando da chamada Revolta 

35 “Prevista para 2017, Linha 2 do metrô terá 13 estações”, disponível em 
http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/03/prevista-para-2017-linha-2-do-metro-tera-13-
estacoes-e-23-km-veja-fotos.html, acessado em 01 de março de 2015 
36 Homepage oficial do MPL, disponível em http://www.mpl.org.br/, acessado em 1 de maio 
de 2015. 
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do Buzú, em Salvador e de outras em Porto Alegre, Vitória e Belém (P.36). 

Em 2004 e 2005, organizou as “Revoltas das Catracas”, em Florianópolis 

(SC) e, em 2005, realizou um grande encontro dentro do Fórum Social 

Mundial, também em Santa Catarina, momento que marca sua fundação 

oficial37 e que estimulou o surgimento de coletivos com o mesmo nome em 

diversas cidades no Brasil. Desde então, o MPL organizou atos em “Vitória 

(2006), Teresina (2011), Aracaju e Natal (2012), e Porto Alegre e Goiânia 

(2013)” (Harvey, 2014, P.19). 

Em São Paulo, cidade que foi o palco de várias das mais importantes 

manifestações em 2013, o MPL organiza protestos desde 2006, quando 

houve um aumento de RS$ 0,30 no preço da passagem de ônibus. Em 2009, 

integrantes do movimento acorrentaram-se a catracas na secretaria de 

transportes do município; em 2010, o MPL organizou dezenas de atos em 

toda a cidade, paralisando o trânsito; em 2011, promoveu o “Churrascão da 

Gente Diferenciada”, em protesto contra a declaração de moradores do bairro 

de Higienópolis, contrários à construção de uma estação de metrô na região 

(Gohn, 2014, P.36). 

Apesar de o próprio grupo defender (Harvey, 2014) que as mobilizações 

sempre foram mais amplas que o Movimento Passe-Livre, e que não existe 

por parte deles uma tentativa de se colocar em um lugar de liderança daquilo 

que se passou em 2013, é forçoso notar que o grupo esteve ou presente ou 

organizando quase todos os atos, sobretudo no início. Coincidentemente, 

após o anúncio de que o MPL não mais participaria dos protestos, em 21 de 

junho de 2013, as manifestações foram perdendo força até não ter mais 

adesão no início de julho38.  

37 “O que é o Movimento do Passe Livre”, disponível em 
http://mpljoinville.blogspot.com.br/2007/09/o-que-o-movimento-passe-livre.html, acessado em 
1 de maio de 2015. 
38 Não estamos defendendo, com isso, que o MPL é o único ou principal articulador das 
manifestações daquele ano. Da mesma forma em que múltiplos fatores concorreram para 
que as jornadas eclodissem, outros tantos ajudam a explicar o porquê dele ter sido 
desmobilizado, como, por exemplo, a repressão policial, a emergência dos Black Blocs, o 
fato dos governantes recuarem em temas como preço das passagens e reforma política, a 
vitória da seleção brasileira na Copa das Confederações, etc. 
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2.3 DE PROTESTOS LOCAIS PARA UM MOVIMENTO NACIONAL

Desde o início de 2013, o MPL promovia protestos contra o aumento 

das passagens em diversas cidades do Brasil39, sem que os jornais dessem 

uma cobertura muito ampla. Os primeiros aconteceram em Porto Alegre (RS), 

já em janeiro, e se estenderam até abril, quando a Justiça intimou a prefeitura 

a reduzir o valor da passagem. Em maio, os atos começaram a acontecer em 

outras cidades, como Natal (RN), Goiânia (GO) e São Paulo (SP), sendo que 

os de Natal, apelidados de Revolta do Busão 40 , foram especialmente 

violentos.  

Ainda que estes tenham sidos os momentos iniciais, o movimento só 

ganhou corpo e se tornou realmente nacional a partir de junho. Em seu 

livro41, Gohn (2014) identifica três momentos principais nos protestos: 

1. Primeiro momento: Desqualificação e descaso (6 a 13 de junho) –
As primeiras manifestações eram relativamente pequenas,

identificadas como sendo algo organizado por estudantes. Quando

começaram os confrontos mais violentos com a polícia, a imprensa

passou a tratar parte dos manifestantes por vândalos e baderneiros,

39 Ver Cronologia, Anexo II 
40 A força e a rebeldia da Revolta do Busão, disponível em 
http://www.correiocidadania.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=8412:su
bmanchete290513&catid=71:social&Itemid=180, acessado em 18 de julho de 2013 
41 É importante ressaltar que Gohn analisa as manifestações a partir do que se passou em 
São Paulo. Ela considera que a cidade foi o principal palco dos confrontos e que isso teve 
um profundo impacto na percepção dos públicos em todo o Brasil. Apesar de não 
concordarmos totalmente com essa afirmação, já que a nem as manifestações aconteceram 
somente ali, nem as repercussões regionais podem ser medidas somente ao se analisar a 
cidade isoladamente, manteremos sua categorização dos momentos das manifestações por 
dois motivos: 1) de fato São Paulo foi preponderante para tornar as manifestações de junho 
um fenômeno nacional por conta do que acontecem eu 13 de junho e 2) para os objetivos 
desta pesquisa, essa categorização é suficiente por apresentar um panorama geral do clima 
dos manifestantes. 
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incitando, por vezes, a repressão policial 42, sem, ainda, analisar a 

fundo  as demandas.  

2. Segundo momento: Violência, revolta popular e susto (13 a 19 de
junho) – O dia 13 de junho marca uma virada no clima dos

protestos 43. Acontece, neste dia, o que o jornalista Elio Gaspari 44

chama de Batalha da Maria Antônia45, um confronto violento entre

manifestantes e policiais, que resultou em 192 detenções e dezenas

de feridos. As imagens da jornalista Giuliana Vallone, da Folha de São

Paulo, ensanguentada após receber um tiro de bala de borracha, que

ilustram o artigo de Gaspari, correram o Brasil e causaram uma

mudança na percepção dos jornais e da opinião pública. A partir de

uma nova movimentação, sobretudo na internet, outros grupos são

atraídos e se incorporam ao movimento, que ganha vida própria, com

bandeiras contestando, principalmente, governos, políticos e empresas

de mídia. O ato seguinte, no dia 17 de junho, já passa a acontecer,

simultaneamente, em 28 cidades (o do dia 13 tinha acontecido

somente em São Paulo e Natal), com mais de 250 mil pessoas em

todo o Brasil, e a cobertura jornalística se torna intensa, com

transmissão ao vivo pela TV e por sites de notícias. É nesse período

42 “Chegou a hora do Basta”, editorial do jornal O Estado de São Paulo, de 13 de junho de 
2013, disponível em http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/baderna-em-sao-
paulo-chegou-a-hora-do-basta/, acessado em 15 de julho de 2015. 
43  Em uma semana, quatro protestos contra aumento da tarifa em São Paulo. Disponível em 
http://www.estadao.com.br/especiais/em-uma-semana-tres-protestos-contra-aumento-da-
tarifa-em-sao-paulo,203763.htm, acessado em 20 de julho de 2013. 
44Ao final do artigo no qual descreve as ações de manifestantes e policiais, e no qual atribui a 
responsabilidade do início dos confrontos aos policiais, Gaspari afira que aquela “foi uma 
cena típica de um conflito de canibais com os antropófagos”. Disponível em 
http://oglobo.globo.com/brasil/a-pm-comecou-batalha-na-maria-antonia-
8684284#ixzz38sWjNkDE, acessado em 11 de julho de 2014. 
45 Batalha da Maria Antônia é também o nome de um confronto entre estudantes da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e da Universidade Mackenzie 
ocorrido em 1968, durante o Regime Militar. Depois de um dia inteiro de depredações, as 
duas faculdades foram ocupadas pela polícia e um estudante acabou morto, baleado. 
Disponível em http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,45-anos-da-batalha-na-rua-
maria-antonia,9302,0.htm, acessado em 7 de julho de 2015. 
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que manifestantes tomam a marquise do Congresso Nacional 46 , 

depredam a Prefeitura de São Paulo 47 , o Palácio do Itamaraty, o 

prédio da Rede Globo, no Rio de Janeiro 48 , tentam invadir a 

Assembleia do Estado do Rio de Janeiro49, atacam o Palácio Anchieta, 

sede do Governo do Espírito Santo50, etc. Diferentemente do MPL, 

esses novos grupos se apresentaram muito reativos à presença de 

personalidades e de grupos políticos, e de sindicatos, além de não 

necessariamente apoiarem protestos violentos51. 

3. Terceiro momento: A vitória na demanda básica (a partir de 19 de
junho) – O maior dos protestos acontece no dia 20 de junho quando,

estima-se, mais de um milhão de pessoas estiveram nas ruas em pelo

menos 106 cidades 52 . Neste protesto, além da multiplicidade das

bandeiras, aconteceram também os principais confrontos entre

integrantes de partidos de esquerda, como o PT e o PSOL, e os outros

46 “Manifestantes invadem Congresso Nacional, em Brasília; 2 são detidos, diz PM”, 
disponível em http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/17/manifestantes-
invadem-congresso-nacional-em-brasilia.htm, acessado em 7 de julho de 2015. 
47 “Manifestantes depredam sede da Prefeitura de São Paulo e saqueiam lojas no centro”, 
disponível em http://noticias.r7.com/sao-paulo/fotos/manifestantes-depredam-sede-da-
prefeitura-de-sao-paulo-e-saqueiam-lojas-no-centro-18062013, acessado em 7 de julho de 
2015 
48 “Manifestantes depredam prédio da Globo no RJ” disponível em 
http://oplanetatv.clickgratis.com.br/noticias/bastidores/manifestantes-depredam-predio-da-
globo-no-rj.html, acessado em 7 de julho de 2013. 
49 “Manifestantes deixam rastro de destruição após protesto no Rio; na Alerj”, disponível em 
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/18/manifestantes-deixam-rastro-
de-destruicao-apos-protesto-no-rio-na-alerj-funcionarios-relatam-panico.htm, acessado em 7 
de julho de 2015  
50 “Manhã tensa em Vitória”, disponível em 
http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2013/07/manha-de-tensao-no-centro-de-vitoria-
vandalos-depredam-o-palacio-anchieta-agencia-do-banestes-e-entram-em-confronto-com-a-
policia.html, acessado em 7 de julho de 2015 
51 Concidentemente, é neste momento que os Black Blocs aumentam em número e se 
tornam mais agressivos. Solano (2014) aponta que a batalha da Maria Antônia foi, também 
para esse grupo, um ponto de inflexão. A partir dali, a violência contra a força policial, que 
não media a agressividade aos manifestantes, tornou-se, de certa forma, mais legitima.  
52 Ver anexo – Cronologia dos principais atos 
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manifestantes (Gohn, 2014 P.24). Com o aumento da visibilidade, da 

violência e do grau de contestação, governantes começam a ceder no 

tom do discurso e a acenar com mudanças. No dia 18, quatro capitais 

anunciam a redução das tarifas de transporte público: Cuiabá, João 

Pessoa, Porto Alegre e Recife53. No dia 19, São Paulo, Rio de Janeiro 

e Aracajú fazem o mesmo54. No dia 21, a presidente Dilma faz um 

pronunciamento em rede nacional prometendo um pacto com 

governadores para a melhoria dos serviços públicos55. Neste mesmo 

dia, o MPL anuncia que não vai mais convocar manifestações 56 por já 

ter conseguido reduzir o valor das passagens em diversos estados, 

por não concordar com a hostilidade dos manifestantes em relação a 

partidos políticos e por não apoiar diversas das demandas dos outros 

participantes das manifestações, tais como a redução da maioridade 

penal57. No dia 24, a presidente vai novamente à público, prometendo 

responsabilidade fiscal, controle da inflação, plebiscito para reforma 

política, dentre outras mudanças58. Além disso, faz uma reunião, mais 

53 “Capitais do Brasil anunciam redução nas tarifas de ônibus após protestos”, disponível em 
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2013/06/capitais-do-brasil-anunciam-reducao-nas-
tarifas-de-onibus-apos-protestos.html, acessado em 7 de julho de 2015. 
54 São Paulo e Rio anunciam redução das tarifas do transporte público, disponível em 
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/sao-paulo-e-rio-anunciam-reducao-das-tarifas-do-
transporte-publico.html, acessado em 7 de julho de 2015. 
55 “Veja e leia o pronunciamento na TV da presidente Dilma Rousseff”, disponível em 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/veja-e-leia-o-pronunciamento-na-tv-da-
presidente-dilma-rousseff.html, acessado em 7 de julho de 2015 
56 “MPL anuncia que não vai convocar novas manifestações 'no momento'”, disponível em 
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/21/mpl-anuncia-que-nao-vai-
convocar-novas-manifestacoes-no-momento.htm, acessado em 17 de maio de 2015. 
57 “Nota Pública do MPL”, disponível em http://saopaulo.mpl.org.br/2013/06/21/sobre-o-ato-
de-5a-206-nota-publica/, acessado em 20 de junho de 2015 
58 “Dilma propõe 5 pactos e plebiscito para constituinte da reforma política” disponível em 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/dilma-propoe-5-pactos-e-plebiscito-para-
constituinte-da-reforma-politica.html, acessado em 7 de julho de 2015. 
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cedo, com integrantes do MPL, que entregam uma lista de 

reinvindicações59.  

À medida que junho avança, as manifestações começam a perder o 

fôlego, mas não se encerram completamente. Há ainda protestos 

importantes, mas mais concentrados nas cidades onde estavam 

acontecendo os jogos da Copa das Confederações e em cidades do 

interior, com bloqueios de estradas e greves 60.  

Figura 13 - Evolução do número de participantes nas manifestações de 2013. Fonte: G1 - 
http://g1.globo.com/brasil/protestos-2013/infografico/platb/, em 20 de julho de 2013 

59 “Após reunião com MPL, ministro reconhece transporte 'deficiente'”, disponível em 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/apos-reuniao-com-mpl-ministro-reconhece-
transporte-deficiente.html, acessado em 7 de julho de 2015. 
60 À rigor, as manifestações não se encerraram em junho. Houve protestos diversos ao longo 
de todo o ano de 2013. A partir de julho houve uma no Rio de Janeiro, no dia 3 de julho, 
organizada por médicos, que acabou por causar um grande engarrafamento no Centro da 
cidade; uma promovida por metalúrgicos ligados à CUT, no centro de São Paulo, no dia 3 de 
julho; outra reclamando por redução na tarifa dos transportes em Santo Antônio do 
Descoberto  (GO), no dia 8 de julho; e uma convocação nacional, mas com pouca 
participação, no dia 11 de julho. Todos esses ainda usam temáticas similares à que estamos 
analisando neste trabalho, mas com participação e engajamento muito menores e, por isso, 
não nos atentaremos a eles. Além dessas, movimentos posteriores, com agendas 
específicas, aconteceram em diversos locais. Podemos indicar, nesta linha, o Ocupa Cabral, 
um grupo de jovens que ficou acampado na frente da da casa do então governador do Rio de 
Janeiro; o Onde Está o Amarildo, que reclamava pelo sumiço de um pedreiro na favela da 
Rocinha; a manifestação organizada pelos professores da rede estadual de ensino e que 
paralisou o bairro de Laranjeiras, Rio de Janeiro, e provocou confronto no Palácio 
Laranjeiras, na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal; a ocupação do Museu do 
Índio no Rio de Janeiro; as manifestações no dia 7 de setembro. 
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2.4 QUEM ERAM OS MANIFESTANTES DE JUNHO? 

Quando o movimento tornou-se mais numeroso, com múltiplas 

demandas e espalhado por todo o Brasil, institutos de pesquisa começaram a 

tentar traçar o perfil desses manifestantes para compreender o que os 

motivava e quais eram suas percepções a respeito dos acontecimentos. 

Tanto o Instituto DataFolha como o Ibope realizaram pesquisas neste sentido 

e seus achados foram utilizados em dois artigos, um publicado pela Revista 

do Centro de Estudos de Opinião Pública 61 , da Unicamp, e outro 

desenvolvido por Oliveira, Costa e Neto (2013), da empresa de consultoria 

Cenário Inteligência6263. 

De acordo com o Ibope64, a maioria dos manifestantes não se dizia 

representada por partidos políticos (89%) nem por políticos (83%). Eles não 

possuíam filiação partidária (96%) ou a sindicatos, órgãos de classe ou 

associações estudantis (86%) 

A maior parte deles estava nas ruas defendendo melhorias no 

transporte público (38%), mas pediam também por mudanças na política 

(30%), na saúde (12%) e queriam que a PEC 37 não fosse aprovada (6%). 

Segundo o Ibope, as demandas relacionadas ao ambiente político somavam 

65%, sendo que a corrupção e os desvios de dinheiro público eram o 

problema principal (49%).  

61 “Opinião Pública”, disponível em 
http://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/2013%20-%20opiniao%20publica%20-
%20manifestacoes%20de%20junho.pdf, acessado em 16 de julho de 2015. 
62 “As manifestações de junho de 2013 à luz da opinião publica: causas, significados e 
mudanças de opinião”, disponível em 
http://www.cenariointeligencia.com.br/files/abep14012013.pdf, acessado em 16 de julho de 
2015 
63 As duas pesquisas mais importantes para o nosso estudo aconteceram no mesmo 
período, entre 19 e 20 de julho de 2013. No entanto, a pesquisa do DataFolha concentrou-se 
somente em São Paulo, logo, seus achados dizem respeito somente aos manifestantes 
paulistas.  
64 “89% dos manifestantes não se sentem representados por partidos”, disponível em 
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/89-dos-manifestantes-nao-se-sentem-
representados-por-partidos.aspx, acessado em 16 de julho de 2015. 
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O Ibope identificou, ainda, que grande parte dos manifestantes estava 

nas ruas pela primeira vez (46%), tinham ido acompanhados por amigos 

(65%), não concordavam com a depredação de bens públicos (66%), mesmo 

considerando a polícia excessivamente violenta (56%), e souberam das 

manifestações pelo Facebook (62%). Para convocar outras pessoas a 

participar, utilizaram, sobretudo, o Facebook e o Twitter (75%) e tinham 

certeza (94%) que as manifestações conseguiriam promover as mudanças 

que desejavam. 

Em São Paulo, de acordo com o Datafolha, os manifestantes eram 

majoritariamente jovens de 16 a 25 anos (50,2%), com alta escolaridade 

(48,3% tinham nível superior ou pós), e alta renda, quando comparados ao 

universo de São Paulo65.  

Os jovens entrevistados em nossa pesquisa corroboram as conclusões 

das pesquisas. São todos usuários de redes sociais, sobretudo o Facebook, 

que acessam em computadores fixos, mas, principalmente, por celular. Os 

outros serviços de redes sociais são utilizados com menor frequência, 

geralmente servindo de ponte para as conversas no Facebook. Um 

entrevistado, por exemplo, disse que só assiste a vídeos no YouTube se 

forem compartilhados pelo Facebook. 

As redes sociais servem como fonte principal de informação para esses 

grupos, que, apesar de assistirem televisão e acessarem sites noticiosos, 

consideram os jornais tradicionais incompletos, tendenciosos ou 

desatualizados. No contexto das manifestações, as redes sociais foram as 

fontes principais de informação, ainda que diversos entrevistados tenham 

afirmado que souberam dos atos, pela primeira vez, em telejornais.  

O Facebook serviu tanto para mobilizar e atrair a atenção para os 

movimentos, através, sobretudo, da ferramenta de marcação de eventos e do 

compartilhamento de notícias, paródias e montagens, como para se informar, 

em tempo real, a respeito de onde estavam acontecendo os confrontos e 

65 65,7% dos manifestantes tinha renda familiar acima de 5 salários mínimos e 74,1% da 
população de São Paulo ganha até 5 salários. 
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para onde se encaminhavam os atos. Quase todos diziam ir acompanhados 

de grupos de amigos ou colegas de faculdade. Alguns relataram, ainda, 

produzir e editar vídeos como forma de registrar o que viam nas ruas e os 

compartilhavam no YouTube. 

Os entrevistados que participaram das manifestações afirmam que o 

fizeram, em sua maioria, porque viram ali uma oportunidade de mudar o 

contexto político, percebido como inadequado e corrupto. Todos se lembram 

de que a principal demanda eram questões ligadas a transporte público e ao 

aumento no valor das passagens, mas esse tema lhes interessava menos, 

por serem pouco impactados, do que a necessidade de se ter melhorias na 

política, na área da saúde e em educação pública.  

Os mais engajados afirmam que se motivaram, sobretudo, ao perceber 

que a repressão policial teria sido desproporcional ao tamanho dos atos, no 

início, que tinham uma agenda, a seu ver, legítima.  

Alguns dos entrevistados que participaram dos eventos relataram, 

ainda, que havia certo clima de celebração nos movimentos, como se alguns 

estivessem ido “participar de uma micareta”, ou “de um bloco de carnaval”, 

uma atitude que condenaram por ferir o “espírito do momento”. Uma 

entrevistada, inclusive, demonstrou surpresa em ver ambulantes vendendo 

cerveja, “como se fosse começar um bloco”.  

Aqueles que não participaram, não o fizeram ou por medo ou por não 

concordar com a violência e com os confrontos com a polícia. Alguns 

afirmaram que não se mobilizariam pelo aumento no valor das passagens já 

que não são impactados, mas que concordam com a necessidade de se 

melhorarem os padrões éticos da política e que os manifestantes teriam 

razão. Uma entrevistada afirmou que não participou das manifestações por 

ver hipocrisia nas demandas já que, caso fosse eleita para um cargo político, 

“seria tão corrupta quanto” os atuais.   

Em um estudo similar ao nosso, Schott, Cupolillo e Suarez (2014) 

entrevistaram em profundidade 21 informantes, de idades entre 19 e 35 anos, 

participantes das Jornadas de Junho, com o objetivo de analisar os aspectos 
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centrais da presença da marca Fiat e da sua campanha nas manifestações 

de 2013.  

No que diz respeito ao sentimento dos manifestantes durante os atos, 

Schott, Cupolillo e Suarez (2014) notaram que diversos entrevistados 

consideraram os atos como algo positivo, inclusive, por permitir a 

participação de pessoas de diversas classes sociais, unidos, 

harmoniosamente, em torno de ideias, algo que reproduziria o ideal brasileiro 

da mestiçagem social e racial. Alguns dos entrevistados para o nosso estudo 

relataram sentimentos parecidos, indicando que aqueles que eram mais 

engajados vinham, em sua maioria, de grupos com renda menor que a deles, 

o que achavam muito positivo.

Schott, Cupolillo e Suarez (2014) notaram, ainda, uma mistura de 

sentimentos entre os que participaram. Segundo afirmam, seus entrevistados 

demonstram “revolta e indignação com o status quo, medo da violência e do 

orgulho da polícia, prazer e patriotismo por fazerem parte de um momento 

histórico de luta na construção de um país melhor” (P. 362), uma percepção 

relatada, também, por nossos entrevistados.  

2.5 ORGANIZAÇÕES EM REDES E ATIVISMO DIGITAL 

Um dos pontos que mais chamam a atenção ao se analisar os eventos 

de 2013 é a capacidade de mobilização e de atração dos grupos que 

participaram mais ativamente das jornadas, sobretudo após o confronto do 

dia 13 de junho. Atos que pareciam desconectados, geograficamente 

restritos, tomaram uma amplitude enorme graças à visibilidade e à 

capacidade de articulação do que Castells (2014) chama de organizações em 

rede. 

Diferentemente de outros momentos da história, Castells (2014) 

defende que os movimentos que acontecem em todo o mundo desde 2011, 
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por serem nascidos em rede, têm características únicas. Neles, a internet e 

os telefones celulares são meios de mobilização e espaços de constituição e, 

por isso, essenciais.  

As redes oferecem a possibilidade dos grupos existirem enquanto 

organizações não centralizadas, sem líderes identificáveis, com instâncias de 

coordenação e de deliberação dispersas, não localizadas geograficamente. 

Isso aumenta a possibilidade da participação da população em geral, que se 

aproxima e se afasta à medida que as fronteiras dos movimentos se 

reconfiguram. 

Além disso, as redes fazem com que essas organizações sejam menos 

vulneráveis, já que pode modificar seu funcionamento ou se reconstituir caso 

haja um número suficiente de participantes, além de oferecer mais segurança 

a seus membros pela não presença física. A identificação de cada integrante 

e,  consequentemente, a repressão de governos, é dificultada (P. 139). 

Uma característica importante, ainda segundo Castells, é sua 

constituição híbrida: apesar destes grupos se iniciarem e terem uma 

existência contínua na internet, eles se tornam “movimento” ao virem para o 

espaço urbano 66 , por meio das ocupações e das manifestações de rua. 

Nesse contexto, as redes favorecem uma “cultura da autonomia” 67 , que 

Castells acredita ser a matriz básica das sociedades contemporâneas 

(P.145),  

No que diz respeito à sua natureza, organizações como as descritas por 

Castells são eminentemente espontâneas e virais. Espontâneas por 

nascerem “desencadeadas por uma centelha de indignação” (P.141), 

geralmente causada pela insatisfação com ações de governantes ou 

66 Ao híbrido entre espaço cibernético e urbano, Castells dá o nome de espaço de 
autonomia, “a nova forma espacial dos movimentos sociais em rede” (P.139). 
67 Segundo Castells (2014), autonomia refere-se à capacidade dos atores sociais tornarem-
se “sujeitos ao definirem sua ação em torno de projetos elaborados independentemente das 
instituições da sociedade, segundo seus próprios valores e interesses”. (P.146). As redes 
são fundamentais, nesse sentido, por permitirem que indivíduos construam sua autonomia 
apoiados em outros indivíduos de posição semelhante, que ele encontra e orienta seu 
relacionamento através da internet.  
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estimulados por eventos específicos, como no caso da auto-imolação do 

jovem na Tunísia, em 201068, que serviu de estopim para a Primavera Árabe. 

Essa indignação produz uma “comunidade instantânea” e, 

consequentemente, mobilização. São virais pela própria lógica das redes, 

que permite a difusão de qualquer mensagem, mas, principalmente, 

mensagens de mobilização. 

Ao olharmos o funcionamento dos grupos envolvidos nas 

manifestações, percebemos em seu discurso e em seu comportamento 

alguns dos elementos descritos por Castells.  

O MPL, por exemplo, é um movimento que nasce de uma insatisfação 

específica, os preços e a má qualidade do transporte público, e uma crítica 

aos gestores públicos, que cobram por um serviço ineficaz e excludente.  

No site do MPL-SP69, eles descrevem sua organização da seguinte 

maneira:  

“MPL é um grupo de pessoas comuns que se juntam para 
discutir e lutar por outro projeto de transporte para a cidade. não 
somos filiados a nenhum partido ou instituição. o mpl é um 
movimento social independente e horizontal, o que significa que 
não temos presidentes, dirigentes, chefes ou secretários, todos 
têm a mesma voz e poder de decisão dentro dos nossos 
espaços.”  

Da mesma forma, os Black Blocs, outro grupo muito atuante nas 

Jornadas, afirmava, em seu perfil no Facebook, ser “organizado de forma 

horizontal e descentralizada – Não temos líderes. Todas as decisões são 

pautadas de forma democrática e anônima”. (Solano, 2014, P.25). 

Em outras palavras, como descreve Castells, ambos buscavam, ao 

menos no discurso 70 , uma espécie de democracia direta, sem filiações 

partidárias ou construção de lideranças.  

68 Mohamed Bouazizi, disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Bouazizi, 
acessado em 7 de julho de 2015 
69 Carta de Princípios, disponível em http://saopaulo.mpl.org.br/apresentacao/, acessado em 
8 de julho de 2015 
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O MPL tinha, em 2013, ramificações em diversos locais no país, mas 

seu local de existência e de autonomia eram seus perfis no Facebook e 

Twitter. Os entrevistados para este estudo declaram que utilizaram as redes 

sociais, de alguma maneira, para se informar a respeito do que acontecia, 

seja para descobrir quais eram os locais de manifestação, para marcar 

encontros com seus amigos ou para saber onde estavam acontecendo os 

confrontos. Esses depoimentos são corroborados por Solano (2014), quando 

descreve as formas pelas quais os Black Blocs orientavam seus protestos71. 

2.6 A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA AMPLIAÇÃO DAS VOZES DA INTERNET 

Para compreender a dinâmica das Jornadas é importante analisar, 

ainda, as formas como a mídia tradicional e as redes sociais serviram, de 

forma combinada, para dar voz e amplificar o poder de organização e de 

atração dos grupos envolvidos. Por certo, não é possível conceber que 

grupos como o MPL existam, da forma como são constituídos, sem o 

ambiente da internet. No entanto, a existência da Internet e das redes sociais 

sozinha não explica a visibilidade e a dimensão que as Jornadas tomaram 

em 2013.  

70 Gohn (2014) lembra que, ainda que o discurso seja de horizontalidade e apartidarismo, em 
diversos momentos as filiações partidárias e sindicais dos membros mais proeminentes do 
MPL foram identificadas em reportagens da época. Foram citados PSOL, PSTU, PCO, 
Sindicato dos Servidores Federais de SP, Sindicato dos Professores da Rede Pública do 
Estado de São Paulo, Conlutas, Diretório Central dos Estudantes da USP, dentre outros. 
Para a autora, no entanto, essas filiações são menos importantes do que entender a 
natureza do MPL dentro do contexto dos protestos antiglobalização, no início dos anos 2000. 
71 Em vários momentos, Solano (2014), que passou um ano estudando o comportamento dos 
Black Bloc, grupo de manifestantes que, segundo a autora, escolheu a violência e a 
depredação como forma de expressão, rejeitam as empresas de mídia, atacando a sede da 
Veja e da Rede Globo, por exemplo, e se utilizam dos perfis do Facebook para trocar 
informações. De acordo com a autora, “na rede social, é uma manifestação ininterrupta, 
prolongada no dia-a-dia, que vai servindo de combustível até o próximo encontro” (P.35).  
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Como afirma Maricato (2014), as manifestações foram antecedidas por 

“movimentos fortemente apoiados nas redes sociais (P.22). Mandaji (2014) 

diz que as jornadas tomaram “proporções maiores, movidas pelos milhares 

de convites que se multiplicavam via internet” (P.109). 

E, de fato, podemos identificar nos grupos envolvidos com as 

manifestações o uso da internet e das redes sociais como espaço de atração 

e mobilização para seus atos72. A cada evento, havia diversos convites no 

Facebook, mensagens e hashtags no Twitter, vídeos no Youtube, imagens 

enviados por WhatsApp e pelo Instagram7374. Todos esses meios serviram de 

suporte para que os eventos fossem organizados, as mensagens fossem 

difundidas. 

       Figura 14 - Exemplos de usos das redes sociais por parte dos manifestantes 

72 Manifestações: como a tecnologia ajudou os brasileiros a se organizarem na rua, 
disponível em 
http://colunas.revistaepocanegocios.globo.com/tecneira/2013/06/20/manifestacoes-como-a-
tecnologia-ajudou-os-brasileiros-a-se-organizarem-na-rua/, acessado em 8 de julho de 2013 
73 “'Ativistas de sofá' também são importantes nos protestos, diz especialista, disponível em   
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/ativistas-de-sofa-tambem-sao-importantes,-diz-
especialista-em-cibercultura/35265, acessado em 8 de julho de 2015. 
74 “Instagram, uma janela para as manifestações pelo Brasil” disponível em 
http://colunas.revistaepocanegocios.globo.com/tecneira/2013/06/18/instagram-uma-janela-
para-as-manifestacoes-pelo-brasil/, acessdo em 8 de julho de 2015 
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No entanto, fosse essa forma de engajamento, puramente digital, 

suficiente para explicar o número de participantes e vínculo criado, como um 

evento de proporções similares não tinha acontecido até então? O que muda 

na conjuntura que permite um evento dessas proporções acontecer em 2013, 

mas não em 2011, quando o MPL promoveu o Churrascão da Gente 

Diferenciada75?  

Gohn (2014) nos dá uma pista do que houve de diferente. Segundo 

acredita, a imprensa teve um papel maior do que a simples transmissão do 

que aconteceu, mas: 

 “foi agente de construção dos eventos, quer seja 
noticiando as manifestações com destaques, manchetes 
diárias, divulgando as convocações, etc.; quer seja 
transmitindo os atos em tempo real (papel 
desempenhado em um primeiro momento pela mídia 
alternativa, a exemplo da Mídia Ninja).” 

Isso significa que se por um lado os grupos de manifestantes 

organizaram seu discurso e o seu chamamento à mobilização, por outro aos 

canais de televisão e os jornais ampliaram suas vozes76. Isso aconteceu 

75 O Churrascão foi realizado em maio de 2011 em resposta a uma entrevista concedida por 
uma moradora de Higienópolis, bairro da capital paulista, contrária à construção de uma 
estação do metrô no local porque este atrairia, segundo ela, “drogados, mendigos, uma 
gente diferenciada”. O convite aberto no Facebook teve mais de 50 mil aceites até ser 
cancelado pelo organizador, que temia pela segurança dos participantes. Houve a criação de 
cartazes, gifs distribuídos por Twitter e vídeos publicados no Youtube chamado para o 
evento e como forma de divulgação posterior. Disponível em: 
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/churrasco+de+gente+diferenciada+reune+centenas+
de+pessoas+em+sp/n1596952519276.html, acessado em 8 de julho de 2015.  
76 Aliás, é interessante observar como evoluiu o comportamento da imprensa ao longo de 
todos os eventos. Não é objeto deste trabalho analisar o discurso dos jornais, mas podemos 
perceber que à medida em que a adesão vai aumentando, os editoriais deixam de ser 
claramente contrários a qualquer manifestação para criticar somente os manifestantes mais 
violentos, chamados, genericamente, de vândalos ou baderneiros. Zanotti (2014) afirma, 
analisando editorias de um jornal do interior de São Paulo, o Correio Popular, que, em um 
primeiro momento, ou não foi dada grande importância aos atos ou, quando noticiavam, os 
jornais condenavam os eventos truculentos, sem razão, organizados por “vândalos 
irresponsáveis”(P.103). Após o aumento da participação da população e de outros grupos 
organizados, o editorial deste mesmo jornal passa, no dia 19, a reconhecer que há uma 
divisão na sociedade em relação ao apoio às manifestações, “até então chamadas de 
badernas”(P.104). Em 21 de julho, a “baderna” deu lugar a um “movimento pela moralização 

53 



primeiro quando ajudaram a criminalizar os atos, o que, ainda segundo Gohn 

(2014), ajudou a espetacularizar os acontecimentos e a legitimar os discursos 

dos manifestantes, dando a eles mais espírito de corpo; posteriormente, ao 

passarem a criticar os governantes pela violência policial, sobretudo após a 

Batalha da Maria Antônia, que serviu como “centelha da indignação” geral, 

para usar a expressão de Castells (2014), e fazer com que a cobertura, que 

antes era local, passasse a ser a nacional e internacional77, o que aumentou 

ainda mais a visibilidade e serviu de chamamento à ação para aqueles que 

não estavam participando; e, por fim, passaram não só a aliviar as críticas, 

mas abriram mais espaço para que os integrantes dos movimentos 

apresentassem suas visões. No dia 17 de junho, por exemplo, o programa 

Roda Viva, da TV Cultura, recebeu dois membros do MPL78 para discutir 

suas posições. 

2.7 AS MENSAGENS DOS MANIFESTANTES

Enquanto os atos eram mobilizados principalmente pelo MPL, as 

mensagens e as referências utilizadas em seus esforços de comunicação79 

da vida pública”, logo, uma demanda legítima, “um protesto com a cara do Brasil” (P. 107). 
Casos como o do Correio Popular aconteceram em todo o país. Talvez o mais conhecido foi 
a retratação feita pelo colunista Arnaldo Jabor que, após afirmar que “esses revoltosos da 
Classe Média não valem nem 20 centavos”, voltou atrás, dizendo que o MPL “expressava 
uma inquietação que tardara muito no país”. Outro momento que deve ser notado, posterior 
às manifestações de junho, é a publicação, pelo Jornal o Globo, em agosto de 2013, de um 
editorial no qual se retrata do apoio dado ao Golpe Militar de 1964. Coincidentemente, 
aconteceu após uma depredação à sua sede na cidade de São Paulo. 
77 Após esse momento, TVs internacionais passaram a fazer coberturas diárias dos eventos, 
sobretudo por que já tinham aqui uma estrutura montada para a Copa das Confederações. A 
Al Jazhera, afirma Gohn (2014), fazia boletins contínuos do que se passava no Brasil 
78 Nina Cappello e Lucas Monteiro de Oliveira, dia 17 de junho de 2013, disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=BYASRwXiQ4g, acessado em 8 de julho de 2015. 
79 Aqui, consideramos esforços de comunicação aquilo que Mandaji (2014) chamou de 
esforços enunciativos, ou seja, toda tentativa por parte dos manifestantes de estruturarem 
suas ideias em textos, vídeos, imagens, divulgados não somente em redes sociais, mas, 
também, durante as manifestações, em camisetas, cartazes e gritos de guerra.  
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eram muito ligadas à temática da redução do preço dos transportes e a 

críticas aos gestores públicos. Neste primeiro momento, ainda se viam muitas 

bandeiras e símbolos de partidos políticos e sindicatos.  

Figura 15 - Exemplos de convocações distribuídas pelo MPL antes do dia 13 de junho 
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A estética dos manifestantes, nesta primeira fase, é muito homogênea. 

Vestem muitas roupas escuras, os cartazes são pretos, há, ainda, bandeiras 

de partidos políticos, de sindicatos e de agremiações estudantis, e os cantos 

e os gritos de guerra fazem referência à violência policial e à tarifa dos 

transportes públicos.  

Figura 17 - Ato do MPL no Rio de Janeiro em 6/6/2013 

 

 

Figura 16 - Manifestantes em ato em São Paulo, 
no dia 11 de junho de 2013

Figura 18 - Convocação para evento do dia 11 de junho 
de 2013 – retirado de 
https://www.youtube.com/watch?v=F5PfXdTK0JM, em 
17 de julho de 2015 
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2.8 GUY FAWKES E ANONYMOUS NO BRASIL 

Uma referência que aparece desde o início das manifestações, mas 

que se torna mais frequente e visível a partir do início de junho, quando os 

atos começam a ganhar mais vulto, é a máscara de Guy Fawkes80, utilizada 

pelos ativistas que se denominam Anonymous81. 

Figura 19 - Manifestantes em Porto Alegre, dia 13 de junho de 2013. 
https://www.facebook.com/AnonBRNews/photos/a.286106798104849.59790.276935342355328/5134551320
36680/ 

80 Quem é o homem por trás da máscara que está nos protestos no Brasil, disponível em 
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/como-guy-fawkes-se-transformou-de-vilao-em-
simbolo-da-liberdade-e-da-justica/, acessado em 18 de junho de 2013. 
81Anonymous (Internet Group) Chronology, disponível em 
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/a/anonymous_internet_grou
p/index.html?inline=nyt-org, acessado em 19 de julho de 2013. 
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A máscara foi criada pelo desenhista David Lloyd, coautor da história 

em quadrinhos V de Vingança (publicada entre 1982 e 1983, com o título 

original V from Vendetta), e era utilizada para esconder a identidade do herói.  

A história foi inspirada no britânico Guy Fawkes 82 , um ativista 

ultracatólico que tentou explodir o parlamento britânico no início do século 

XVII para matar o Rei James I83, que era protestante. Depois de encher o 

subsolo da Casa dos Lordes de barris de pólvora, Fawkes foi preso no dia do 

atentado, 5 de novembro de 1605, sem conseguir atingir seu objetivo. Como 

consequência, foi decapitado, esquartejado e teve seus pedaços espalhados 

por toda Inglaterra. 

Por considerar que o atentado só foi evitado por intervenção divina, o 

Parlamento Britânico estabeleceu que o 5 de novembro seria o dia de 

celebrar a segurança do monarca. O Guy Fawkes` Day, também conhecido 

como Bonfire Night, permanece, hoje, como feriado na Inglaterra, apesar de 

ter perdido muito da conotação política. É um dia de brincadeiras de criança, 

que se vestem com máscaras de papel do rosto estilizado de Guy Fawkes, e 

de reuniões familiares. Ainda assim, até hoje queimam-se a figura do 

terrorista e cruzes católicas, e celebra-se o dia com um grande show 

pirotécnico .  

82 Guy Fawkes, a Biography. Disponível em: http://www.britannia.com/history/g-fawkes.html, 
acessado em 19 de julho de 2013. 

83 A Brief History of guy Fawkes’ Day. Disponível em: 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1856603,00.html, acessado em 22 de julho de 
2013 
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Figura 20 - Festividades no Guy Fawkes` Day em 2011 

Figura 21 - Trecho da revista em quadrinhos V from Vendetta, de Alan Moore e David Lloyd 
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No filme de 200584, o herói mascarado é um anarquista, que luta contra 

um governo totalitário, utilizando táticas terroristas. Uma de suas frases mais 

conhecidas é: “o prédio é um símbolo, assim como o ato de destruí-lo. As 

pessoas dão poder aos símbolos. Sozinho um símbolo não tem sentido, mas 

com gente suficiente, explodir um prédio pode mudar o mundo”. 

O termo Anonymous refere-se a todo usuário que faz um comentário em 

um fórum sem se identificar. Em meados de 2003, os usuários do 4chan85, 

um fórum de discussões aberto, passaram e se identificar usando 

Anonymous como um coletivo.  

De acordo com o The New York Times86, o grupo Anonymous passou a 

utilizar a máscara em 2008, quando milhares de membros foram às ruas87 

protestar contra a Igreja da Cientologia88. Antes disso, a imagem utilizada 

pelos Anons era um homem verde, sem rosto, em um terno, em uma 

referência, acredita-se, à pintura O Filho do Homem, de René Magritte89. 

A escolha pela máscara de Guy Fawkes se deu influenciada por um 

vídeo postado no YouTube que se tornou popular no 4chan 90 . 

Aparentemente, a intenção original dos Anons era dizer ao mundo que a 

Igreja da Cientologia é um Epic Fail, uma “falha épica”, uma grande 

bobagem.  

84 V for Vendetta, disponível em http://www.imdb.com/title/tt0434409/, acessado em 19 de 
julho de 2013. 
85 “Anonymous”disponível em http://knowyourmeme.com/memes/subcultures/anonymous, 
acessdo em 17 de julho de 2015.  
86  Masked Protesters aid Time Warner´s Bottom Line, disponível em 
http://www.nytimes.com/2011/08/29/technology/masked-anonymous-protesters-aid-time-
warners-profits.html?_r=2&, acessado em 19 de julho de 2013. 
87 War Breaks Out Between Hackers and Scientology — There Can Be Only One, disponível 
em http://www.wired.com/threatlevel/2008/01/anonymous-attac/, acessado em 19 de julho de 
2013 
88  Message to Scientoloy, disponível em http://www.youtube.com/watch?v=JCbKv9yiLiQ, 
acessado em 19 de julho de 2013. 
89 Old Anonymous, disponível em http://knowyourmeme.com/memes/green-anon-old-
anonymous, acessado em 17 de julho de 2015. 
90 Epic Fail Guy, disponível em http://knowyourmeme.com/memes/epic-fail-guy, acessado em 
17 de julho de 2015 
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Desde então, Anonymous ganhou visibilidade internacional e inspirou 

movimentos em diversos países, como Alemanha, Bélgica, Canadá, Estados 

Unidos, Egito, Holanda, Indonésia, Inglaterra, Tailândia, Turquia91 92 93, e, 

claro, no Brasil94. 

É difícil definir o que é o Anonymous atualmente. Há quem os chame de 

grupo hacker95, terroristas, coletivo, ativistas, hacktivistas. De tão fluída a 

organização e sua estrutura, pode-se considerar que eles são mais uma 

ideia 96  e uma estética 97  específica do que um grupo estabelecido. Os 

Anonymous são descentralizados, não-localizados geograficamente, se 

relacionam através de sites, fóruns, sites de redes sociais, pela internet, e 

não têm líderes ou membros claramente identificados.  

91 Anti-'Thaksin regime' protest at CW, disponível em 
http://www.bangkokpost.com/news/politics/353072/anti-thaksin-regime-protest-at-cw, 
acessado em 19 de julho de 2013. 
92  Guy Fawkes mask inspires Occupy protests around the world. Disponível em 
http://edition.cnn.com/2011/11/04/world/europe/guy-fawkes-mask, acessado em 19 de julho 
de 2013 
93 The Branding Of Global Dissent: From Occupy Wall Street To Rio De Janeiro, disponível 
em http://www.ibtimes.com/branding-global-dissent-occupy-wall-street-rio-de-janeiro-
1315009, acessado em 19 de julho de 2013. 
94 Fábrica de São Gonçalo já produz cerca de 800 máscaras por dia para manifestações. 
Disponível em  http://extra.globo.com/noticias/rio/fabrica-de-sao-goncalo-ja-produz-cerca-de-
800-mascaras-por-dia-para-manifestacoes-8744832.html#ixzz2ZaKEcBlX, acessado em 19 
de julho de 2013. 

95 Em 2011, o FBI e outros órgãos de segurança internacionais expediram mandatos de 
prisão contra hackers que organizaram ataques contra empresas e personalidades que se 
posicionaram contra o site Wikileaks. Referências: 40 search warrants executed as FBI goes 
after 'Anonymous', disponível em http://www.itworld.com/security/135077/40-search-warrants-
executed-fbi-goes-after-anonymous, acessado em 20 de julho de 2013 

96 "Anonymous is not a group - Anonymous is an Idea", disponível em 
http://www.youtube.com/watch?v=leRGo4WjVJ8, acessado em 22 de julho de 2013. 

97 The Aesthetic Face(s) of Anonymous, disponível em 
http://savageminds.org/2010/12/15/aesthetic-face-of-anonymou/, acessado em 12 de julho de 
2015 
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Segundo Gohn (2014), é possível identificar ações Anonymous no Brasil 

desde 2011, quando atacaram e derrubaram sites do governo federal98. 

Figura 22 - Perfil LulzSecBrasil anunciando ataque a sites do governo brasileiro 

Durante as manifestações de 2013, os Anons se fizeram mais presentes 

nos atos e nas redes sociais, sobretudo a partir das manifestações ocorridas 

no início de julho. Nas anteriores, encontramos mensagens de apoio vindas 

destes perfis, mas pouca presença das máscaras nas manifestações do 

MPL 99. 

98 “Hackers atacam sites da Presidência e do governo brasileiro”, disponível em  
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/hackers-atacam-sites-da-presidencia-do-
governo-brasileiro-2759562, acessados em 10 de julho de 2015 
99 Utilizando a ferramenta Topsy, que arquiva todas as mensagens enviadas pelo Twitter 
desde 2006, conseguimos identificar um só evento anterior ao 13 de julho de 2013 no qual 
hackers que se identificam como Anonymous usaram seus ataques para divulgar a agenda 
do MPL. Em 2012, o site de uma empresa de transporte público de Florianópolis foi invadido 
e teve sua página inicial modificada: Disponível em 
http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/noticia/2012/03/grupo-de-hackers-invade-sites-de-empresas-
de-transporte-publico-de-florianopolis-3687322.html, acessado em 10 de julho de 2015.  

Houve mais um ataque dos Anonymous contra a Companhia paulista de Trens Urbanos 
(CPTM), em fevereiro de 2013, mas o texto não faz mençao ao MPL ou às manifestações. Di 
sponível em http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/02/site-da-cptm-e-invadido-por-
hackers-do-grupo-anonymous.html, acessado em 10 de julho de 2015 
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Figura 23 - Perfil ligado ao Anonymous dando apoio à manifestação em Porto Alegre no dia 4 de junho 2013 - 
https://twitter.com/AnonBRNews/status/341970392468045824 

É possível que os Anonymous estivessem mais interessados em outra 

agenda: a Copa do Mundo de 2014. Em dezembro de 2012, um grupo de 

pessoas vestindo a máscara de Fawkes fez uma manifestação em frente à 

Arena Castelão, em Fortaleza, um dos estádios reformados para o evento 

esportivo.  
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Figura 24 - Manifestação em frente ao estádio Arena Castelão em dezembro de 2012 - 
https://www.youtube.com/watch?v=mPfeyIB5PcI 

No dia 7 de junho, perfis como @AnonBRNews, identificados como 

Anonymous, divulgaram um vídeo com críticas ao investimento dos governos 

brasileiros na construção de estádios e convocando seus simpatizantes a 

uma série de ações, que se desenrolariam por um ano. 

Figura 25 - Operação Boicote à Copa – 7 de junho de 2013 - https://www.youtube.com/watch?v=YX3Ots59SZU 
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A partir do início de julho, os Anonymous se tornaram um dos principais 

responsáveis pela disseminação de informações sobre as manifestações, 

mais importantes que o MPL em diversos momentos. De acordo com um 

estudo feito por Sergio Amadeu e Tiago Pimentel100, que analisaram citações 

públicas às manifestações no Facebook entre os dias 5 e 21 de junho de 

2013, os perfis ligados ao Anonymous foram que mais influenciaram o tráfego 

de informações nos atos posteriores ao do dia 13. Em entrevista à Folha de 

São Paulo, Amadeu afirmou, em 14 de julho de 2013, que “os 'Anonymous' 

tiveram relevância na disseminação das informações e na articulação da 

solidariedade ao que era o movimento inicial pela redução das tarifas e 

contra a Copa”101. 

Fora o esforço de convocação, os Anons realizaram, durante o período 

das Jornadas, diversas ações na internet tendo como alvos governantes, 

sites da administração pública e a mídia tradicional, o que aumentou sua 

visibilidade102 e sua capacidade de atração. 

100 Cartografia de espaços híbridos: as manifestações de junho de 2013, disponível em 
http://interagentes.net/?p=62, acessado em 12 de julho de 2015 
101 'Anonymous' lidera ativismo digital nos protestos, diz estudo. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/07/1310892-anonymous-lidera-ativismo-digital-
nos-protestos-diz-estudo.shtml, acessado em 12 de julho de 2015 
102 O grupo divulgou informações pessoais da presidente Dilma Roussef, do ex-presidente 
Lula, do senador Renan Calheiros, do então governador de Minas Gerais, Aécio Neves, de 
Marina Silva, de Tarso Genro e invadou os sites do PMDB, o perfil do twitter da Revista Veja, 
os sitres da SPTrans. Disponível em: http://noticias.r7.com/tecnologia-e-
ciencia/noticias/anonymous-divulga-supostos-dados-e-bens-de-dilma-lula-renan-ministros-e-
presidenciaveis-20130619.html, acessado em 12 de julho de 2015. 
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Figura 26 - Vídeo divulgado no YouTube criticado o pronunciamento feito pela Pres. Dilma Roussef em junho 
de 2013, disponível em http://www.youtube.com/watch?v=gAuq7FTFSr8, acessado em 23 de julho de 2013 

 
 

Figura 27 - Vídeo divulgado no YouTube criticando a reunião da Pres. Dilma com 
governadores e prefeitos, em junho de 2013, disponível em 
http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_940216&feature=iv&src_
vid=gAuq7FTFSr8&v=IBZc8ANyDyA
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2.9 O GIGANTE DESPERTO E OUTROS PERSONAGENS 

A partir da segunda fase dos protestos, quando as manifestações 

passam a atrair outros grupos além dos Anonymous e do MPL, as 

referências, os gritos de guerra, os símbolos utilizados, vão se modificando. 

Além da máscara, das roupas negras dos Black Blocs, diversos elementos da 

cultura popular jovem vão sendo integrados também aos atos. 

Figura 28 - Imagem compartilhada durante as manifestações em 2013 

Uma das imagens mais frequentes fazia referência ao gigante 

adormecido do filmete produzido pela Diageo, empresa proprietária da marca 

de uísque Johny Walker. O vídeo, feito em 2011, intitulado @Keep Walking 

Brazil103, mostra o Pão de Açúcar se levantando e caminhando em direção 

ao mar. De acordo com o texto de defesa da peça, um gigante teria 

adormecido ao refletir sobre o que o faz gigante.  

103 @Keep Walking Brazil, disponível em http://www.youtube.com/watch?v=RTtcNP7lmUo, 
acessado em 20 de julho de 2013 
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“Depois de muito sonhar com a pergunta sobre si, o gigante 
finalmente despertou com a resposta. Acordou, ergueu-se sobre 
a terra da qual era parte e ficou de frente para o horizonte. Tirou 
então um dos pés do chão e, adentrando o mar, deu um 
primeiro passo. Um passo decidido em direção ao mundo lá 
fora para encontrar seu destino. Agora sabendo que o que o faz 
um gigante não é seu tamanho, mas o tamanho dos passos que 
dá104.” 

De acordo com Alexandre Gama 105 , presidente e diretor-geral da 

agência NEOGAMMA/BBH, que criou a peça, o filme faz a associação entre 

a noção de “o país ser um gigante, metáfora que inclusive consta no Hino 

Nacional”, e o fato de que “o país levantou-se de seu ‘berço esplêndido’ e 

104  A descrição do vídeo traz a seguinte defesa, disponível em 
http://www.youtube.com/watch?v=RTtcNP7lmUo, acessado em 20 de julho de 2013 : “No 
início dos tempos, na parte sul das Américas, habitava um gigante. Um dos poucos que 
andavam sobre a Terra. 
Gigante pela própria natureza, e sendo natureza ele próprio, era feito de rochas, terra e 
matas, que moldavam sua figura. Pássaros e bichos pousavam e viviam em seu corpo e rios 
corriam em suas veias. Era como um imenso pedaço de paisagem que andava e tinha 
vontade própria. 
Caminhava com passadas vastas como vales e tinha a estatura de montanhas sobrepostas. 
Ao norte, em seu caminho, encontrava sol quente e brilhante nas quatro estações do ano. Ao 
sul, planaltos infindáveis. A oeste, planícies e terras cheias de diversidade. E a leste, 
quilômetros e quilômetros de praias onde o mar tocava a terra gentilmente, desde sempre. 
Havia também uma floresta como nenhuma outra no planeta. Tão grande, verde e viva que 
funcionava como o pulmão de todo o continente à sua volta. 
Mesmo diante de tudo isso, um dia, enquanto caminhava, o gigante se inquietou. 
Parou então à beira-mar e ali, entre as águas quentes do Atlântico e uma porção de terra que 
subia em morros, deitou-se. E, deitado nesse berço esplêndido, olhou para o céu azul acima 
se perguntando: "O que me faz gigante?".  
Em seguida, imaginando respostas, caiu em sono profundo. 
Por eras, que para os gigantes são horas, ele dormiu. Seu corpo gigantesco estirado, o 
joelho dobrado formando um grande monte, uma rocha imensa denunciando seu torso 
titânico e a cabeça indizível, coberta de árvores e limo.  
Dormiu até se tornar lenda no mundo. Uma lenda que dizia que o futuro pertencia ao gigante, 
mas que ele nunca acordaria e que o futuro seria para ele sempre isso: futuro.  
No entanto, com o passar do tempo ficou claro que nem mesmo as lendas devem dizer 
"nunca". 
Depois de muito sonhar com a pergunta sobre si, o gigante finalmente despertou com a 
resposta. 
Acordou, ergueu-se sobre a terra da qual era parte e ficou de frente para o horizonte. 
Tirou então um dos pés do chão e, adentrando o mar, deu um primeiro passo. 
Um passo decidido em direção ao mundo lá fora para encontrar seu destino. 
Agora, sabendo que o que o faz um gigante não é seu tamanho, mas o tamanho dos passos 
que dá”. 
105  A mensagem: Keep Walking Brazil. Disponível em 
http://neogamabbh.com.br/johnnie_walker.html, acessado em 20 de julho de 2013. 
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acordou da condição de ‘gigante adormecido’ em que estava”. Alexandre 

afirma ainda que o “Keep Walking Brazil é mais que uma celebração, é um 

chamado e um incentivo para que o país continue focado na jornada de 

progresso em que está”. 

É interessante perceber que a ideia de gigante adormecido como 

representação de um potencial não utilizado não é nova e era utilizada com 

frequência em outras situações antes dos protestos de 2013.  

Figura 29 - Usuários do Twitter utilizando a expressão "O Gigante 
Acordou" em diversas situações 

A partir do segundo momento das jornadas, começaram a surgir 

cartazes, imagens, hashtags, músicas e perfis em redes sociais com o nome 

O Gigante Acordou 106  fazendo referência ao movimento e mesclando 

imagens das manifestações e com as do filme da Diageo e com outras 

106  “Chamada Oficial Dos Manifestantes #oGIGANTEacordou BRASIL.” Disponível em 
http://www.youtube.com/watch?v=BsyCDcNudSc, acessado em 20 de julho de 2013. 
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referências, como a música tema da campanha da Fiat107 e a máscara de 

Fawkes. 

Figura 30 - Diferentes usos da expressão "O Gigante Acordou" no contexto das manifestações 

107 “Manifestações incorporam slogans”. Disponível em 
http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/06/18/Manifestacoes-
incorporam-slogans.html, acessado em 20 de julho de 2013. 
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Apesar destas serem algumas das referências mais frequentes, outras 

também foram utilizadas pelos manifestantes, tais como os heróis da Marvel 

e da DC Comics e os personagens das franquias O Senhor dos Anéis e Harry 

Potter. Esses elementos puderam ser encontrados em imagens e vídeos 

distribuídos pela internet, mas também no que Rolnik (2014) chamou de 

disputa de cartazes 108 , uma busca por parte dos manifestantes de se 

expressar, de forma criativa, em meio à multidão presente nos atos109. 

 

108 Há uma discussão interessante a respeito do papel dos cartazes em uma manifestação. 
Considerando que um protesto é uma forma de expressão política, resultado da 
democratização dos espaços públicos, o que é uma característica dos regimes democráticos, 
o cartaz serve para resumir a mensagem política a a indignação de um determinado grupo.
Segundo Alves (2013), manifestantes são “um coletivo materializado numa massa humana, 
[que] se assume como expressão da opinião pública”. Para eles, a simples exposição do ato 
não significa que as mensagens que defendem serão bem compreendidas. Logo, quando 
uma manifestação ganha visibilidade nas mídias tradicionais, os cartazes, para Alves, se 
constituem em uma expressão de cidadania que se reflete na exposição midiática. 
109 Diversas reportagens mostraram a criatividade dos manifestantes e o humor contido nos 
cartazes. Alguns sites, inclusive, fizeram um ranking daqueles que julgaram mais 
interessantes. Algumas referências em http://caiobraz.com.br/os-cartazes-mais-
maravilhosos-das-manifestacoes-do-brasil/ ,  http://www.casseta.com.br/blog/2013/06/21/os-
melhores-cartazes-da-manifestacao/  ,  http://www.naosalvo.com.br/os-top-23-melhores-
cartazes-das-manifestacoes-parte-2/ , acessados em 12 de julho de 2013. 

Figura 31 - Expressões de apoio e cartazes utilizados durante as manifestações
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Figura 32 - Expressões de apoio e cartazes utilizados durante as manifestações
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3 A FIAT NAS MANIFESTAÇÕES 

3.1 A COPA DAS CONFEDERAÇÕES

Em 2013, o Brasil estava na reta final dos preparativos para receber uma das 

mais importantes competições esportivas do planeta: a Copa do Mundo de Futebol 

da Fifa. Para os brasileiros, esse deveria ser um motivo de júbilo já que seu povo é 

conhecido mundialmente por ser apaixonado pelo esporte e por sua seleção ser a 

maior vencedora do torneio, com cinco títulos conquistados. Vencer o sexto em casa 

seria motivo de alegria e orgulho de toda uma geração, sobretudo depois da derrota 

na final da Copa de 1950, o Maracanazo110. 

Como parte da preparação, o país investiu pesadamente na reforma de seus 

estádios e em obras de infraestrutura. Tudo deveria estar pronto para o evento-teste, 

que antecede cada Copa do Mundo, a Copa das Confederações, uma competição 

que reúne os seis campeões continentais mais recentes, a seleção de futebol do 

país sede e o último campeão mundial. 

Como todo evento organizado pela Fifa, a Copa das Confederações atrai 

mídia de todo o mundo, sendo uma excelente oportunidade para empresas 

mostrarem suas marcas e lançarem suas plataformas de comunicação que serão 

utilizadas durante a Copa do Mundo. Logo, esse não é um evento que testa somente 

a infraestrutura e a organização dos países-sedes, mas também os planejamentos 

de marca e as mensagens a serem utilizadas durante o evento maior.  

A Fifa tem três tipos de patrocinadores, com direitos e formas de exposição 

de marca distintos. Os principais, que a federação chama de parceiros, em 2013 

eram: a Adidas, empresa de materiais esportivos, a Coca-Cola, marca mundial de 

bebidas não-alcóolicas, a Emirates, empresa aérea, a Sony, especializada em 

eletrônicos, a Visa, operadora de cartões de crédito e a Hyundai Kia, montadora de 

veículos sul coreana.  

110 “The Maracanazo: Brazilian Tragedy and the 1950 World Cup”, disponível em 
http://sites.duke.edu/wcwp/world-cup-guides/world-cup-2014/world-cup-2014-fan-
guide/anglophone-version/the-1950-world-cup-brazilian-tragedy/, acessado em 16 de julho de 
2015 
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Figura 33 - Patrocinadores da Copa das Confederações da Fifa em 2013, disponível em 
http://www.fifa.com/marketinghighlights/brazil2013/, acessado em 12 de julho de 2015 

Além dos patrocinadores do evento, que são autorizados a usar suas 

imagens e mensagens nas campanhas, há ainda as empresas que patrocinam as 

seleções. No caso da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), compraram os 

direitos de usar a camisa e o escudo da seleção durante a Copa das Confederações 

em 2013: Nike, Itaú, Vivo, Guaraná Antártica, Nestlé, Extra, Gillette, Volkswagen, 

Gol, Mastercard,  Seguros Unimed e BRF111. 

No entanto, não somente os patrocinadores aproveitam para tentar expor 

suas marcas. Os concorrentes que não estão patrocinando o evento, montam 

estratégias publicitárias para chamar tanto, ou mais, a atenção de quem está 

assistindo os jogos ou aproveitando para visitar os países que recebem a 

competição 112 . E, por diversas vezes, essas estratégias alternativas dão 

resultado113. É famosa a disputa entre a Nike e a Adidas a cada edição dos Jogos 

111 “CBF anuncia BRF como novo patrocinador para a seleção”, disponível em 
http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/cbf-anuncia-novo-patrocinador-para-a-selecao-
brf, acessado em 17 de julho de 2015. 
112 Para evitar essa espécie de assalto por parte de quem não está patrocinando, a Fifa e a 
CBF estabelecem um conjunto muito rígido de regras que restringem as referências que 
podem ser feitas ao evento e às seleções envolvidas. Não se pode, por exemplo citar o nome 
da competição ou usar a marca, os escudos dos times e as camisas das seleções. 
Disponível em http://www.goal.com/br/news/619/especiais/2013/06/25/4073431/mirando-em-
pato-acertando-em-ganso, acessado em 12 de julho de 2013.  
113 Começou a briga para aparecer na Copa do Mundo, disponível em 
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1063/noticias/um-chapeu-nos-
rivais?page=1, acessado em 12 de julho de 2015 
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Olímpicos, por exemplo,114, ou a disputa entre Pepsi e Coca-Cola em Copas do 

Mundo115 anteriores, o que já fez com que porta-vozes da Fifa chamassem os não-

patrocinadores de parasitas, “que tiram dos outros sem dar nada”. 

3.2 A FIAT NA COPA DAS CONFEDERAÇÕES 

Essa era a situação da Fiat naquele momento. A marca de veículos mais 

popular no Brasil e a décima maior do mundo em 2013116, não patrocinava nem a 

Copa, nem a CBF117. No entanto, não podia deixar de ter sua marca e seus produtos 

expostos, sobretudo quando dois de seus concorrentes (Volkswagen e Hyundai/Kia 

Motors) teriam grande visibilidade.  

114 ““Intrusa”, Nike pega carona nos Jogos Olímpicos e lança campanha global”, disponível 
em http://colunas.revistaepocanegocios.globo.com/coffeebreak/2012/07/25/intrusa-nike-
lanca-campanha-global-por-jogos-olimpicos-de-londres/, acessado em 17 de julho de 2015. 
115 Fifa dispara críticas contra marketing de "guerrilha", disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk1804200206.htm, acessado em 17 de julho de 
2015 
116 “Maiores montadoras do mundo 2013”, disponível em 
http://www.comprarcarronovo.com/ranking/maiores-montadoras-do-mundo-
2013/#.VaK_EWCGf0I, acessado em 12 de julho de 2015 
117 “Unimed Seguros é a 11ª patrocinadora da seleção brasileira”, disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2013/06/1288377-unimed-seguros-e-a-11-
patrocinadora-da-selecao-brasileira.shtml, acessado em 12 de julho de 2015 
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Figura 34 - Case Come to The Streets em vídeo, desenvolvido pela Leo Burnett. Disponível em 
https://www.pinterest.com/pin/211528513723215160/, acessado em 16 de julho de 2015 

Para Schott, Cupolillo e Suarez (2014), a marca Fiat concentra sentidos 

contraditórios. Seu portfólio de produtos é orientado primordialmente para o 

segmento de baixo custo e quatro de seus modelos estão entre os dez mais 

vendidos no país. Ao mesmo tempo, a marca simboliza “diferenciação e inclusão, 

sucesso e acessibilidade”, sentimentos que podem ser entendidos como opostos (P. 

362). De todo modo, as autoras afirmam que a marca alcançou uma conexão forte 

com jovens e consumidores de classes emergentes, que constituem, hoje, a maior 

parte da população brasileira.  

Para a Copa das Confederações, a Fiat criou uma campanha cuja peça 

principal era um videoclipe com o Falcão118, vocalista do grupo o Rappa, no qual o 

cantor chama os torcedores a irem para as ruas, “a maior arquibancada do Brasil”119. 

Desse vídeo foram produzidas diversas versões, tanto para divulgação online como 

nas TVs, e a campanha teve ainda apoio de perfis no Facebook e no YouTube, um 

hotsite, anúncios em jornais e revistas e links patrocinados em redes sociais.  

118 Vídeo da Leo Burnett, agência responsável pela criação da campanha, explicando os 
elementos e a estratégia. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=kr2mbiqseEQ, 
acessado em 12 de julho de 2015 
119 “Vem Pra Rua”, disponível em http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/vem-pra-rua-4/, 
acessado em 12 de julho de 2015. 
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Ao explicar o conceito da campanha e sua estratégia, o diretor de 

Publicidade e Marketing da Fiat, João de Ciaco, afirmou, em maio de 2013120, que a 

intenção da empresa era estimular a festa nas ruas, de onde a maior parte dos 

torcedores acompanharia os jogos. Ciaco afirmou, ainda, que aquele era o maior 

investimento da empresa em comunicação naquele ano e que a campanha estava 

prevista para durar até a o final de 2014, ou seja, depois da Copa do Mundo. 

Schott, Cupolillo e Suarez (2014) descreveram da seguinte forma o vídeo 

principal da campanha Vem Pra Rua121: 

O vídeo dura um minuto, com imagens de pessoas, 
predominantemente (45 segundos). A campanha mostra, antes de tudo, a 
diversidade do país, focando em dimensões micro-sociais (família em sua 
casa, casal na praia, consumidores em um estabelecimento comercial e 
pessoas acampando no interior, etc). Depois, sugerindo que um jogo acaba 
de terminar, pessoas começam a ir para as ruas, formando uma multidão 
que interage harmoniosamente e tem uma grande diversidade em termos de 
gênero, classe, raça e idade. Em dez ocasiões, o vídeo foca em indivíduos 
especificamente em meio ao grupo, que forma um coletivo. Essas ocasiões 
reforçam a sugestão de diversidade e inclui um homem branco jovem magro, 
um adulto branco gordo, um homem mascarado, três jovens mulheres 
brancas magras, duas jovens mulheres magras negras, dois homens idosos 
brancos. As várias classes sociais destas pessoas podem ser inferidas pelo 
entorno (por exemplo, becos em uma favela e uma casa com tinta 
descolando das paredes), pelos bens duráveis, pelas roupas e pelos 
acessórios. A campanha parece, ainda, tocar em sentidos culturais 
consolidados (Fournier et al, 2008) ao evocar características duráveis e 
persistentes brasileiras: o mito fundador de um povo mestiço, constituído 
pela miscigenação de brancos, negros e indígenas que coexiste em 
harmonia e reconciliação alegre e diversa.  

As autoras notam, ainda, que os carros aparecem somente em cenas curtas, 

totalizando 17 segundos, sempre dando mais ênfase aos passageiros do que aos 

produtos, que não são mencionados em momento algum. Ao contrário, nota-se a 

presença de bicicletas e vans, que são opções de transporte aos carros, e a própria 

marca Fiat aparece em apenas 5 segundos. Para Schott, Cupolillo e Suarez (2014), 

parece ter havido uma intenção de colocar as pessoas em posição hierárquica 

superior, em uma “metáfora às mudanças que estão ocorrendo neste momento na 

sociedade” (P. 362). 

120 “Fiat quer todo mundo nas ruas” disponível em 
http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2013/05/20/Fiat-quer-todo-
mundo-na-rua.html, acessado em 12 de julho de 2015. 
121 Em tradução livre. O texto está originariamente em inglês. 
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Figura 36 - Hotsite da Campanha Vem Pra Rua, 
disponível http://www.fiat.com.br/vemprarua, 
acessado em julho de 2013 

Figura 35 - Vídeo principal da campanha - 
https://www.youtube.com/watch?v=4TwoOSXU6yA 

Figura 37 - Falcão cantando a música-tema da campanha. 
https://www.youtube.com/watch?v=DIMAZRrsJ_w 

Figura 38 - Perfil da Fiat no Facebook durante a campanha 

Figura 39 - Anúncio Impresso 
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A campanha foi lançada no dia 6 de maio, primeiramente online. O primeiro a 

postar o link para o vídeo foi Marcelo Bruzzesi122, diretor de arte da agência Leo 

Burnett, envolvido na produção da campanha. No dia 8 de maio foi divulgado o 

“manifesto”, um texto de defesa da criação da campanha, e no dia 16 de maio 

iniciaram-se as inserções em TV aberta e houve a primeira veiculação em mídia 

impressa do anúncio123124. Segundo a Leo Burnett, ao final da campanha, o vídeo 

principal teve quase 20 milhões de visualizações no YouTube e a música foi 

considerada, por internautas, uma das canções não oficiais da Copa em 2014.  

Figura 40 - Lista de Canções não oficiais da Copa do Mundo, disponível em 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_canções_da_Copa_do_Mundo_de_Futebol, acessado em 16 de junho 
de 2013 

122  Primeiro post do comercial, disponível em, acessado em . 
https://twitter.com/bruzzesi/status/332301589769490433 
123 Ficha técnica Vem Pra Rua, disponível em http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/vem-
pra-rua-4/, acessado em 12 de julho de 2013.  
124 Apesar de não darem muitos detalhes do investimento em mídia, a Leo Burnett afirmou 
que foram produzidos, além do vídeo, que foi para a TV e para as redes sociais em vários 
formatos, outdoors, anúncios em revistas e jornais, além de um esforço em assessoria de 
imprensa. 
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3.3 A APROPRIAÇÃO DA CAMPANHA PELOS MANIFESTANTES 

O período de maior inserção das peças principais da campanha coincidiu 

com o momento em que as manifestações ganham importância e visibilidade. Na 

segunda quinzena de maio, o MPL já fazia manifestações em Goiânia (GO), Natal 

(RN) e São Paulo (SP), embalados pelo sucesso dos protestos em Porto Alegre 

(RS), que duraram até abril. Com a entrada da campanha em TV aberta, que é o 

meio de comunicação mais utilizado por brasileiros hoje 125 , os manifestantes 

começaram a fazer associações entre a campanha e as Jornadas, o que ficou mais 

perceptível a partir do início de junho. 

 

Em 14 de junho, um dia depois da “Batalha da Maria Antônia”, é publicado 

um vídeo 126  que mescla a música cantada por Falcão com as imagens dos 

confrontos entre manifestantes e Polícia Militar 127. Rapidamente, a montagem é 

125 Segundo um estudo feito pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 
República, 95% da população brasileira afirmam assistir programas de televisão, sendo que 
73% diariamente. O tempo médio de utilização é de 4h31 por pessoa por dia. Esse 
comportamento é relativamente uniforme em todos os estados e em todas faixas etárias. 
Disponível em http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-
qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf, acessado em 16 
de julho de 2015.  
126 “Vem Pra Rua – PMESP”, disponível em 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i3lCMiUAJ90#!, acessado em 
12 de julho de 2015 
127 A versão mais antiga que foi possível ser encontrada do vídeo coloca o site 
http://www.treta.com.br nos créditos, o que não significa que algum dos seus colaboradores 
foi o autor da montagem original.  

Figura 41- usuários do Twitter relacionando a campanha da Fiat com as manifestações 
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compartilhada em redes sociais128 e surgem várias outras versões dela ao longo do 

mês, sempre associando a música aos protestos e aos embates com a polícia.  

Os vídeos e a hashtag #vemprarua, que, em uma primeira análise, parecia 

ter sido criada pela equipe de publicitários da Fiat, passaram a ser utilizados como 

mote das manifestações. Em alguns lugares, carros de som acompanhavam os 

manifestantes tocando a música129. De acordo com um estudo realizado por Malic et 

al (2013), somente no dia 17 de junho, #vemprarua foi utilizado em mais de 140 mil 

mensagens no Twitter. 

128 O vídeo mais antigo que foi possível ser encontrado tinha pouco menos de 500 mil 
visualizações em 12 de julho de 2015. 
129 “Manifestantes em Manaus usam música da Legião Urbana e jingle da Fiat”,  disponível 
em http://new.d24am.com/noticias/amazonas/manifestantes-manaus-usam-musica-legiao-
urbana-jingle-fiat/89856, acessado em 16 de julho de 2015 

Figura 42 - Mais antigo registro encontrado de um usuário do 
twitter divulgando a montagem. disponível em 
https://twitter.com/aPASSArelli/status/345579088897011712, 
acessado em 17 de julho de 2015 
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Figura 43 - número de tweets por dia, entre 15 de junho e 30 de setembro (Malic et al,2013) 

Segundo levantamento realizado pelo Facebook, Vem pra Rua foi o nono 

assunto mais comentado em 2013, sendo que o primeiro foi Manifestações, o sétimo 

Copa das Confederações e o décimo Boate Kiss, ou seja, todos assuntos 

correlacionados, de alguma forma, aos protestos daquele ano.  

Figura 44 - Assuntos mais comentados em 2013, http://www.facebookstories.com/2013/en-en/most-talked-
about-local-br 
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O uso da expressão Vem Pra Rua pôde-se notar, muito fortemente, nas ruas. 

Na “batalha dos cartazes” e nos gritos de guerra130, essa se tornou a principal  

expressão utilizada para chamar quem não estava nas ruas para que viesse se 

juntar aos protestos131132133.  

130 “9 gritos de guerra dos protestos em São Paulo”, disponível em 
http://vejasp.abril.com.br/blogs/listamania/2013/06/18/gritos-de-guerra-dos-protestos-em-sao-
paulo/, acessado em 16 de julho de 2015. 
131 “’O povo acordou!’: Veja alguns dos bordões usados no protesto em São Paulo”, 
disponível em http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/18/manifestantes-
gritam-palavras-de-ordem-pela-paz-e-contra-a-pm-em-sp.htm#fotoNav=137, acessado em 16 
de julho de 2015 
132 “Tema de Campanha da Fiat vira trilha sonora de manifestantes, disponível em 
http://www.mundodomarketing.com.br/ultimas-noticias/27863/tema-de-campanha-da-fiat-vira-
trilha-sonora-de-manifestantes.html, acessado em 16 de julho de 2015 
133 “Protestos mostram apropriação de slogans publicitários para fins políticos”, disponível em 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/06/130624_protestos_slogans_cc, acessado 
em 16 de julho de 2015 

Figuras 45 - Manifestantes utilizando a 
expressão #VemPraRua 
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A Fiat, apesar de não se colocar contrária aos manifestantes, pareceu ter se 

incomodado com o papel de patrocinadora simbólica das manifestações. Segundo 

afirmou o vice-presidente de criação da Leo Burnett, Marcelo Reis, em entrevista 

concedida um ano depois das manifestações, “não fizemos a música para ela ser 

hino de manifestações e, da mesma forma, não deixamos de fazer nada na 

campanha para que isso acontecesse”. Em um comunicado à imprensa, João Ciaco, 

disse, ainda durante os protestos, estar “vendo de forma muito positiva [a 

apropriação], porque é o reflexo de uma forte conexão que a marca tem com os 

consumidores”134.  

No entanto, rumores circularam em 17 de junho, dando conta de que a 

campanha seria retirada do ar antes do planejado, o que a empresa negou, 

posteriormente, afirmando que somente retiraria o comercial da TV aberta135 e que o 

manteria somente nos canais a cabo até o dia 22 de junho, “conforme teria sido 

planejado originalmente”136.  

O fato é que o hotsite e as referências à campanha no site da empresa foram 

removidos pouco tempo depois da Copa das Confederações. Apesar de ainda estar 

hospedado no YouTube, o vídeo original da campanha não aparece mais nas 

buscas nem está referenciado no perfil oficial da empresa. Além disso, os 

comentários de usuários que faziam referência à manifestação foram excluídos.  

No ano seguinte, a empresa lançou uma nova campanha para a Copa do 

Mundo, mudando o slogan de “Vem para Rua” para “Festa na Rua”137 e, ainda que 

afirmasse que aquela era uma continuação da celebração pelos jogos, a fez com um 

tom mais tranquilo, com uma musica mais alegre, cantada por Herbert Viana e 

Negra Li, no lugar do Falcão.  

134 “Manifestações adotam "Vem pra rua"”, disponível em 
http://propmark.com.br/anunciantes/44676:manifestacoes-adotam-qvem-pra-ruaq, acessado 
em 16 de julho de 2015. 
135 “Campanha "Vem Pra Rua" não sairá do ar, diz Fiat” disponível em 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,o-desafio-da-fiat-apos-o-vem-pra-rua,1503949, 
acessado em 13 de julho de 2015.  
136 ‘Vem Pra Rua’ da Fiat sai do ar após virar tema de protestos, disponível em 
http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-da-propaganda/vem-pra-rua-da-fiat-sai-do-ar-
apos-virar-tema-de-protestos/, acessado em 13 de julho de 2015 
137 Fiat faz festa na Rua, disponível em http://www.fiat.com.br/mundo-fiat/novidades-
fiat/institucional/fiat-faz-festa-na-rua.html, acessado em 13 de julho de 2015 
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3.4 A ORIGEM DO #VEMPRARUA 

Ao contrário das percepções iniciais dos jornais e de vários pesquisadores à 

época, “Vem Pra Rua” não é uma expressão criada pela Fiat para aquela campanha. 

Ainda que não possamos afirmar que ela foi concebida originariamente neste 

contexto, a frase é parte de um grito utilizado pelo MPL desde meados dos anos 

2000, de acordo com Malini et al (2013).  

A música original, cuja letra é: “Vem, Vem, Vem pra rua vem, contra o 

aumento”, ao mesmo tempo em que mostra a agenda política do grupo, é um 

chamado à ação. Aqueles que observam os atos devem se juntar aos que protestam 

contra o aumento no transporte138. Esse grito pode ser identificado em diversos 

vídeos utilizados pelos simpatizantes do MPL, como neste, de 2011, feito em Vitória 

(ES). 

Figura 46 - Protesto do MPL organizados em 2011 - disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=VrcNBEBhiRc, acessado em 16 de julho de 2015 

O mesmo grito pode ser visto neste vídeo de 2013, gravado em Porto Alegre 

(RS): 

138 Sobre esse sentimento, tanto os entrevistados para esta pesquisa como os do trabalho de 
Schott, Cupolillo e Suarez (2014) demonstraram uma crítica muito forte aos que não 
participaram ou aos que foram ao protesto “para ficar lá atrás”. Esses dois grupos foram 
chamados, pelos manifestantes mais ativo, de playboys, alienados, manipulados, egoístas ou 
cúmplices pela corrupção existente.  
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Figura 47 - Protesto organizado pelo MPL em 2013 em Porto Alegre - disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=PvNVAxT0mlY, acessado em 17 de julho de 2015 

Mesmo a hashtag #vemprarua não foi utilizada pela primeira vez pela Fiat. O 

registro mais antigo é de 2011139, mas encontramos seu uso em protestos contra a 

construção da usina de Belo Monte140, no Churrascão da Gente Diferenciada141, e 

em diversas outras manifestações142143. 

139 Não foi possível recuperar o post inicial do usuário porque o perfil parece ter sido apagado 
antes da elaboração deste texto. O link original é este: 
http://twitter.com/rafaelbotaro/status/4965013156532224, e pode ser encontrado no Topsy 
neste link: http://topsy.com/s?q=%23vemprarua&window=a&sort=-date, acessado em 12 de 
julho de 2015 
140 Comentário de usuário do twitter, disponível em 
https://twitter.com/gabijuns/status/93151181592989696, acessado em 12 de julho de 2015. 
141 Comentário de usuário do twitter, disponível em 
https://twitter.com/IVANSMONTEIRO/status/69479432989057025, acessado em 13 de julho 
de 2015 
142 Protesto em Cuiabá, comentário de usuário de Twitter, disponível em 
https://twitter.com/ManifestaCuiaba/status/107120757506711552, acessado em 13 de julho 
de 2015.  
143 Protesto em São Paulo, contra Marcos Feliciano, disponível em 
https://twitter.com/_ladyli/status/321077142513414144, acessado em 13 de julho de 2013. 
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Em outras palavras, diferente do que afirmou João Ciaco logo depois das 

manifestações, quando disse que o “Vem pra Rua agora é dos brasileiros”, nos 

aprece que a expressão sempre foi da população, antes mesmo de ter sido utilizada 

em sua campanha da Fiat144.  

Não se pode negar, entretanto, que a campanha deu mais visibilidade e 

tornou a expressão mais popular. O estudo de Malini et al (2013) mostra que as 

menções no Twitter partem de praticamente zero e atingem um pico de mais de 140 

mil usuários em poucos dias. Depois disso, as menções se estabilizam por volta dos 

15 mil diários. 

Atualmente, #vemprarua tem cerca de 300 menções no Twitter por dia, em 

um contexto diferente daquele utilizado pelo MPL inicialmente. Ainda que 

consigamos identificar a expressão sempre que existe uma manifestação que trate 

de passe livre ou tarifas dos transportes públicos, #vemprarua se tornou um 

chamamento mais amplo, principalmente em questões ligadas à corrupção e à 

moralidade pública. Há um grupo com esse nome145, por exemplo, que organiza 

manifestações contra o governo Dilma e divulga frequentemente mensagens contra 

os partidos políticos de esquerda, em geral, e, mais especificamente, contra o 

Partido dos Trabalhadores146.   

144 “’Vem pra Rua’agora é dos brasileiros, diz Fiat”, disponível em 
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,vem-pra-rua-agora-e-dos-brasileiros-diz-
fiat,156875e, acessado em 13 de julho de 2015. 
145 “Em SP, movimento Vem Pra Rua troca discurso por barulho”, disponível em 
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2015-04-12/em-sp-movimento-vem-pra-rua-troca-
discurso-por-barulho.html, acessado em 16 de julho de 2015.  
146 “Grupos pró-impeachment proliferam na internet”, disponível em 
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,grupos-pro-impeachment-se-proliferam-na-
internet-imp-,1647007, acessado em 17 de julho de 2015. 

Figura 48 - Usos da hashtag #vemprarua 
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3.5 PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS A RESPEITO DA APROPRIAÇÃO DO
#VEMPRARUA E DA MARCA FIAT 

Compreende-se que o maior receio de um gestor de marca seja que a sua 

criação se vire contra si. Foi esse o dilema vivido pelos profissionais de publicidade 

contratados para a campanha da Fiat. O maior movimento popular do Brasil em 

duas décadas teve como bandeira principal um tema ligado fortemente à mobilidade 

urbana, que é um dos desafios mais importantes das cidades brasileiras atualmente, 

e o grito de guerra mais utilizado pelas pessoas fazia referência a uma campanha 

publicitária destinada a vender carros, o que parece ser uma contradição. 

De fato, todos os entrevistados que estiveram presentes nas manifestações 

se recordam de cantar alguma versão de Vem Pra Rua, associando diretamente a 

expressão às manifestações. Esse era o principal grito de guerra, usado para 

chamar quem não estava nas passeatas a se juntar ao grupo, o que demonstra o 

quão poderosa foi a ressonância da campanha com o ambiente cultural daquele 

momento.  

Essa transferência exemplifica, empiricamente, os fluxos descritos por 

McCracken (1990) e por Allen, Fournier e Miller (2008): a campanha, por um lado, 

utilizou-se dos sentidos existentes para fazer-se parte do cotidiano daqueles grupos 

e, de outro, os manifestantes utilizando-se dos sentidos da campanha como atalho 

cognitivo para chamar quem não estava ali presente. A marca Fiat foi, naquele 

momento, um dos principais intermediadores culturais entre eles.   

O receio, no entanto, que os gestores da Fiat tinham de que sua marca 

tivesse sido associada negativamente às manifestações ou de que se tivesse criado 

alguma forma de rejeição a ela neste período parece não ter se concretizado. 

Durante as entrevistas, a marca Fiat foi pouco lembrada no contexto das 

manifestações. Levando-se em consideração o que se passou, esperava-se que 

essa associação fosse ser muito forte. Entretanto, são poucos os que associam a 

expressão “Vem pra Rua” à Fiat, ou mesmo os que se lembram da marca durante 

aquele período. 

Essa constatação nos remete ao que McCracken (1990) se refere como ritual 

de possessão, algo que ocorre quando um indivíduo absorve os sentidos de um 

objeto para torná-lo, de fato, seu. Essa absorção poderia ter se dado em dois 

momentos: quando a Fiat cria a campanha e tenta absorver os sentidos de Vem Pra 
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Rua para si, e, novamente, quando os manifestantes se apropriam da expressão 

durante os protestos.  

O que se percebe é que a apropriação da música e da expressão por parte 

dos manifestantes se deu por completo, em um processo que teria motivado e 

aumentado o engajamento dos jovens nas Jornadas como consequência. Uma 

entrevistada afirmou, inclusive, que o vídeo original com a montagem das imagens 

de confronto com a música da campanha foi o elemento que a motivou, finalmente, a 

participar dos atos. 

Curiosamente, os entrevistados rejeitam a associação entre Vem pra Rua e a 

Fiat. Os entrevistados para esta pesquisa lembram-se de músicas com esta frase, 

se recordam fortemente do cantor Falcão e da música-tema da campanha, mas têm 

dificuldades de associá-las, sem estímulo, com a marca. Alguns até se recordam de 

discussões em torno de uma campanha publicitária naquele momento, mas 

raramente citam a empresa. Isso nos indica que o ritual de possessão não foi 

completo na direção da marca. As qualidades de Vem Pra Rua acabaram tendo um 

uso diferente daquele desejado pelos brand managers, o que corrobora nossa 

percepção inicial de que os gestores de marca, diferentemente do que é 

apresentado pela literatura tradicional de marketing, não tem poder absoluto sobre 

sua construção. 

Por outro lado, nenhuma associação negativa decorreu desta apropriação. 

Quando perguntados a respeito das marcas presentes nas manifestações, Fiat é 

lembrada sem rejeição. Nenhum entrevistado, demonstrou uma opinião contrária ou 

uma crítica à empresa, mesmo depois de estimulados. Pelo contrário, alguns 

entrevistados demonstraram admiração pela empresa conseguir criar algo que os 

jovens gostassem a ponto de utilizar nas ruas, como se a marca estive em 

ressonância com o que pensam os participantes.  

Schott, Cupolillo e Suarez (2014) notaram, também, em suas pesquisas, que 

a Fiat foi colocada, por seus informantes, ao lado dos manifestantes, e não como 

parte do principal problema apontado por eles. 

 Isso pode ter se dado pelas decisões tomadas pela empresa a partir do 

momento em que percebeu que tinha perdido o controle da campanha.  Se 

analisarmos as entrevistas aos olhos dsa categorias propostas por Certeau (1998) e 

Bar, Pisani e Weber (2005), podemos afirmar que a apropriação ocorrida foi, ao 

mesmo tempo, estratégica e “creola”. 
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Estratégica porque o poder de controlar os usos, e mesmo a própria criação 

dos produtos culturais relacionados com o Vem Pra Rua, passou para as mãos dos 

manifestantes no decorrer das Jornadas, um lugar que era da empresa inicialmente. 

Foi de natureza “creola” por não ser fruto de contestação por parte dos 

manifestantes, mas de aceitação e transformação. 

Bar, Pisani e Weber (2005) sugerem que, quando os produtores percebem 

que suas criações sofreram algum tipo de apropriação, eles podem agir de três 

maneiras: 1) ignorar a reconfiguração das regras e não se intrometer, 2) criar 

modificações que impedem a apropriação dali para frente, se a considerarem 

demasiadamente antagônicas a seus interesses; ou 3) incorporar as modificações 

feitas, reapropriando-se das novas formas de uso.  

Ao perder a posição estratégica, sem ter sido contestada frontalmente, a Fiat 

escolheu por não lutar por sua criação, o que poderia ser arriscado no 

relacionamento com os manifestantes, nem se apropriar daquele novo uso, o que 

poderia colocá-la em confronto com outros atores sociais, como os governos, por 

exemplo. Sua resposta foi ignorar, de certa forma, as modificações feitas pelos 

manifestantes e abrir mão do controle daquele sentido e dos esforços que 

desprendia para internalizá-lo na marca. Posteriormente, fez uma modificação em 

suas mensagens que, se não impediam, desencorajavam a sua utilização em um 

protesto futuro. Afinal, quem usaria uma balada do Herbert Viana como música de 

protesto? 
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CONCLUSÃO 

Quando iniciamos este estudo, partimos de um questionamento que nos 

parecia inusitado: porque um movimento do tamanho das manifestações de 2013, 

cujo tema principal era transporte público e, consequentemente, mobilidade urbana, 

utilizou o jingle de uma campanha publicitária de um fabricante de automóveis como 

grito de guerra? A resposta nos remete uma percepção das marcas, e das 

empresas, como sendo elementos centrais na produção cultural contemporânea. 

A marca Fiat não tem somente o propósito de diferenciar um carro de outro. 

Seu valor maior no cotidiano é o de oferecer uma moldura de comportamento, para 

utilizar a noção de Lury (2004), e de consumo, compatível com a vida daqueles que 

aspiram ascensão social e sucesso profissional, do jovem que compra seu primeiro 

carro, do sujeito comum em seu cotidiano, o que envolve, fortemente, jogos de 

futebol.  

A sua proposta para a Copa das Confederações era estar junto da maior 

parte dos brasileiros, onde eles estavam: nas ruas. Era nesse contexto de 

existência, na lógica de Arvidsson (2005), que a Fiat, e, consequentemente, seus 

carros, se encaixava.  

Para tangibilizar essa promessa, oferecer essa moldura de comportamento, 

os gestores da marca criaram narrativas e produtos de mídia que tivessem 

ressonância com as percepções dos consumidores naquele momento. Para isso, 

foram se inspirar em uma ideia que já ecoava na sociedade naquele momento: Vem 

pra Rua, a maior arquibancada do Brasil.  

O sucesso da campanha e do bordão se deu porque a Fiat conseguiu entrar 

em ressonância com as expectativas dos públicos. Sua música e a hashtag que 

usaram conseguiram traduzir os sentimentos dos manifestantes naquele momento. 

O que nos mostra o quão poderosas podem ser as marcas. Poucos 

elementos simbólicos possuem tanta capacidade de se tornarem visíveis,  

traduzidos e compartilhados em um ambiente de mídia tão fragmentado como o 

atual. Para ser vista, a campanha produziu diversas narrativas distintas, adaptadas 

para múltiplos canais, que concorreram para a construção de uma única ideia: Fiat 

os convoca para irem às ruas. Nesse sentido, empresas como a Fiat podem ser 

consideradas como sendo alguns dos principais produtores culturais do nosso 
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tempo, não só por sua capacidade de criação narrativa, mas por sua compreensão 

dos mecanismos de produção e de distribuição de sentido.  

Os públicos, por sua vez, compreenderam o chamado, mas reagiram de uma 

maneira não esperada pela empresa, por diversos motivos. Primeiro, porque tinham 

uma percepção diferente do que significava ir às ruas. Se para a Fiat, a rua era o 

lugar da comemoração, para os manifestantes, aquele era o local dos protestos. 

Mais do que isso, a rua não servia de palco para as festas, mas para a luta política. 

E, definitivamente, não era um lugar para carros.   

Quando iniciamos este estudo pensávamos na hipótese da marca Fiat ter 

sido apropriada pelos manifestantes. Na verdade, nossa análise mostra que isso não 

ocorreu. A marca Fiat nunca foi utilizada pelos grupos nos protestos em cartazes, 

em músicas, em imagens compartilhadas nas redes sociais, somente uma parte de 

uma construção de sentidos que ainda não tinha sido completamente interiorizada. A 

marca, o entrelaçamento de sentidos que ela se propõe representar, nunca 

participou de qualquer um dos atos147.  

Por outro lado, o Vem pra Rua, essa noção proposta pelos gestores da Fiat 

como um dos sentidos que a compõem, esta sim foi apropriada, ou melhor, 

reapropriada, já que os manifestantes eram seus criadores originais e, portanto, 

legítimos em sua utilização. A estética, o ritmo, o espírito de Vem pra Rua, 

ressignificados pela própria Fiat ao criar a música e o vídeo com o cantor Falcão, 

deixaram de pertencer à empresa no minuto em que foram tomados pelas 

manifestações. O ritual de possessão, para usar a expressão de McCracken (1990), 

que as tornariam qualidades definitivamente associadas à Fiat foi interrompido. O 

poder, o controle da utilização desse sentido específico, a estratégia, como proposto 

por Certeau (1998), passou para as mão de quem estava realmente nas ruas e de 

quem a possuía em primeiro lugar.  

Não houve, a partir daí, um confronto aberto por este sentido entre os 

manifestantes e os gestores de marca. A Fiat escolheu por não lutar por sua criação, 

o que poderia ser ainda mais prejudicial do que perder o controle de uma campanha.

147 Esse é um fenômeno diferente do que o que aconteceu com a marca Globo. É necessário 
explorar melhor todas as nuances neste contexto, mas percebemos, em relatos e em nossa 
pesquisa exploratória, diversas momentos nos quais a marca Globo, e tudo aquilo que ela 
representa, foi apropriada e utilizada em contextos não desejados pela empresa. 
Percebemos, ainda, uma rejeição muito grande à marca por parte dos entrevistados, 
principalmente daqueles mais ativos. 
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O que nos faz voltar a uma questão central da literatura: o poder exercido 

pelos brand managers na construção dos sentidos e na identidade das marcas (De 

Silveira, Lages e Simões, 2011). Como vimos, a bibliografia mais tradicional os 

coloca na condição de construtores absolutos dessas noções, que seriam 

inteiramente orientados pelas necessidades das organizações. No caso estudado, 

observamos que, de maneira inequívoca, os gestores controlam grande parte da 

construção dos sentidos que compõem as marcas, o que pôde ser identificado no 

desenvolvimento e na execução da campanha Vem pra Rua, mas, acima de tudo, no 

momento em que perceberam que havia o risco de associações que não lhes 

interessava. O fato da marca Fiat ter conseguido, ao final, não ser rejeitada ou não 

ter criado associações negativas por parte de quem protestava, principalmente, por 

melhorias no transporte público, é uma prova dessa capacidade. 

Entretanto, o caso nos mostra, também, que esse poder não é absoluto. 

Quando os manifestantes se apropriam da campanha e do Vem pra Rua, se 

colocam no papel de cocriadores dos sentidos da marca Fiat, disputando, 

simbolicamente, o papel reservado aos brand managers. De certa maneira, eles 

tomaram para si esse lugar e reescreveram, via redes sociais, a campanha, 

tornando-a um elemento de mobilização e de suporte aos protestos, algo 

declaradamente não planejado pela Fiat. 

Outro elemento que foi analisado neste estudo é a dinâmica existente, que 

pudemos notar, entre as mídias tradicionais, sobretudo a televisão, e as redes 

sociais. O estudo nos mostrou que ferramentas como o Facebook têm o mérito de 

amplificar discussões que anteriormente seriam restritas a grupos pequenos, como 

ambientes estudantis, ONGs ou núcleos familiares, o que permite que um grupo 

como o MPL consiga executar protestos simultâneos em diferentes cidades do país, 

ainda que tenham pouca visibilidade do conjunto da sociedade. Mais ainda, essas 

redes oferecem, a quem busca, a o encontro de visões de mundo e interpretações 

do cotidiano alternativas àquelas existentes nas mídias tradicionais, o que pode 

explicar a percepção dos entrevistados de que os jornais, revistas e televisões 

traziam informações enviesadas ou incompletas.  

No entanto, as redes sociais, sozinhas, ainda não têm o poder mobilizador 

que um meio de comunicação como a televisão possui, ao menos no Brasil.  Ainda 

que os manifestantes mais engajados contestem o local e o discurso da Rede 

Globo, o que é legitimo, foi somente depois que a cobertura televisiva foi ampliada 

que os protestos ganharam visibilidade e a violência policial pôde ser vista. Além 
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disso, o mais importante relato do evento que, para este pesquisador, acendeu a 

centelha de indignação que, de fato, mobilizou os outros grupos a se juntarem às 

Jornadas, a Batalha da Maria Antônia, foi publicado em um jornal impresso, a Folha 

de São Paulo, e as imagens mais gráficas dos confrontos foram transmitidos pelas 

TVs.  

De certa forma, o poder de complementariedade das mídias, no que diz 

respeito à mobilização social e à visibilidade de uma mensagem, é notável e, de 

certa maneira, atestado pela forma como a Fiat estruturou sua campanha Vem pra 

Rua, com peças publicitárias destinadas às redes sociais juntamente com mídias 

tradicionais, como televisão, jornais e revistas. 

Essa constatação ajuda a responder uma questão que, embora não seja 

central a este trabalho, é feita a cada vez que nos recordamos do que aconteceu em 

2013: porque aquele movimento se tornou tão grande, tão intenso, e porque não se 

repetiu desde então. Ainda que não tenhamos elementos para dar uma resposta 

definitiva, acreditamos que a conjunção entre um contexto político favorável, um 

símbolo forte (a Batalha da Maria Antônia), uma narrativa que ressoava entre os 

manifestantes (o #vemprarua), inflada por uma campanha publicitária com muitos 

recursos narrativos e um ambiente de mídia que permitia uma organização entre 

grupos heterogêneos em forma e ideias, mas muito similares nos mecanismos de 

mobilização, tudo isso concorreu para a existência e a intensidade daquele 

fenômeno.  

Uma última característica que merecer ser analisada nos manifestantes 

brasileiros de 2013, e que pode ser explorada em uma pesquisa posterior, é sua 

similaridade, tanto do ponto de vista do comportamento, como dos símbolos 

compartilhados, com manifestantes de outros movimentos internacionais. Tomando 

como exemplo o Occupy, de 2011, que começa em Nova Iorque e se espalha por 

mais de 100 cidades nos Estados Unidos e por diversas outras cidades em todo 

mundo em alguns meses, não foi somente a máscara de Fawkes que esteve 

presente em ambos os protestos, mas várias formas de expressão, gritos de guerra, 

cartazes, elementos de produções culturais recentes ou icônicas foram utilizados de 

forma muito parecida como aconteceu no Brasil em 2013. Isso pode indicar que os 

articuladores culturais que permitiram o compartilhamento de símbolos entre os 

jovens brasileiros, ainda que tão diferentes entre si, não são localizados, mas 

globais. Na medida em que esses grupos consomem os mesmos produtos da 

indústria cultural e têm um comportamento heterogêneo no que diz respeito à 
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utilização de novas mídias, é possível que as questões morais que os mobilizam e 

os aspectos simbólicos que se expressam nos protestos que promovem, sejam os 

mesmos. 
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ANEXOS 

ANEXO I – ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO 

Redes Sociais 

• Qual é a rede social que você mais utiliza
• Com que frequência a acessa
• Como usa essa rede social
• O que faz nas redes sociais
• Você costuma compartilhar eventos nessa rede
• Como você se informa das notícias do mundo

Protestos 

• Soube dos protestos que ocorreram no Rio de Janeiro
• Onde viu as imagens e vídeos dos protestos
• Consegue associar as imagens a alguma organização ou marca
• O entrevistado foi aos protestos? Quantas vezes e em quais dias
• Como avalia sua participação
• Desenhou ou levou algum cartaz?
• Você ficava mais na frente ou mais atrás?
• Cantavam alguma música? Qual?
• Teve medo dos protestos?
• Por qual motivo estavam protestando?

Fiat 

• Quando você escuta “Vem pra Rua” associa a que?
• Lembra se alguma marca esteve ligada aos protestos?
• Sabe qual foi a marca de carros que patrocinou a Copa das

Confederações?
• Já viu a campanha da Fiat? Sobre o que ela falava?
• Sabe de onde vem? Qual a origem?

Associação protestos e Fiat 

• O que você acha da música da Fiat nos protestos?
• Isso altera a sua percepção em relação a Fiat?
• Você acha que a Fiat se aproveitou de um momento para vender seu

produto? (Se sim) Nesse caso, qual a impressão que você teve disso?
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ANEXO II - CRONOLOGIA DOS PRINCIPAIS ATOS DE PROTESTO EM 2013 

Janeiro 

• 21/1 - Manifestação do MPL em Porto Alegre (RS)148

• 29/1 - Manifestação do MPL em Porto Alegre (RS)
• 08/1 - Manifestação Eu Não Pago (MPL) em Taboão da Serra (SP)149

Fevereiro 

• 18/2 - Manifestação do MPL em Porto Alegre (RS)

Março 

• 25/3 – Manifestação MPL em Porto Alegre (RS)150

• 27/3 - Manifestação do MPL em Porto Alegre (RS) 151

• 30/3 – Manifestação contra o aumento nas passagens de ônibus em
Manaus (AM)152

Abril 

• 04/4 - Manifestação do MPL em Porto Alegre (RS) 153

Maio 

148 “Inspirados em Porto Alegre, protestos em série contra reajustes na tarifa de ônibus se 
espalham pelo país”, disponível em 
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2013/06/inspirados-em-porto-alegre-protestos-em-
serie-contra-reajustes-na-tarifa-de-onibus-se-espalham-pelo-pais-
4171189.html?impressao=sim, acessado em 1 de março de 2015 
149 Grupo R$ 3,30 eu não pago, disponível em https://www.facebook.com/330EuNaoPago, 
acessado em 01 de maio de 2015 
150  “RS: manifestantes protestam contra aumento da tarifa de ônibus”, disponível em 
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/rs-manifestantes-protestam-contra-aumento-da-
tarifa-de-onibus,aabfcbf0244ad310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html, acessado em 1 de 
março de 2015 
151 “RS: protesto contra aumento de ônibus acaba em confronto com PMs”, disponível em 
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/rs-protesto-contra-aumento-de-onibus-acaba-em-
confronto-com-pms,c87ed8e5a0ead310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html, acessado em 
1 de março de 015 
152 Durante protesto, estudantes fazem Judas com foto do prefeito de Manaus, disponível em 
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2013/03/durante-protesto-estudantes-fazem-judas-
com-foto-do-prefeito-de-manaus.html, acessado em 1 de março de 2015 
153 Porto Alegre reduz passagem de ônibus já nesta 6ª; jovens comemoram, disponível em 
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/porto-alegre-reduz-passagem-de-onibus-ja-nesta-6-
jovens-comemoram,e32589fe067dd310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html, acessado em 
01 de março de 2015. 
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• 8/5 – Protesto contra o aumento na passagem de ônibus em Goiânia
(GO)154

• 15/5 - Revolta do Busão (MPL) em Natal (RN)155

• 16/5 - Revolta do Busão (MPL) em Natal (RN)
• 16/5 - Protesto contra o aumento na passagem de ônibus em Goiânia

(GO)156

• 20/5 - Revolta do Busão (MPL) em Natal (RN)
• 21/5 - Revolta do Busão (MPL) em Natal (RN)
• 21/5 – Manifestação pela redução da tarifa de ônibus em Goiânia

(GO)157

• 23/5 - Revolta do Busão (MPL) em Natal (RN)
• 27/5 - Revolta do Busão (MPL) em Natal (RN)
• 28/5 – Ato-vigília do MPL na Câmara municipal de São Paulo (SP), ato

contra o aumento da passagem de ônibus no Parque D. Pedro (MPL-
SP) e manifestação em frente ao Terminal Jd. Ângela (SP)158

• 28/5 - Manifestação pela redução da tarifa de ônibus em Goiânia
(GO)159

Junho 

• 3/6 – Manifestação do MPL em São Paulo  (SP)160

154 Protesto contra tarifa do transporte coletivo bloqueia ruas em Goiânia, disponível em 
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/05/protesto-contra-tarifa-do-transporte-coletivo-
bloqueia-ruas-em-goiania.html, acessado em 1 de março de 2015 
155 “ Protestos por melhorias no transporte chegam ao 9º ato em Natal”, disponível em 
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/06/protestos-por-melhorias-no-
transporte-chegam-ao-9-ato-em-natal.html, acessado em 5 de maio de 2015 
156 PM dá soco em estudante durante protesto em Goiânia, disponível em 
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/05/pm-da-soco-em-estudante-durante-protesto-em-
goiania-veja-video.html, acessado em 1 de março de 2015 
157 GO: sob protestos, passagem de ônibus é reajustada em Goiânia, disponível em 
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/go-sob-protestos-passagem-de-onibus-e-
reajustada-em-goiania,f2864260959ce310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html, acessado 
em 1 de março de 2015 
158 Luta contra o aumento: calendário de ações da semana, disponível em 
http://saopaulo.mpl.org.br/2013/05/27/luta-contra-o-aumento-calendario-de-acoes-da-
semana/, acessado em 1 de março de 2015 
159 GO: pelo menos 14 são presos em protesto contra aumento da passagem, disponível em 
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/go-pelo-menos-14-sao-presos-em-protesto-contra-
aumento-da-passagem,2cefafd41cdee310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html, acessado 
em 1 de março de 2015 
160 Polícia é chamada para conter protesto em via na Zona Sul de SP, disponível em 
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/policia-e-chamada-para-conter-protesto-em-
na-zona-sul-de-sp.html, acessado em 1 de março de 2015 
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• 3/6 – Manifestação (MPL) contra aumento de passagem de ônibus no
Rio de Janeiro (RJ)161

• 6/6 - Revolta do Busão (MPL) em Natal (RN)
• 6/6 – Manifestação MPL na Avenida Paulista em São Paulo (SP) –

Virada Cultural162

• 6/6 – Manifestação contra aumento na passagem de ônibus no Rio de
Janeiro (RJ)163

• 7/6 – Manifestação do MPL na Marginal Pinheiros e Avenida Paulista,
em São Paulo (SP)164

• 10/6 – Manifestação MPL no Centro do Rio de Janeiro (RJ)165

• 13/6 – Manifestação MPL em São Paulo (SP) 166 - “Batalha da Maria
Antônia”167

• 13/6 – Revolta do Busão (MPL) junto com “Abraço ao Parque” em
Natal (RN)

• 17/6 – Protesto em 28 cidades  - Rio Branco (AC), Maceió (AL),
Macapá (AP), Manaus (AM), Salvador(BA), Fortaleza (CE), Juazeiro
do Norte (CE), Brasília (DF), Serra (ES), Vitória (ES), Goiânia (GO),
Cuiabá (MT), Campo Grande (MT) Belo Horizonte (MG), Belém (PA),
João Pessoa (PB), Curitiba (PR), Londrina (PR), Recife (PE), Teresina
(PI) Rio de Janeiro (RJ), Passo Fundo (RS), Porto Alegre (RS), Boa

161 Manifestantes fazem protesto contra aumento da passagem do ônibus no RJ, disponível 
em http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/manifestantes-fazem-protesto-contra-aumento-
da-passagem-do-onibus-no-rj,e645fb60e9c0f310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html, 
acessado em 1 de marco de 2015 
162 Manifestantes depredam estação de Metrô, banca e shopping na Paulista, disponível em 
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/manifestantes-depredam-estacao-de-metro-
banca-e-shopping-na-paulista.html, acessado em 1 de março de 2015 
163 Protesto contra aumento da tarifa de ônibus gera tumulto no Centro do Rio, disponível em 
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/06/protesto-contra-aumento-da-tarifa-de-
onibus-gera-tumulto-no-centro-do-rio.html, acessado em 1 de março de 2015 
164 Após fechar Marginal Pinheiros, ato contra tarifa volta à Avenida Paulista, disponível em 
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/apos-fechar-marginal-pinheiros-ato-contra-
tarifa-volta-avenida-paulista.html, acessado em 1 de março de 2015. 
165 Manifestação contra aumento do ônibus: jovens detidos após quebra-quebra com PM são 
liberados, disponível em  http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/manifestacao-contra-aumento-
do-onibus-jovens-detidos-apos-quebra-quebra-com-pm-sao-liberados-11062013, acessado 
em 1 de março de 2015 
166 Quatro continuam detidos após protesto desta quinta-feira em SP, disponível em 
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/manifestacao-contra-aumento-do-onibus-jovens-detidos-
apos-quebra-quebra-com-pm-sao-liberados-11062013, acessado em 1 de março d 2015 
167 Elio Gaspari: PM começou a batalha na Maria Antônia, disponível em 
http://www.viomundo.com.br/denuncias/elio-gaspari-pm-comecou-a-batalha-na-maria-
antonia.html, acessado em 1 de março de 2015 
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Vista (RR), Balneário Camboriú (SC), Florianópolis (SC), Criciúma 
(SC), Itapetininga (SP) Penápolis (SP), São Paulo (SP), São José dos 
Campos (SP), São José do Rio Preto (SP), Santos (SP), Sorocaba 
(SP), Ribeirão Preto (SP), Aracaju (SE). 

• 18/6 – Protesto em 34 cidades: Rio Branco (AC), Arapiraca (AL),
Camaçari (BA), Iguatú (CE), Juazeiro do Norte (CE), Brasília (DF),
Goiânia (GO), São Luis (MA), Três Lagoas (MS), Belo Horizonte (MG)
Montes Claros (MG), Cianorte (PR), Cornélio Procópio (PR), Maringá
(PR), Paranaguá (PR), São Gonçalo (RJ), Caxias do Sul (RS),
Erechim (RS), Santa Maria (RS), Frederico Westphalen (RS), Boa
Vista (RR), Cubatão (SP), Guaratinguetá (SP), Itapeva (SP), Ourinhos
(SP), Piracicaba (SP), Ribeirão Preto (SP), São Paulo (SP), São José
dos Campos (SP), Valinhos (SP), São José do Rio Preto (SP),
Balneário Camboriú (SC), Chapecó (SC), Florianópolis (SC).

• 19/6 – Protesto em 31 cidades: Macapá (AM), Vitória da Conquista
(BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Valparaíso de Goiás (DF), Cidade
Ocidental (GO), Luziânia (GO), Cuiabá (MT), Corumbá (MS), Nova
Andradina (MS), Três Lagoas (MS), São Luis (MA), Belo Horizonte
(MG), Divinópolis (MG), Ouro Preto (MG), Barretos (SP), Lençóis
Paulistas (SP), Guarujá (SP), Santana do Parnaíba (SP), São
Bernardo do Campo (SP), São Paulo (SP), São Vicente (SP), Taboão
da Serra (SP), Barra Mansa (RJ), Cabo Frio (RJ) e Niterói (RJ)

• 20/6 – Protestos em pelo menos 105 cidades168: Maceió (AL), Macapá
(AP), Manaus (AM), Barreiras (BA) Brumado (BA), Feira de Santana
(BA), Ilhéus (BA), Juazeiro (BA), Salvador (BA), Fortaleza (CE),
Brasília (DF), Vitória (ES), Cachoeiro de Itapemirim (ES), Colatina
(ES), Guarapari (ES), Iconha (ES), São Mateus (ES), Linhares (ES),
Catalão (GO), Goiânia (GO), Itumbiara (GO), Niquelândia (GO),
Porangatu (ES), Rio Verde (ES), Bacabal (MA), Imperatriz do
Maranhão (MA), São José do Ribamar (MA), Cuiabá (MS), Campo
Grande (MS), Araguari (MG), Betim (MG), Belo Horizonte (MG) Boa
Esperança (MG), Caratinga (MG), Coronel Fabriciano (MG), Lavras
(MG), Juiz de Fora (MG), Itajubá (MG) Montes Claros (MG), Ouro
Preto (MG), Poços de Caldas (MG), São Sebastião do Paraíso (MG),
Uberlândia (MG), Varginha (MG), Belém (PA), Cascavel (PR), Castro

168 AS informações a respeito do dia 20 de junho são contraditórias. O jornal o Globo indica 
105 cidades onde houve manifestação, enquanto a Folha e o Estadão afirmam que houve 
protesto em 388 cidades, sem, no entanto, listar os locais. Fontes: 
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2013/06/21/manifestacoes-foram-
realizadas-em-388-cidades.htm e http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/06/protestos-pelo-
pais-tem-125-milhao-de-pessoas-um-morto-e-confrontos.html, acessadas em 15 de maio de 
2015. 
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(PR), Curitiba (PR), Londrina (PR), Maringá (PR), Campina Grande 
(PB), João Pessoa (PB), Recife (PE), Petrolina (PE), Garanhuns (PE), 
Salgueiro (PE), Araripina (PE), Lagoa Grande (PE), Parnaíba (PI), 
Teresina (PI), Areal (RJ), Angra dos Reis (RJ), Bom Jesus do 
Itabapoana (RJ), Búzios (RJ), Cabo Frio (RJ), Campos dos 
Goytacazes (RJ), Cordeiro (RJ), Miracema (RJ), natividade (RJ), 
Paraty (RJ), Resende (RJ), Rio Bonito(RJ), Rio das Ostras (RJ), Rio 
de Janeiro (RJ), Saquarema (RJ), Teresópolis (RJ), Três Rios (RJ), 
Volta Redonda (RJ), Natal (RN), Alegrete (RS), Bagé (RS), Cachoeira 
do Sul (RS), Itaqui (RS), Lajeado (RS), Passo Fundo (RS), Pelotas 
(RS), Porto Alegre (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), São 
Leopoldo (RS), Rio Grande (RS), Ariquemes (RS), Guajará-Mirim 
(RS), porto Velho (RS), Boa Vista (RR), Blumenau (SC), Florianópolis 
(SC), Lages (SC), Itajaí (SC), Jaraguá do Sul (SC), Joinville (SC), 
Pinhalzinho (SC), Rio Sul (SC), Americana (SP), Araraquara (SP), 
Cachoeira Paulista (SP), Campinas (SP), Caraguatatuba (SP), 
Cruzeiro (SP), Cerquilho (SP), Cubatão (SP), Franca (SP), 
Guaratinguetá (SP), Ilhabela (SP), Itapetininga (SP), Itapeva (SP), Itu 
(SP), Jacareí (SP), Jundiaí (SP), Lorena (SP), Pindamonhangaba 
(SP), Piracicaba (SP), Porto Feliz (SP), Ribeirão Preto (SP), Rio Claro 
(SP), Santos (SP), São Carlos (SP), São José dos Campos (SP), São 
Paulo (SP), Sorocaba (SP), Sertãozinho (SP), Taubaté (SP), Aracaju 
(SE), Palmas (TO). 

• 21/6 – Protestos em 88 cidades: Presidente Figueiredo (AM), Fortaleza
(CE), Novo Gama (GO), Valparaiso de Goiás (GO), Alfenas (MG),
Barreiro (MG), Belo Horizonte (MG), Cambuí (MG), Contagem (MG),
Igarapé (MG), Ipatinga (MG), Montes Claros (MG), Nova União (MG),
Ribeirão das Neves (MG), Uberaba (MG), Varginha (MG), Campo
Grande (MS), Corumbá (MS), Maracajú (MS), Campina Grande (PA),
Curitiba (PR), Marechal Cândido Rondon (PR), Toledo (PR), Recife
(PE), Picos (PI), Teresina (PI), Araruama (RJ), Barra do Piraí (RJ),
Duque de Caxias (RJ), Nova Iguaçu (RJ), Petrópolis (RJ), Rio de
Janeiro (RJ), São João do Meriti (RJ), Alvorada (RS), Caxias do Sul (
RS), Eldorado do Sul (RS), Encruzilhada do Sul (RS), Esteio (RS)

• 22/6 – Protesto em 110 cidades – Rio Branco (AC), Salvador (BA),
Brasília (DF), Cariacica (ES), Cachoeiro de Itapemirim (ES),
Marataízes (ES), Anápolis (GO), Goiânia (GO), São Luis (MA), Belo
Horizonte (MG), Betim (MG), Carmo do Cajuru (MG), Pará de Minas
(MG), Paracatuba (MG), Formiga (MG), Itaúna (MG), Contagem (MG),
Conselheiro Lafaiete (MG), Montes Claros (MG), Igarapé (MG),
Timóteo (MG), Ribeirão das Neves (MG), Cuiabá (MT), Campo Grande
(MS), Curitiba (PR), Apucarana (PR), Maringá (PR), Paranavaí (PR),
Foz do Iguaçu (PR), Londrina (PR), São José dos Pinhais (PR),
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Cascavel (PR), Caruaru (PE), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Maricá 
(RJ), Duque de Caxias (RJ), São Fidélis (RJ), Paty do Alferes (RJ), 
Miguel Pereira (RJ), Rio das Ostras (RJ), Mossoró (RN),Bento 
Gonçalves (RS), Caçapava do Sul (RS), Cachoeira do Sul (RS), Cruz 
Alta (RS), Encantado (RS), Giruá (RS), Guaíba (RS), Gravataí (RS), 
Guaporé (RS), Ijuí (RS), Imbé (RS), Lajeado (RS), Lagoa Vermelha 
(RS), Piratini (RS), Quaraí (RS), Rio Pardo (RS), Roca Sales (RS), 
Rosário do Sul (RS), Santa Maria (RS) Santo Ângelo (RS), São 
Gabriel (RS), São Sepé (RS) Sobradinho (RS), Taquari (RS), Três 
Passos (RS), Tupanciretã (RS), Uruguaiana (RS), Cacoal (RO), 
Vilhena (RO), Boa Vista (RR), Rorainópolis (RR), Brusque (SC), 
Araquari (SC), Barra Velha (SC), Itapema (SC), Garuva (SC), Timbó 
(SC), Taió (SC), Araras (SP), Araraquara (SP), Birigui (SP), Embu-
Guaçu (SP), Guarujá (SP), Fernandópolis (SP), Extrema (SP), Iguape 
(SP), Itaí (SP), Itaquaquecetuba (SP), Itu (SP), Jacareí (SP), Jales 
(SP), José Bonifácio (SP), Leme (SP), Mongaguá (SP), Monte Alto 
(SP), Praia Grande (SP), Ourinhos (SP), Registro (SP), Santa Bárbara 
do Oeste (SP), Sorocaba (SP), São Paulo (SP), Suzano (SP), Tatuí 
(SP), Taubaté (SP), Votuporanga (SP),   

• 23/6 – Protesto em 28 cidades – Fortaleza (CE), Brasília (DF), Caldas 
Novas (GO), Belo Horizonte (MG), Sabará (MG), Foz do Iguaçu (PR), 
Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Bagé (RS), Canela (RS), 
Erechim (RS), Panambi (RS), Flores da Cunha (RS), Arroio dos Ratos 
(RS), Venâncio Aires (RS), Antônio Prado (RS), Ipê (RS), Rolante 
(RS), Sananduva (RS), São Marcos (RS), Três de Maio (RS), Taquara 
(RS), Dom Pedrito (RS), Vera Cruz (RS), Capão da Canoa (RS), 
Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Ubatuba (SP) 

• 24/6 – Protesto em 58 cidades – Manaus (AM), Fortaleza (CE), 
Maracanaú (CE), Brasília (DF), Taguatinga (DF), Vitória (ES), 
Cristalina (GO), Goiânia (GO), Senador Canedo (GO), Terezópolis 
(GO), Bacabeira (MA), Imperatriz (MA), São Luís (MA), Belo Horizonte 
(MG), Contagem (MG), Esmeraldas (MG), Governador Valadares 
(MG), Ipaba (MG), Juatuba (MG), Santana do Paraíso (MG), São 
Joaquim de Bicas (MG), Uberlândia (MG), Belém (PA), Céu Azul (PR), 
Teresina (PI), Rio de Janeiro (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ), 
Seropédica (RJ), Bento Gonçalves (RS), Canoas (RS), Caxias do Sul 
(RS), Encruzilhada do Sul (RS), Estrela (RS), Farroupilha (RS), Passo 
Fundo (RS), Piratini (RS), Portão (RS), Porto Alegre (RS), Rio Grande 
(RS), Rio Pardo (RS), São Leopoldo (RS), Santo Ângelo (RS), São 
José do Norte (RS), Imbituba (SC), Itajaí (SC), Navegantes (SC), 
Aguaí (SP), Campinas (SP), Campos do Jordão (SP), Campo Limpo 
Paulista (SP), Cubatão (SP), Itanhém (SP), Marília (SP), Matão (SP), 
Piquete (SP), Santos (SP), São Paulo (SP). 
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• 25/6 – Protesto em 64 cidades – Simões Filho (BA), Teixeira de Freitas 
(BA), Brasília (DF), Planaltina (DF), Catalão (GO), Cristalina (GO), 
Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Montes Claros (MG), 
Sabará (MG), Santa Luzia (MG),Ingá (PA), Arraial do Cabo (RJ), 
Macaé (RJ), Niterói (RJ), Nova Friburgo (RJ), Petrópolis (RJ), Rio de 
Janeiro (RJ), Saquarema (RJ), Cachoeirinha (RS), Candelária (RS), 
Caxias do Sul (RS), Cruzeiro do Sul (RS), Gravataí (RS), Estância 
Velha (RS), Erval Seco (RS), Itaqui (RS), Lajeado (RS), Nova Santa 
Rita (RS), Nova Hamburgo (RS), Pântano Grande (RS), Passo Fundo 
(RS), Restinga Seca (RS), Santa Maria (RS), Santa Rosa (RS), São 
Borja (RS), Três Passos (RS), Boa Vista (RO), Blumenau (SC), 
Brusque (SC), Criciúma (SC) Florianópolis (SC), Itajaí (SC), Mafra 
(SC), Major Vieira (SC), Papanduva (SC), Taboão da Serra (SC), 
Araçariguama (SP), Caraguatatuba (SP), Guarujá (SP), Jandira (SP), 
Jundiaí (SP), Piracicaba (SP), Ribeirão Preto (SP), Santos (SP), Salto 
de Pirapora (SP), São José dos Campos (SP), São Carlos (SP), São 
Paulo (SP), Sumaré (SP), Taboão da Serra (SP), Taubaté (SP), 
Aracajú (SE). 

• 26/6 – Protesto em 54 cidades – Maceió (AL), Macapá (AP), Manaus 
(AM), Barreiras (BA), Ilhéus (BA), Mucuri (BA), Vitória da Conquista 
(BA), Brasília (DF), Planaltina (DF), Vitória (ES), Anápolis (GO), 
Luziânia (GO), Goiânia (GO), Uruaçu (GO), São Luís (MA), Belo 
Horizonte (MG), Carmópolis de Minas (MG), Divinópolis (MG), 
Governador Valadares (MG), Pouso Alegre (MG), Uberlândia (MG), 
Varginha (MG), Cuiabá (MT), Belém (PA), João Pessoa (PB), 
Maranguape (PB), Recife (PE), Duque de Caxias (RJ), Rio de Janeiro 
(RJ), Santa Cruz (RJ), Parnamirim (RN), Bagé (RS), Cacequi (RS), 
Chuí (RS), Cruz Alta (RS), Pelotas (RS), Porto Alegre (RS), Rio 
Grande (RS), Santa Cruz do Sul (RS), Santa Maria (RS), Santa Vitória 
do Palmar (RS), São Borja (RS), São Gabriel (RS), São Pedro do Sul 
(SC), Viamão (SC), Alumínio (SP), Araçatuba (SP), Cachoeira Paulista 
(SP), Franca (SP), Guararema (SP), Itapecerica da Serra (SP), 
Ribeirão Preto (SP), Pindamonhangaba (SP), São Paulo (SP), São 
Sebastião (SP), Palmas (TO). 

• 27/6 – Protesto em 38 cidades – Maceió (AL), Salvador (BA), Fortaleza 
(CE), Brasília (DF), Goiás (GO), Raposa (MA), Caeté (MG), João 
Pessoa (PB), Petrolina (PE), Teresina (PI), Petrópolis (RJ), Rio de 
Janeiro (RJ), Alegrete (RS), Fazenda Vila Nova (RS), Passo Fundo 
(RS), Porto Alegre (RS), Passo de Sobrado (RS), Santa Maria (RS), 
Americana (SP), Bauru (SP), Caçapava (SP), Campinas (SP), 
Piracicaba (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), São 
Roque (SP), São Vicente (SP), Sorocaba (SP), Blumenau (SC), 
Chapecó (SC), Itajaí (SC), Ituporanga (SC), Joaçaba (SC), Herval 
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D`Oeste (SC), Florianópolis (SC), Palhoça (SC), Tubarão (SC), 
Aracajú (SE). 

• 28/6 – Protesto em 50 cidades – Rodrigues Alves (AC), Arapiraca (AL), 
Brasília (DF), Serra (ES), Vitória (ES), Goiânia (GO), Cuiabá (MT), 
Campo Grande (MS), Betim (MG), Conselheiro Lafaiete (MG), 
Divinópolis (MG), João Pinheiro (MG), Juiz de Fora (MG), Sabará 
(MG), Uberaba (MG), recife (PE), José de Freitas (PI), Rio de Janeiro 
(RJ), Magé (RJ), Natal (RN), Butiá (RS), Cachoeirinha (RS), Caxias do 
Sul (RS), Encantado (RS), Esteio (RS), Fontoura Xavier (RS), Guaíba 
(RS), Lajeado (RS), Passo Fundo (RS), Santa Maria (RS), São 
Jerônimo (RS) São José do Ouro (RS), Tapejara (RS), Boa Vista (RR), 
Chapecó (SC), Florianópolis (SC), Imbuia (SC), Itajaí (SC), Itapema 
(SC), Ituporanga (SC), Joinville (SC). 

• 29/6 – Protesto em 22 cidades – Salvador (BA), Goiânia (GO), Belo 
Horizonte (MG), Betim (MG), Francisco Sá (MG), Itajubá (MG), Santa 
Luzia (MG), Varginha (MG), Belém (PA), João Pessoa (PB), 
Arapongas (PR), Curitiba (PR), Campos (RJ), Rio de Janeiro (RJ), 
Campo Grande (RS), Cristal (RS), Cruz Alta (RS), Estrela (RS), 
Mariana Pimentel (RS), Nova Petrópolis (RS), Pedro Osório e Cerrito 
(RS), Roca Sales (RS), Santa Cruz do Sul (RS), Porto Velho (RO), 
Correia Pinto (SC), Joinville (SC), Schroeder (SC), Américo Brasiliense 
(SP), Araçariguama (SP), Fernandópolis (SP), Itapetininga (SP), 
Angatuba (SP), Pedro de Toledo (SP), São Carlos (SP), São Paulo 
(SP). 

• 30/6 – Protesto em 18 cidades – Salvador (BA), Brasília (DF), Vitória 
(ES), Goiás (GO), São Luís (MA), Belo Horizonte (MG), Vespasiano 
(MG), Recife (PE), Barra do Piraí (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Dois 
Irmãos (RS), Guaporé (RS), Porto Alegre (RS), Soledade (RS), Tapes 
(RS), Nova Rosalândia (TO), São Paulo (SP), Taboão da Serra (SP). 

Julho 

• 01/7 – Protesto em 67 cidades (Convocação de uma Greve Geral) – 
Maceió (AL), Manaus (AM), Barreiras (BA), Cândido Sales (BA), Luis 
Eduardo Magalhães (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Colatina (ES), 
Iconha (ES), Rio Novo do Sul (ES), Vitória (ES), Goiânia (GO), São 
Luis (MA), Antônio Dias (MG), Araguari (MG), Betim (MG), Belo 
Horizonte (MG), Carmópolis de Minas (MG), Congonhas (MG), 
Contagem (MG), Governador Valadares (MG), Igarapé (MG), Ipatinga 
(MG), João Monlevade (MG), Manhuaçu (MG), Nova Lima (MG), 
Oliveira (MG), Santa Luzia (MG), Uberlândia (MG), Vespasiano (MG), 
Belém (PA), Marituba (PA), Capanema (PR), Planalto (PR), Francisco 
Beltrão (PR), Ponta Grossa (PR), Barra Mansa (RJ), Petrópolis (RJ), 
Rio de Janeiro (RJ), Alegrete (RS), Calibaté (RS), Caxias do Sul (RS), 
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Charqueadas (RS), Eldorado do Sul (RS), Fortaleza dos Valos (RS), 
Ibirubá (RS), Mato Queimado (RS), Nova Prata (RS), Porto Alegre 
(RS), Querai (RS), Santo Antônio das Missões (RS), Santa Maria (RS), 
São Sepé (RS), Três Cachoeiras (RS), Uruguaiana (RS), Avaré (RS), 
Barueri (SP, Cubatão (SP), Guarujá (SP), Itapetininga (SP), Restinga 
(SP), São Bernardo do Campo (SP), Santos (SP), São José dos 
Campos (SP), São Paulo (SP), Sorocaba (SP).  

• 2/7 – Protesto em 55 municípios (continuação da greve dos 
caminhoneiros) – Maceió (AL), Marechal Deodoro (AL), Murici (AL), 
Barreiras (BA), Cândido Sales (BA), Luis Eduardo Magalhães (BA), 
Vitória da Conquista (BA), Areinha (ES), Atílio Vivacqua (ES), Iconha 
(ES), Rio Novo do Sul (ES), Serra (ES), Viana (ES), Vitória (ES), 
Açailândia (MA), Cuiabá (MT), Várzea Grande (MT), Candeias (MG), 
Congonhas (MG), Cristiano Otoni (MG), Jaboticatubas (MG), Igarapé 
(MG), Itaúna (MG), Matias Barbosa (MG), Montes Claros (MG0 Nova 
Lima (MG), Ouro Preto (MG), Ribeirão das Neves (MG), Guarapuava 
(PR), Londrina (PR), Realeza (PR), Campos dos Goytacazes (RJ), 
Petrópolis (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Caxias do Sul (RS), Cruz Alta 
(RS), São Sepé (RS), Torres (RS), Três Cachoeiras (RS), Uruguaiana 
(RS), Vilhena (RO), Cunha Porã (SC), Maravilha (SC), Palmitos (SC), 
São Miguel do Oeste (SC), Guarujá (SP), Ribeirão Grande (SP), Santo 
André (SP), Santos (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Paulo 
(SP), São José dos Cmapos (SP), Aracaju (SE), Araguaiana (TO). 
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